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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt
Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (viết gọn là Chiến lược phát
triển Thống kê) của Bộ, cơ quan ngang Bộ (viết gọn là Bộ, ngành), tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (viết gọn là địa phương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục
Thống kê) tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2012,
bao gồm các nội dung: Một số nội dung cơ bản của Chiến lược và các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê; Tiến độ thực hiện Chiến
lược phát triển Thống kê; Một số hạn chế và nguyên nhân; Các công việc cần triển
khai tiếp theo.

I. Một số nội dung cơ bản của Chiến lược và các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
1. Một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển Thống kê
Ngày 18 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 1803/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai
đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các mục tiêu, chương trình hành
động và tổ chức thực hiện như sau:
a- Mục tiêu tổng quát: Thống kê Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trên
cơ sở hoàn thiện hệ thống tổ chức, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, áp dụng đồng bộ phương pháp thống kê tiên tiến và tăng cường
sử dụng công nghệ hiện đại; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập
trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả với số lượng thông tin ngày càng đầy
đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược,
chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
của các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu
cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế.
b- Mục tiêu cụ thể: (1) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của
các Bộ, ngành đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ
tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; bảo đảm từ năm 2015 tất cả các chỉ tiêu trong
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê các Bộ, ngành và
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và
phổ biến theo nội dung và kỳ công bố quy định; (2) Hình thành hệ thống thông
tin thống kê quốc gia tập trung, đồng bộ và thống nhất có sự phối hợp, trao đổi,
chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức
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thống kê trong nước; (3) Nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê theo các tiêu
chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với thống kê nước ta.
c- Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê:
Chiến lược phát triển Thống kê đưa ra 09 chương trình hành động, bao gồm: (1)
Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống
kê; (2) Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến
và xây dựng, chuẩn hóa quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế; (3) Đổi mới,
hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê; (4) Đổi
mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến
thông tin thống kê; (5) Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê; (6) Ứng dụng,
phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê; (7)
Phát triển nhân lực làm công tác Thống kê; (8) Mở rộng và nâng cao hiệu quả
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; (9) Tăng cường cơ sở vật chất và huy
động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê.
d- Tổ chức thực hiện Chiến lược: Bộ KH&ĐT (TCTK) chủ trì và phối hợp
với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ: (1) Làm đầu mối tổ
chức, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược; (2) Năm
2012 xây dựng và ban hành các văn bản quy định cơ chế phối hợp, trao đổi, chia
sẻ thông tin thống kê; (3) Năm 2013 hoàn thành việc đánh giá, bổ sung sửa đổi
Luật và các văn bản dưới Luật; (4) Hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê từ Trung
ương (TW) tới cơ sở, tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực thống kê Bộ,
ngành TW và sở, ngành địa phương; (5) Hoàn thiện chế độ, chính sách đối với
người làm công tác thống kê; (6) Huy động nguồn vốn trong và ngoài nước thực
hiện Chiến lược;
Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm cụ thể hóa Chiến lược phát triển Thống
kê thuộc lĩnh vực quản lý, đặc biệt tập trung xây dựng, hoàn thiện công tác thống
kê Bộ, ngành cả về tổ chức bộ máy, bố trí biên chế và phương pháp nghiệp vụ.
Ngoài ra, một số Bộ, ngành còn có các nhiệm vụ sau đây: Bộ Tài Chính chủ trì,
phối hợp Bộ KH&ĐT bố trí kinh phí, hướng dẫn quản lý và sử dụng theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối
hợp Bộ KH&ĐT xây dựng và thực hiện Kế hoạch truyền thông đối với công tác
thống kê. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ KH&ĐT, các Bộ, ngành
và địa phương liên quan hoàn thiện hệ thống đào tạo chuyên ngành Thống kê.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê tại địa phương theo các hoạt động được phân công trong các chương
trình hành động và các văn bản của Bộ KH&ĐT.
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2. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ
chức, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê, Bộ KH&ĐT đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
Chiến lược phát triển Thống kê như sau.
- Ngày 09/2/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số
602/KHĐT-TCTK về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (viết
gọn là Kế hoạch 602) để các Bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện. Theo
đó, Kế hoạch 602 bao gồm 129 công việc cụ thể, Bộ KH&ĐT chủ trì thực hiện
84 công việc (65,89%), các Bộ, ngành khác chủ trì thực hiện 37 công việc
(28,68%), địa phương chủ trì thực hiện 07 công việc (5,43%).
Trên cơ sở Kế hoạch 602, các Bộ, ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện
Chiến lược phát triển Thống kê thuộc phạm vi Bộ, ngành được phân công chủ trì
thực hiện. Bộ KH&ĐT đã nhận được văn bản kế hoạch thực hiện Chiến lược của
10 Bộ, ngành, bao gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Bộ Quốc Phòng; Bộ Nội Vụ; Bộ
Công an; Bộ Công thương; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; và Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam.
- Ngày 07/01/2013, Bộ KH&ĐT đã có Công văn số 127/BKHĐT-TCTK
về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. Thực
hiện Công văn này, đã có 18/29 Bộ, ngành gửi báo cáo thực hiện Chiến lược phát
triển Thống kê về Bộ KH&ĐT. Đến nay, vẫn còn 11 Bộ, ngành chưa có báo cáo
tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của Bộ, ngành
mình (Phụ lục 1).
- Ngày 10/4/2013, Bộ KH&ĐT đã có Công văn số 2274/ KHĐT-TCTK về
Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê để đảm bảo
tất cả các mục tiêu, giải pháp và các chương trình hành động đề ra trong Chiến
lược đều được các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả thiết
thực. Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Khung này thực hiện việc theo dõi, báo
cáo việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê thuộc phạm vi Bộ, ngành, địa
phương.
- Ngày 19/11/2012, Bộ KHĐT đã ban hành Quyết định số 1548/QĐBKHĐT về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê (viết gọn là BCĐ Trung ương). Theo đó, BCĐ Trung ương bao gồm 32
thành viên do một đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Trưởng ban. BCĐ
Trung ương giúp Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, kiểm tra,
báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của các
Bộ, ngành, địa phương. Đến nay, đã có 11 địa phương là Hà Nội, Ninh Thuận,
Khánh Hòa, Thái Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Trà
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Vinh, Cần Thơ, Bình Thuận đã thành lập BCĐ thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê trên địa bàn địa phương.
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
được lưu trữ và phổ biến tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn (Mục: Văn bản) hoặc
http://www.vienthongke.vn (Mục: Chiến lược phát triển Thống kê).

II. Tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
Năm 2012, năm khởi đầu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống
kê, tuy còn gặp một số khó khăn, nhưng nhìn chung Chiến lược phát triển Thống
kê đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện khá nghiêm túc và đã
đạt được một số kết quả nhất định.
1. Tiến độ thực hiện theo 9 chương trình hành động của Chiến lược
phát triển Thống kê
Chiến lược phát triển Thống kê đã đề ra 9 chương trình hành động thực
hiện Chiến lược. Mỗi chương trình hành động lại được cụ thể hóa thành nhiều
hoạt động khác nhau. Tổng số có 129 hoạt động cụ thể, năm 2012 đã triển khai
thực hiện 54 hoạt động. Tiến độ thực hiện các hoạt động theo từng chương trình
hành động như sau:
(1) Chương trình “Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều
phối các hoạt động thống kê”. Chương trình này bao gồm 09 hoạt động chính,
trong đó có 03 hoạt động được triển khai thực hiện trong năm 2012.
- Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản dưới Luật: Đã dự thảo
sửa đổi Luật Thống kê, đang tham vấn các cơ quan, tổ chức và các nhà khoa học
về dự thảo sửa đổi Luật Thống kê.
- Củng cố, hoàn thiện và đổi mới các tổ chức thống kê: Đến nay đã có 02
Bộ đã hoàn thành việc củng cố, hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ (Bộ Khoa học và
Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước); 04 Bộ đang củng cố và hoàn thiện tổ chức
thống kê Bộ là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Đài
truyền hình Việt Nam.
- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin giữa Hệ
thống thống kê nhà nước tập trung với các Bộ, ngành, địa phương: Chính sách
phổ biến thông tin thống kê đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/06/2013. Bộ KH&ĐT đã tổ chức Hội nghị
công bố Quyết định này. Cơ chế phối hợp thực hiện công tác Thống kê giữa
TCTK và Bộ Công thương đã được ký kết và thực hiện trao đổi thông tin theo cơ
chế này.
(2) Chương trình “Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận
và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế”. Chương tình này bao gồm 26 hoạt
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động chính, năm 2012 phải triển khai thực hiện 19 hoạt động. Một số hoạt động
chính đã được thực hiện như sau:
- Xây dựng lộ trình áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia theo phiên bản
mới (SNA2008). Đang triển khai lập một số tài khoản theo khu vực thể chế, tài
khoản vệ tinh du lịch.
- Đang triển khai nghiên cứu áp dụng phương pháp luận theo phiên bản
mới của Liên hợp quốc về thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản, thống kê công
nghiệp, thống kê xây dựng, thống kê thương mại, dịch vụ, thống kê dân số và lao
động, thống kê xã hội và môi trường, thống kê giá cả, thống kê tài chính Chính
phủ theo phiên bản mới của Liên hợp quốc, cán cân thanh toán theo phiên bản số
6 (BPM6) của IMF.
- Từ điển Thống kê Việt Nam và một số bảng danh mục sử dụng cho công
tác thống kê đang được biên soạn.
- Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê ở một số lĩnh vực đang được biên
soạn, như: Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê giáo dục, đào tạo (Bộ Giáo dục
và Đào tạo), Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê tài chính Chính phủ (Bộ Tài
chính), Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán
(Ngân hàng nhà nước).
(3) Chương trình “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập
thông tin thống kê”. Chương tình này bao gồm 18 hoạt động chính, năm 2012
phải triển khai thực hiện 13 hoạt động. Một số hoạt động chính đã được triển khai
thực hiện như sau:
- Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê: Hệ thống
chỉ tiêu thống kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã đã được ban
hành; nhiều chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu này đã được biên soạn và công
bố. Đến nay đã có 05 Bộ (Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục
và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công thương) đã ban hành hệ
thống chỉ tiêu thống kê của Bộ.
- Chương trình điều tra thống kê quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012. Trên cơ sở Chương
trình điều tra thống kê quốc gia, một số Bộ, ngành (Bộ KH&ĐT, Bộ Thông tin và
Truyền Thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng nhà nước) đã ban hành
kế hoạch điều tra thống kê của Bộ, ngành mình.
- Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo thống kê: Chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp áp dụng đối với tỉnh, huyện, xã đã được ban hành. Chế độ báo
cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Bộ, ngành đã được dự thảo và đang lấy ý kiến
thẩm định của Bộ Tư pháp. Một số Bộ, ngành như: Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Công thương; Bộ Tư pháp đã ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp
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dụng đối với Sở, ngành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành chế độ báo cáo
thống kê áp dụng đối với các đơn vị cơ sở hoạt động trong lĩnh vực khoa học và
công nghệ.
(4) Chương trình “Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động
xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê”. Chương trình này bao gồm 18
hoạt động chính, năm 2012 phải triển khai thực hiện 05 hoạt động, nhưng mới chỉ
triển khai được hoạt động đánh giá mức độ hài lòng và xác định nhu cầu của
người dùng tin.
(5) Chương trình “Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê”. Chương trình
này bao gồm 06 hoạt động chính (Xây dựng các đơn vị và mạng lưới phân tích,
dự báo thống kê; triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê; xây dựng
cơ chế phối hợp, chia sẻ sử dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê; tăng
cường nguồn lực cho hoạt động phân tích và dự báo thống kê), nhưng chỉ có Bộ
Tài chính đã xây dựng và thực hiện Đề án "Tăng cường và nâng cao chất lượng
công tác dự báo vĩ mô" và Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức lại kho dữ liệu thống
kê phục vụ công tác thống kê tiền tệ và phân tích dự báo.
(6) Chương trình “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền
thông trong hoạt động thống kê”. Chương trình này bao gồm 17 hoạt động chính,
năm 2012 phải triển khai thực hiện 08 hoạt động, một số hoạt động chính được
thực hiện như sau:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu vi mô, vĩ mô kết quả một số cuộc điều tra, tổng
điều tra do Tổng cục Thống kê, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và
Môi trường tiến hành.
- Xây dựng và thử nghiệm thu thập thông tin thống kê qua mạng Internet
đối với điều tra doanh nghiệp. Thử nghiệm phiện bản mới của trang thông tin
điện tử (Website) của Tổng cục Thống kê.
- Xây dựng và thử nghiệm phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ
báo cáo định kỳ do Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
(7) Chương trình “Phát triển nhân lực làm công tác Thống kê”. Chương
trình này bao gồm 10 hoạt động chính, năm 2012 phải triển khai thực hiện 03
hoạt động sau:
- Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực thống kê: Đã
xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức
thống kê (bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch thống kê cho gần
1000 học viên là công chức, viên chức ngành Thống kê). Trung tâm Đào tạo, bồi
dưỡng nhân lực thống kê (thuộc Viện Khoa học Thống kê) đã được thành lập. Đề
án thành lập Trường Đại học Thống kê trên cơ sở Trường Cao đẳng Thống kê và
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Đề án thành lập Trường Cao đẳng Thống kê trên cơ sở Trường Trung cấp Thống
kê đang được soạn thảo.
- Đề án xác định vị trí việc làm đang được triển khai thực hiện tại các đơn vị
thuộc Hệ thống thống kê tập trung. Đến nay đã có 23 đơn vị (14 đơn vị hành chính,
9 đơn vị sự nghiệp) đã soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án).
- Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác thống kê Sở, ngành địa
phương; thống kê xã, phường, đến nay mới chỉ có tỉnh Bình Thuận thực hiện hoạt
động này.
(8) Chương trình “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh
vực thống kê”. Chương trình này bao gồm 08 hoạt động chính, năm 2012 phải
triển khai thực hiện 06 hoạt động và đã thực hiện các hoạt động chính sau:
- Mở rộng, tăng cường hiệu quả hợp tác song phương, đa phương với cơ
quan thống kê quốc gia của một số nước và các tổ chức quốc tế.
- Tham gia tích cực các hoạt động trong khung hợp tác thống kê của
ASEAN và thống kê thế giới: Triển khai chiến lược toàn cầu về thống kê nông
nghiệp của Liên hợp quốc trong Dự án của FAO và ADB. Tổ chức thành công
Hội nghị APCAS về Thống kê Nông nghiệp. Tham gia Ban điều hành thực hiện
Chiến lược của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đăng cai tổ chức Hội nghị
IAOS tại Việt Nam vào năm 2014.
- Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam ra quốc tế: Tiếp tục
thực hiện các cam kết cung cấp số liệu thống kê của Việt Nam với các tổ chức
quốc tế.
(9) Chương trình “Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực
tài chính phục vụ hoạt động thống kê”. Chương trình này bao gồm 07 hoạt động
chính, năm 2012 phải triển khai thực hiện 5 hoạt động, nhưng thực tế mới thực
hiện 02 hoạt động sau:
- Sửa đổi, bổ sung các định mức kinh phí áp dụng cho các hoạt động thống kê.
- Trụ sở của một số cơ quan Thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung
đang được triển khai thực hiện, như: Đề án đầu tư xây dựng trụ sở của Tổng cục
Thống kê đã được phê duyệt và đang thi công tại 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội;
trụ sở của một số Cục Thống kê cấp tỉnh; trụ sở của Trường Cao đẳng Thống kê,
Trường Trung cấp Thống kê đang được đầu tư xây dựng mới.
2. Tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê theo Bộ, ngành, địa
phương
(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và
đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê, Bộ KH&ĐT đã triển khai
thực hiện các hoạt động sau:
- Tuyên truyền, quảng bá Chiến lược phát triển Thống kê: Ngay sau khi
Chiến lược phát triển Thống kê được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ
KH&ĐT đã thực hiện một loạt các hoạt động nhằm quảng bá Chiến lược phát
triển Thống kê, như: tổ chức 2 Hội nghị công bố Quyết định số 1803/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê tại Hà Nội
và Cần Thơ; phóng sự về quá trình xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt
Nam được phát nhiều lần trên kênh truyền hình VTV1, VTC8; Biên soạn và xuất
bản một số ấn phẩm chuyên về Chiến lược phát triển Thống kê; chia sẻ kinh
nghiệm xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê tại Hội nghị lần thứ 8 của Uỷ
ban thường trực ASEAN tại Jakarta, Indonexia (tháng 11 năm 2012); tổ chức một
số hội nghị kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê...
- Ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chiến lược phát
triển Thống kê, như Kế hoạch thực hiện Chiến lược, Khung theo dõi, đánh giá
thực hiện Chiến lược; thành lập BCĐ Trung ương... Các hoạt động này đã đề cập
ở Điểm 2, Mục I của báo cáo này.
- Hình thành nhóm tư vấn hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê,
thành viên là đại diện một số tổ chức quốc tế, như: UNDP, UNFPA, UNHABITAT,
WB, ILO... nhằm huy động nguồn tài chính để thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê. Đến nay đã hình thành được 02 dự án cam kết hỗ trợ với tổng số vốn đạt
gần 8,9 triệu USD (Dự án VNM8P01 do UNFPA và UNHABITAT tài trợ: 5,9 triệu
USD; Dự án 00068992 do UNDP tài trợ: 3 triệu USD).
- Triển khai thực hiện các hoạt động được phân công trong Kế hoạch 602:
+ Dự thảo sửa đổi Luật Thống kê, đang tham vấn các cơ quan, tổ chức và
các nhà khoa học về dự thảo sửa đổi Luật Thống kê. Xây dựng cơ chế phối hợp,
trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin giữa Hệ thống thống kê nhà nước tập trung
với các Bộ, ngành, địa phương: Chính sách phổ biến thông tin thống kê đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày
04/06/2013. Bộ KH&ĐT đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định này. Cơ chế
phối hợp thực hiện công tác Thống kê giữa TCTK và Bộ Công thương đã được
ký kết và thực hiện trao đổi thông tin theo cơ chế này (Các hoạt động kể trên
thuộc Chương trình hành động “Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế
điều phối các hoạt động thống kê”.
+ Xây dựng lộ trình áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia theo phiên bản
mới (SNA2008). Đang triển khai lập một số tài khoản theo khu vực thể chế, tài
khoản vệ tinh du lịch. Phương pháp luận theo phiên bản mới của Liên hợp quốc
về thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; xây dựng; thương mại,
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dịch vụ; dân số và lao động; xã hội và môi trường; giá cả… (Các hoạt động này
thuộc Chương trình hành động “Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương
pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế”.
+ Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê: Hệ thống
chỉ tiêu thống kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã đã được ban
hành; nhiều chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu này đã được biên soạn và công bố.
Chương trình điều tra thống kê quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012. Trên cơ sở Chương trình điều tra
thống kê quốc gia, Bộ KH&ĐT đã ban hành kế hoạch điều tra thống kê do Bộ thực
hiện. Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo thống kê: Chế độ báo cáo thống
kê tổng hợp áp dụng đối với tỉnh, huyện, xã đã được ban hành. Chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp áp dụng cho Bộ, ngành đã được dự thảo và đang lấy ý kiến thẩm
định của Bộ Tư pháp (Các hoạt động này thuộc Chương trình hành động “Đổi mới
và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê”).
+ Điều tra, đánh giá mức độ hài lòng và xác định nhu cầu của người dùng
tin (hoạt động này thuộc Chương trình hành động “Đổi mới, hoàn thiện và nâng
cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê”).
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu vi mô, vĩ mô kết quả một số cuộc điều tra, tổng
điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện. Xây dựng và thử nghiệm thu thập
thông tin thống kê qua mạng Internet đối với điều tra doanh nghiệp. Thử nghiệm
phiện bản mới của trang thông tin điện tử (Website) của Tổng cục Thống kê (Các
hoạt động này thuộc Chương trình hành động “Ứng dụng, phát triển công nghệ
thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê”).
+ Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực thống kê: Đã
xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức
thống kê (bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch thống kê cho gần
1000 học viên là công chức, viên chức ngành Thống kê). Trung tâm Đào tạo, bồi
dưỡng nhân lực thống kê (thuộc Viện Khoa học Thống kê) đã được thành lập. Đề
án thành lập Trường Đại học Thống kê trên cơ sở Trường Cao đẳng Thống kê và
Đề án thành lập Trường Cao đẳng Thống kê trên cơ sở Trường Trung cấp Thống
kê đang được soạn thảo. Đề án xác định vị trí việc làm đang được triển khai thực
hiện tại các đơn vị thuộc Hệ thống thống kê tập trung. Đến nay đã có 23 đơn vị
(14 đơn vị hành chính, 9 đơn vị sự nghiệp) đã soạn thảo và trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt Đề án (Các hoạt động này thuộc Chương trình hành động “Phát
triển nhân lực làm công tác Thống kê”.
+ Mở rộng, tăng cường hiệu quả hợp tác song phương, đa phương với cơ
quan thống kê quốc gia của một số nước và các tổ chức quốc tế. Tham gia tích
cực các hoạt động trong khung hợp tác thống kê của ASEAN và thống kê thế
giới: Triển khai chiến lược toàn cầu về thống kê nông nghiệp của Liên hợp quốc
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trong Dự án của FAO và ADB. Tổ chức thành công Hội nghị APCAS về Thống
kê Nông nghiệp. Tham gia Ban điều hành thực hiện Chiến lược của khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương. Đăng cai tổ chức Hội nghị IAOS tại Việt Nam vào
năm 2014. Tiếp tục thực hiện các cam kết cung cấp số liệu thống kê của Việt
Nam với các tổ chức quốc tế (Các hoạt động này thuộc Chương trình hành động
“Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê”).
+ Sửa đổi, bổ sung các định mức kinh phí áp dụng cho các hoạt động thống
kê. Trụ sở của một số cơ quan Thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung đang
được triển khai thực hiện, như: Đề án đầu tư xây dựng trụ sở của Tổng cục Thống
kê đã được phê duyệt và đang thi công tại 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; trụ sở
của một số Cục Thống kê cấp tỉnh; trụ sở của Trường Cao đẳng Thống kê,
Trường Trung cấp Thống kê đang được đầu tư xây dựng mới (các hoạt động này
thuộc Chương trình hành động “Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các
nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê”)
(2) Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
Bộ KH&CN đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện Bảng phân loại lĩnh
vực KH&CN cấp 4 trên cơ sở cách tiếp cận của OECD, Malaysia, Úc,
Newzealand và Nga; đã ban hành Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN
ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia; ban hành chế độ báo cáo thống kê
tổng hợp áp dụng đối với các Sở KH&CN thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; đã xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp các chế độ báo cáo thống kê
KH&CN.
(3) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
Bộ GD&ĐT đã dự thảo Sổ tay thống kê giáo dục và đào tạo, gửi để lấy ý
kiến đóng góp của các đơn vị và đang tiến hành hoàn thiện để phát hành chính
thức; đã tiếp nhận phần mềm VEMIS, EMIS từ Dự án hỗ trợ đổi mới quản lý
giáo dục (do Cộng đồng Châu Âu tài trợ) đang triển khai ứng dụng để thu thập,
xử lý, tổng hợp số liệu thống kê giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên. Tuy nhiên, việc thu thập và tổng hợp bằng phần mềm ứng dụng
chưa được triển khai trong toàn ngành.
(4) Bộ Thông tin và Truyền thống (TT&TT)
Bộ TT&TT đã nghiên cứu và tổ chức thực hiện Dự án “Tăng cường năng
lực thống kê”, trang bị các máy chủ, xây dựng phần mềm tập hợp số liệu thống kê
trực tuyến từ các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, Sở
TT&TT, đài PTTT. Một số cuộc điều tra do Bộ TTTT thực hiện đã xây dựng cơ
sở dữ liệu vi mô, vĩ mô.
(5) Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)
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Bộ TN&MT đang triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia
về TN&MT, lập dự án Xây dựng CSDL đất đai quốc gia giai đoạn 2012-2015,
chuẩn bị Dự án xây dựng hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các
chỉ tiêu thống kê ngành TN&MT trên môi trường mạng.
(6) Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp đã tập trung xây dựng 3 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công
tác thống kê ngành Tư pháp dành cho cán bộ làm công tác thống kê của các Sở
Tư pháp, Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp – hộ tịch; ban hành chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Tư Pháp tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; xây dựng Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống biểu mẫu báo cáo
thống kê điện tử.
(7) Bộ Công thương
Bộ Công thương đã ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng
đối với các Sở Công thương tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương; đang phối
hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản pháp quy về quy trình truyền tin,
xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ thông tin thống kê của Bộ; thành lập bộ
phận dự báo thuộc Phòng Tổng hợp, Vụ Kế hoạch của Bộ; hoàn thành xây dựng
phần mềm Chế độ báo cáo thống kê cho các tập đoàn, tổng công ty, công ty; Chế
độ báo cáo thống kê cho các Sở Công thương và chế độ báo cáo thống kê cho các
Trường thuộc Bộ tại cơ quan Bộ Công thương; tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ
thống kê cho Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các
trường thuộc Bộ; xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê
hàng năm cho các cán bộ làm công tác thống kê tại các doanh nghiệp, các Sở
Công thương và các trường thuộc Bộ.
(8) Bộ Tài chính
Bộ Tài chính đã thực hiện nghiên cứu và biên soạn tài liệu “Phương pháp
biên soạn Hệ thống tài chính Chính phủ ở Việt Nam”; tổ chức triển khai xây
dựng và cập nhật Hệ thống danh mục điện tử dùng chung toàn ngành; thực hiện
công tác cấp và quản lý mã số đơn vị có quan hệ ngân sách; triển khai xây dựng
và hoàn thiện hệ thống thông tin hợp nhất Ngân sách - Kho bạc; Hệ thống trao
đổi thông tin giữa ngành Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính; phát triển các hệ
thống thông tin Thuế, Hải quan, Chứng khoán, Dự trữ; xây dựng, nâng cấp phần
mềm thu thập và tổng hợp báo cáo thông tin thống kê đáp ứng các yêu cầu của hệ
thống chỉ tiêu và báo cáo thống kê của ngành; công bố Niên giám thống kê tài
chính 1 năm 2 lần, Báo cáo thường niên, Niên giám thống kê Hải quan, Ngân
sách Việt Nam 2012-2013;
Thực hiện Đề án "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo vĩ
mô"; đã tham dự khóa đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo tại
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Cộng hòa Liên bang Đức; đang tổ chức khóa đào tạo trong nước chuyên sâu về
công tác thống kê và dự báo cho cán bộ làm công tác thống kê tại các Sở Tài
chính. Tổng cục Hải quan cũng đã tổ chức 1 khóa đào tạo thống kê chuyên sâu 5
ngày cho 50 công chức toàn ngành Hải quan; phối hợp với IMF nghiên cứu xây
dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính chính phủ (GFS), phối hợp với chuyên
gia EU xây dựng thử nghiệm 4 mô hình dự báo thu đơn giản, bao gồm mô hình
dự báo thuế GTGT, mô hình hồi quy dự báo các sắc thuế, mô hình mô phỏng vi
mô dự báo thuế TNDN và TNCN, mô hình dự báo tháng số thu hàng tháng từng
sắc thuế và tổng thu thuế; phối hợp với cơ quan Hợp tác Kinh tế Thụy Sỹ
(SECO) mời chuyên gia đào tạo về phân tích vĩ mô cho các đơn vị thuộc Bộ.
Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổ chức Thương mại Thế giới tổ chức các khóa
đào tạo, hội thảo trong Chương trình xây dựng năng lực thống kê EU-ASEAN
(EASCAB).
Đang triển khai thực hiện Dự án Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành
Tài chính kết nối với các cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan, Tài chính,
Chứng khoán... từ TW đến địa phương.
(9) Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê cán
cân thanh toán theo Hướng dẫn thống kê cán cân thanh toán phiên bản 6 (BPM6)
của IMF, đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 164/1999/NĐ-CP
về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam và đã trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét để ban hành; đang tiến hành nghiên cứu phương pháp luận thống kê
ngành ngân hàng, tìm hiểu các tài liệu trong và ngoài nước để chuẩn bị biên soạn
và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê ngân hàng; chủ động nghiên
cứu và xây dựng phương pháp luận về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và
ngoại hối.
Năm 2012, NHNN đã thực hiện cuộc điều tra xu hướng kinh doanh trong
lĩnh vực ngân hàng theo định kỳ 2 lần/năm. Hiện tại đang nghiên cứu khả năng
và phương án khả thi về điều tra kỳ vọng lạm phát, trên cơ sở đó sẽ trình Ban
lãnh đạo NHNN vào cuối Quý II/2013; đang nghiên cứu xây dựng nội dung Bản
tin quý làm cơ sở ban đầu cho việc xây dựng Niên giám thống kê tiền tệ và ngân
hàng; đang triển khai dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thông tin quản lý;
tổ chức lại kho dữ liệu thống kê phục vụ công tác thống kê tiền tệ và phân tích dự
báo; đã cử 268 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo thuộc 58 chuyên đề về kinh
tế vĩ mô, dự báo và thống kê thông qua các hoạt động tài trợ, hợp tác quốc tế và
một phần kinh phí NHNN; Định kỳ hàng tháng NHNN cung cấp số liệu cho IMF,
xây dựng báo cáo phục vụ hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc
Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFDM+3) năm 2011 tại Nhật Bản và
AFDM+3 năm 2012 tại Hàn Quốc.
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NHNN chủ động triển khai các hoạt động về phân tích và dự báo thống kê,
như: Phối hợp với Bộ KH&ĐT tham gia xây dựng và góp ý đối với dự thảo Quy
chế phối hợp trong việc thu thập, cung cấp chia sẻ thông tin, dự báo và công bố
kết quả dự báo kinh tế - xã hội; xác định các nội dung dự báo và xây dựng hệ
thống công cụ dự báo, phát triển từng bước các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
đồng bộ và cập nhật cho dự báo; phát triển hệ thống cảnh báo sớm rủi ro kinh tế
vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Tích cực nâng cao năng lực cho các đơn vị
thực hiện phân tích và dự báo tại NHNN.
(10) Địa phương
Năm 2012 khối địa phương đã triển khai thực hiện một số hoạt động của
Chiến lược phát triển Thống kê như sau:
- 19/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống
kê của địa phương, bao gồm: Nam Định, Hải Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận,
Quảng Trị, Hải Phòng, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Hải Dương, Đăk Nông, Bắc Kạn, Thừa
Thiên Huế, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Bình Phước, Hà Nội, Cục
Thống kê Yên Bái.
- 11/63 địa phương đã thành lập BCĐ thực hiện Chiến lược phát triển Thống
kê cấp tỉnh, thành phố để chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
trong phạm vi địa phương mình, bao gồm: Hà Nội, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Thái
Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Trà Vinh, Cần Thơ, Bình
Thuận
- 13/63 địa phương đã tổ chức Hội nghị phổ biến Quyết định số 1803/QĐTTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến
lược phát triển Thống kê; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chiến lược
phát triển Thống kê của Bộ KH&ĐT; Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu
thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, Chế độ báo cáo
thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài.
- Chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược
phát triển Thống kê do các Bộ, ngành giao.

3. Một số hạn chế và nguyên nhân
Năm 2012, mặc dù mới là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê, nhưng đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá
trình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê còn có những hạn chế sau.
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(1) Một số hạn chế
- Tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2012 của các Bộ,
ngành, địa phương chậm so với tiến độ quy định trong Kế hoạch 602, thậm chí một
số công việc chưa được triển khai.
- Hạn chế về nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động của Chiến
lược phát triển Thống kê, đến nay vẫn chưa bố trí được kinh phí từ nguồn ngân
sách cho việc thực hiện Chiến lược. Nguồn kinh phí từ các dự án chủ yếu hỗ trợ để
thuê chuyên gia tư vấn thực hiện một số hoạt động của Chiến lược và tổ chức các
cuộc hội thảo.
- Hạn chế về nguồn nhân lực thực thi các hoạt động của Chiến lược, nhất là
nhân lực thống kê của Bộ, ngành, địa phương. Vì, thống kê là lĩnh vực chuyên môn
sâu, đòi hỏi phải có kiến thức thống kê, nhưng thực tế nhiều người làm công tác
thống kê ở Bộ, ngành chưa được đào tạo chuyên ngành thống kê, nên gặp khó khăn
trong quá trình thực thi nhiệm vụ nói chung và Chiến lược phát triển Thống kê nói
riêng.
- Công tác theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống
kê chưa được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, nhiều bộ, ngành,
địa phương chưa bố trí nhân lực thực hiện công tác này.
(2) Nguyên nhân
- Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm
nhìn đến năm 2030 là Chiến lược đầu tiên của ngành Thống kê, do đó trong quá
trình xây dựng cũng như triển khai thực hiện Chiến lược còn có những khó khăn
nhất định.
- Một số Bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm đến hoạt động thống kê
nói chung và thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê nói riêng, nhất là các Bộ đã
được Thủ tướng giao nhiệm vụ tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 1803/QĐTTg ngày 18/10/2011. Cụ thể:
Bộ Thông tin và Truyền thông chưa xây dựng kế hoạch truyền thông trên
các phương tiện thông tin đại chúng về vị trí, vai trò của thống kê và trách nhiệm
của cộng đồng đối với công tác thống kê;
Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà
nước hàng năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. Do đó, nhiều Bộ, ngành,
địa phương chưa lập được dự toán kinh phí cho việc thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chủ động chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, và các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện hệ thống đào tạo
chuyên ngành thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng và chất
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lượng đối với đội ngũ những người làm công tác thống kê của Hệ thống thống kê
Việt Nam từ cơ quan thống kê Trung ương tới thống kê cơ sở.
- Bộ KH&ĐT đã ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê và Khung theo dõi đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống
kê gửi các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, nhưng khá nhiều Bộ, ngành, địa
phương chưa đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của Bộ, ngành và địa phương
mình.

III. Các hoạt động triển khai thực hiện trong thời gian tới
Kế hoạch 602 đã được xây dựng khá chi tiết và cụ thể từng hoạt động
thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. Theo đó, các hoạt động đã phân công
cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và chỉ rõ thời gian thực hiện, sản phẩm
chính cần đạt được. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chuyển các hoạt động
của Kế hoạch 602 vào Kế hoạch công tác hàng năm của Bộ, ngành, địa phương
mình. Đặc biệt, cần triển khai ngay các hoạt động phải thực hiện trong năm 2012,
nhưng chưa triển khai thực hiện. Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm 2013, một số
Bộ, ngành tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:
- Bộ KH&ĐT khẩn trương hoàn thành việc biên soạn và tổ chức tập huấn
Tài liệu hướng dẫn công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát
triển Thống kê. Hình thành hệ thống và tổ chức theo dõi, đánh giá việc thực hiện
Chiến lược phát triển Thống kê. Tổ chức đánh giá, xây dựng các chỉ số ban đầu
làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo văn
bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, quản lý và sử dụng kinh phí
cho việc thực hiện các hoạt động của Chiến lược phát triển Thống kê. Trên cơ sở
hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí cho
việc thực hiện các hoạt động của Chiến lược phát triển Thống kê thuộc phạm vi
của Bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Tài chính để thẩm định (đồng thời gửi Bộ
KH&ĐT để phối hợp).
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông trên các phương tiện thông
tin đại chúng về vị trí, vai trò của thống kê và trách nhiệm của cộng đồng đối với
công tác thống kê nói chung và Chiến lược phát triển Thống kê nói riêng.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và
các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện hệ thống đào tạo chuyên ngành
thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng và chất lượng đối với đội
ngũ những người làm công tác thống kê của cả hệ thống thống kê Việt Nam từ cơ
quan thống kê Trung ương tới thống kê cơ sở.
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IV. Kết luận
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn
đến năm 2030 mới triển khai thực hiện được một năm, nhưng đã đạt được một số
kết quả nhất định về tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê cũng như
nghiệp vụ công tác thống kê. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hoạt động của Chiến
lược phát triển Thống kê được triển khai thực hiện chậm so với tiến độ, thậm chí
có một số hoạt động phải triển khai năm 2012, nhưng đến nay vẫn chưa được
triển khai thực hiện.
Nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê,
Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động đã
ghi trong Kế hoạch 602 và tổ chức theo dõi, đánh giá thường xuyên tình hình và
kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ
tướng (qua Bộ KH&ĐT) tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê của Bộ, ngành, địa phương mình.
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
khẩn trương phối hợp với Bộ KH&ĐT để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được
phân công tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Nơi nhận:

BỘ TRƯỞNG

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, TCTK (6b);
.

Bùi Quang Vinh
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Phụ lục 1
Danh sách Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược
phát triển Thống kê (năm 2012)
I. BỘ/NGÀNH
Đơn vị báo cáo

STT

Ngày nhận
báo cáo

1

Bộ Nội vụ

24/01/2013

2

Bộ Công an

24/01/2013

3

Bộ Giao thông vận tải

31/01/2013

4

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

31/01/2013

5

Bộ Quốc phòng

31/01/2013

6

Thanh tra Chính Phủ

31/01/2013

7

Bộ Khoa học Công nghệ

31/01/2013

8

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

31/01/2013

9

Bộ Giáo dục và đào tạo

31/01/2013

10

Bộ Thông tin và Truyền thông

31/01/2013

11

Đài Truyền hình Việt Nam

01/02/2013

12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2013

13

Bộ Công thương

01/02/2013

14

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19/02/2013

15

Bộ Tài nguyên và Môi trường

19/02/2013

16

Bộ Ngoại giao

20/02/2013

17

Bộ Tài chính

20/02/2013

18

Bộ Tư pháp

20/02/2013

17

II. UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đơn vị báo cáo

STT

Ngày nhận
báo cáo

1

UBND Nam Định

19/01/2013

2

UBND Cần Thơ

19/01/2013

3

UBND Bình Định

21/01/2013

4

UBND Quảng Ngãi

21/01/2013

5

UBND Bắc Giang

24/01/2013

6

UBND Điện Biên

24/01/2013

7

UBND Sóc Trăng

28/01/2013

8

UBND Bến Tre

28/01/2013

9

UBND Hưng Yên

31/01/2013

10

UBND Ninh Thuận

31/01/2013

11

UBND KomTum

01/02/2013

12

UBND TP Hồ Chí Minh

01/02/2013

13

UBND TP Quảng Nam

01/02/2013

14

UBND TP Cao Bằng

19/02/2013

15

UBND TP Đồng Nai

19/02/2013

16

UBND TP Sơn La

19/02/2013

17

UBND TP Bình Thuận

20/02/2013

18

UBND TP Hải Dương

20/02/2013

19

UBND TP Lạng Sơn

20/02/2013

20

UBND TP Đăk Nông

20/02/2013

21

UBND Bình Phước

15/01/2013

22

UBND TP Đà Nẵng

17/06/2013
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Phụ lục 2:
Tiến độ thực hiện các hoạt động của Chiến lược phát triển Thống kê (năm 2012)

Nội dung công việc

TT

1

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược, tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện
Chiến lược
- Thành lập Ban chỉ đạo thực - Bộ Kế hoạch
hiện chiến lược cấp Trung ương, và Đầu tư;

1.1

1.2

1.3

-

- Thành lập Ban chỉ đạo thực - UBND tỉnh,
hiện chiến lược cấp tỉnh, thành thành phố trực
phố trực thuộc Trung ương
thuộc Trung
ương
Hội nghị công bố Chiến lược
phát triển thống kê và kêu gọi tài
trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật
cho việc thực hiện Chiến lược

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

- Hoàn thành
Tháng 12/2012

Tháng
11/2011 5/2012

- Có 11 tỉnh/thành
phố đã thành lập Ban
chỉ đạo

Hoàn thành

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược và hướng dẫn khung theo dõi, đánh
giá thực hiện chiến lược
Hội nghị cấp Bộ, ngành ở Trung
ương (02 Hội nghị: 01 cho các
đơn vị của Tổng cục Thống kê;
01 cho các Bộ, ngành)
Hội nghị cấp tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương do Bộ Kế

-

Tình trạng thực
hiện

hoạch và Đầu tư chủ trì (03 Hội
nghị ở 3 miền: Bắc, Trung,

Tháng

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

1-2/2012

Bộ Kế hoạch và

Tháng

Đầu tư

3-5/2012

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Nam)

-

Hội nghị cấp tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương do
UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chủ trì (01 hội
nghị x 63 tỉnh, thành phố)

2

Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê

UBND tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung
ương

19

Tháng
3-5/2012

Chưa hoàn thành

TT
2.1

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê và các văn bản dưới Luật

-

Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật
Thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2014

Đang thực hiện

-

Xây dựng Nghị định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực
thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2014

Đang thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2014

Đang thực hiện

Xây dựng và triển khai thực hiện
-

2.2

-

-

2.3

-

Chương trình phổ biến và tuyên
truyền Luật Thống kê và các văn
bản liên quan

Củng cố, hoàn thiện và đổi mới các tổ chức thống kê
- Đã hoàn thành: Bộ
Khoa học công nghệ
và Ngân hàng nhà
nước

Củng cố và hoàn thiện tổ chức
thống kê Bộ, ngành

Bộ, ngành

Củng cố và hoàn thiện thống kê
Sở, ngành ở địa phương, thống
kê xã, phường

UBND tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung
ương

2012-2015 - Đang thực hiện: Bộ
Thông tin và Truyền
thông, Đài truyền
hình Việt Nam, Bộ
Nội vụ, Bộ Công an

2012-2015

Chưa thực hiện trừ
tỉnh Nam Định

2012

Bộ Kế hoạch và Đầu
tư và Bộ Công
thương ký kết “Cơ
chế phối hợp thực
hiện công tác Thống
kê"

Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê
Xây dựng cơ chế cung cấp, chia
sẻ thông tin thống kê giữa Hệ
thống thống kê tập trung với
thống kê Bộ, ngành ở Trung
ương, thống kê Sở ngành ở địa
phương

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
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Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

2012

Hoàn thành

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Xây dựng Chính sách phổ biến
thông tin thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

3

Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo
tiêu chuẩn quốc tế

3.1

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế trong từng
lĩnh vực thống kê

-

-

+

Xây dựng Lộ trình thực hiện
thống kê tài khoản quốc gia theo

Bộ Kế hoạch và

2012

Chưa hoàn thành

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013-2020

Chưa thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013-2015

Đang thực hiện

Lập các bảng cân đối chủ yếu
của nền kinh tế

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

Đang thực hiện

- Lập Tài khoản vệ tinh du lịch

- Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du
lịch;

1

phiên bản 2008 (SNA2008) của
Liên hợp quốc

Đầu tư

Triển khai thực hiện Lộ trình
thống kê SNA2008
Lập các tài khoản theo khu vực
thể chế: Tài khoản sản xuất, Tài
khoản tạo thu nhập; Tài khoản
phân phối thu nhập lần đầu; Tài
khoản phân phối lại thu nhập;
Tài khoản sử dụng thu nhập; Tài
khoản vốn tài sản

-

- Tài khoản môi trường và một
số tài khoản khác

-

1

Nghiên cứu áp dụng phương
pháp luận theo phiên bản mới
của Liên hợp quốc và các tổ
chức quốc tế theo từng lĩnh vực
thống kê chuyên ngành: Nông,

Hệ thống tài khoản quốc gia phiên bản 2008.

- Đang thực hiện

2012-2020
- Chưa thực hiện

- Bộ Tài nguyên
và Môi trường

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
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2012-2020

Đang thực hiện

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Bộ Tài chính

2012-2020

Đang thực hiện

Nghiên cứu áp dụng phương
pháp thống kê cán cân thanh
toán theo cuốn Hướng dẫn thống
kê cán cân thanh toán phiên bản
số 6 (BPM6) của IMF (2012:
nghiên cứu BPM6; từ 2013 –
2020 áp dụng)

Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam

2012-2020

Đang thực hiện

Nghiên cứu, cập nhật phương
pháp luận điều tra chọn mẫu

Bộ Kế hoạch và

2012-2020

Chưa thực hiện

2012-2020

Chưa thực hiện

Nội dung công việc

TT

Đơn vị chủ trì

lâm nghiệp và thủy sản; công
nghiệp; xây dựng; thương mại,
dịch vụ; dân số và lao động; xã
hội và môi trường; giá cả…

-

Nghiên cứu áp dụng thống kê tài
chính Chính phủ theo phiên bản
mới của Liên hợp quốc (2012:
Nghiên cứu; từ 2013 trở đi: áp
dụng)

-

-

theo chuẩn quốc tế

Đầu tư

3.2

Xác định và nghiên cứu phương
pháp đo lường các hiện tượng
kinh tế - xã hội mới nhằm phản
ánh đầy đủ bức tranh kinh tế - xã
hội

3.3

Nghiên cứu áp dụng các bảng danh mục, phân loại chuẩn quốc tế

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
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TT

-

Nội dung công việc
Bảng danh mục, phân loại theo
mục đích sử dụng cuối cùng của
hộ gia đình (COICOP), Bảng
phân loại theo mục đích sử dụng
của Chính phủ (COFOG), Bảng
phân loại theo mục đích của khu
vực thể chế phi lợi nhuận phục
vụ hộ gia đình (COPNI), Bảng
phân loại tình trạng và sử dụng

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2020

Đang thực hiện

Đơn vị chủ trì

thời gian lao động (ICATUS),
Bảng phân loại hàng hóa ngoại
thương (SITC)… và các bảng
phân loại đặc thù của Việt Nam
-

Bảng danh mục, bảng phân loại
phục vụ thống kê tài chính

Bộ Tài chính

2012-2020

Chưa thực hiện

-

Bảng danh mục, bảng phân loại
phục vụ thống kê ngân hàng, bảo
hiểm

Ngân hàng nhà
nước

2012-2020

Chưa thực hiện

3.4

Biên dịch, biên soạn và phổ biến sách hướng dẫn phương pháp luận thống kê

-

Biên soạn và xuất bản Từ điển
Thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

Đang thực hiện

-

Biên soạn và xuất bản tài liệu
hướng dẫn nghiệp vụ thống kê
tài khoản quốc gia 2008
(SNA2008)

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013

Đang thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

Chưa thực hiện

Biên soạn và xuất bản sổ tay

-

hướng dẫn nghiệp vụ thống kê
của từng chuyên ngành: Nông,
lâm nghiệp và thủy sản; công
nghiệp, xây dựng, thương mại,
dịch vụ, dân số, lao động; xã
hội, môi trường, giá cả…
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TT

-

-

3.5

-

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Biên soạn và xuất bản sổ tay
hướng dẫn nghiệp vụ thống kê:
giáo dục, tư pháp2

Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Bộ Tư
pháp

Biên soạn và xuất bản sổ tay
hướng dẫn nghiệp vụ thống kê
tài chính Chính phủ

Bộ Tài chính

Biên soạn và xuất bản sổ tay
hướng dẫn nghiệp vụ thống kê

Ngân hàng Nhà
nước; Bảo hiểm

ngân hàng, bảo hiểm, chứng
khoán

Việt Nam, Bộ
Tài chính

-

3.6

-

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Đang thực hiện

2012-2015

2012-2015

Đang thực hiện

Ngân hàng Nhà nước
đang thực hiện

Xây dựng, áp dụng các quy trình và công cụ quản lý chất lượng hoạt động thống kê
Xây dựng, áp dụng quy trình
chuẩn đánh giá chất lượng đối
với điều tra mẫu, điều tra toàn
bộ và tổng điều tra thống kê
Xây dựng, áp dụng quy trình xây

-

Thời gian

dựng Chế độ báo cáo thống kê
và phương án điều tra thống kê
Áp dụng quy trình quản lý và
đánh giá chất lượng số liệu
thống kê theo Khung đánh giá
chất lượng của Quỹ Tiền tệ
Quốc tế (DQAF)

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

Đang thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

Đang thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Chưa thực hiện

Tham gia nghiên cứu khoa học thống kê với các nước trong khu vực và thế giới
Hợp tác nghiên cứu với các tổ
chức nghiên cứu khoa học thống
kê của các nước trong khu vực
và thế giới

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Chưa thực hiện

Công việc này không có trong Kế hoạch 602, tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tư pháp đang tiến
hành Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê ngành Giáo dục và Tư pháp.
2
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TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Tổ chức các cuộc hội thảo quốc
tế về lĩnh vực thống kê tại Việt
Nam

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

3.7

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

2014-2020

Đang thực hiện

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học thống kê

-

Xây dựng và triển khai thực hiện
Đề án đổi mới Viện Khoa học
thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2020

Đang thực hiện

-

Thành lập Hội đồng khoa học
ngành Thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012

Chưa hoàn thành

Hình thành mạng lưới nghiên

Bộ Kế hoạch và

2013-2015

Đang thực hiện

4
4.1

cứu khoa học thống kê

Đầu tư

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê
Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
- Đã hoàn thành: Bộ
Công an, Bộ Khoa

-

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống
chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành

học và Công nghệ,
Bộ Giáo dục và Đào
tạo; Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Bộ
Công thương
Bộ, ngành

2012-2015

- Đang thực hiện:
Bộ Giao thông vận
tải, Đài truyền hình
Việt Nam, Bộ Thông
tin và Truyền thông,
Bảo hiểm xã hội Việt
nam,
Bộ
Quốc
phòng, Bộ Tài chính

4.2

Tăng cường khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê
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Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Hàng năm

Chưa thực hiện

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ
thống thông tin đăng ký hộ tịch,
hộ khẩu phục vụ thống kê dân số
(tăng giảm dân số, sinh, tử, kết
hôn, ly hôn, đi, đến…)

Bộ Công an, Bộ
Tư pháp, Bộ Y
tế, Tòa án nhân
dân tối cao

-

- Bộ Tài nguyên
Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ
và Môi trường
thống thông tin đăng ký đất đai
- Bộ Nông
phục vụ thống kê hiện trạng sử
nghiệp và Phát
dụng đất đai
triển nông thôn

Hàng năm

-

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ
thống tờ khai xuất nhập khẩu
hàng hóa phục vụ thống kê xuất
nhập khẩu hàng hóa

Hàng năm

Chưa thực hiện

-

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ
Bộ Nông nghiệp
thống đăng ký phương tiện cơ
và Phát triển
giới đánh bắt thủy sản phục vụ
nông thôn
thống kê thủy sản

Hàng năm

Chưa thực hiện

-

Khai thác nguồn dữ liệu từ Tổng
Bộ Nông nghiệp
kiểm kê Rừng giai đoạn 2011 và Phát triển
2015 phục vụ thống kê lâm
nông thôn
nghiệp

Hàng năm

Chưa thực hiện

-

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ
thống đăng kiểm phương tiện
vận tải cơ giới đường bộ phục vụ
thống kê vận tải

Bộ Giao thông
vận tải

Hàng năm

Chưa thực hiện

-

Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ
liệu đăng ký doanh nghiệp, đơn
vị cơ sở phục vụ thống kê doanh
nghiệp và đơn vị cơ sở

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Hoàn thành

4.3

Bộ Tài chính

- Đang thực hiện
- Chưa thực hiện

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra
bộ, ngành; các cuộc điều tra của địa phương
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TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện
chương trình điều tra thống kê
quốc gia

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

-

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các
cuộc điều tra thống kê của các
Bộ, ngành

Bộ ngành

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

2012,
2015,
2020

Hoàn thành

Hàng năm

- Đã hoàn thành:
Ngân hàng nhà nước,
Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ
Khoa học và Công
nghệ
- Đang thực hiện: Bộ
Công thương

-

4.4

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các
cuộc điều tra thống kê của địa
phương

UBND tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung
ương

Hàng năm

Chưa thực hiện trừ
tỉnh Bình Thuận

Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê
- Chưa hoàn thành

-

-

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo
cáo thống kê áp dụng đối với các - Bộ Kế hoạch
đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ và Đầu tư;
quan nhà nước, đơn vị sự - Bộ, ngành
nghiệp…)

2012,
2015,
2020

Cập nhật và hoàn thiện chế độ
báo cáo thống kê tổng hợp áp
dụng đối với cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã

2012,
2015,
2020

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
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- Chưa hoàn thành
trừ Bộ Khoa học và
Công nghệ

Hoàn thành

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện
- Đã hoàn thành: Bộ
Khoa học và Công
nghệ,
Bộ
Công
thương, Bộ Tư pháp

-

Xây dựng, cập nhật và hoàn
thiện chế độ báo cáo thống kê
tổng hợp áp dụng đối với Sở,
ngành địa phương

Bộ, ngành

2012,
2015,
2020

-

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo
cáo thống kê tổng hợp áp dụng
đối với Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013,
2015,
2020

5

Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến
thông tin thống kê

5.1

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình
truyền tin, xử lý, tổng hợp báo
cáo thống kê áp dụng đối với
Cục Thống kê tỉnh, thành phố

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

- Đang thực hiện: Bộ
Tài nguyên và Môi
trường,
Bộ
Tài
chính,
Đang thực hiện

Đang thực hiện

trực thuộc Trung ương và thống
kê Bộ, ngành
5.2

-

-

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết
quả và dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra
Đối với các cuộc điều tra, tổng
điều tra thuộc Chương trình điều
tra thống kê quốc gia

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Đối với các cuộc điều tra, tổng
điều tra không thuộc Chương

Bộ, ngành,
UNND tỉnh,

trình điều tra thống kê quốc gia
5.3

-

2012

Chưa hoàn thành

2012

Chưa hoàn thành

thành phố

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến chỉ tiêu thống kê trong các hệ
thống chỉ tiêu thống kê đã ban hành
Xây dựng quy trình đối với các - Bộ Kế hoạch
chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống và Đầu tư;
chỉ tiêu thống kê quốc gia
- Bộ, ngành
28

- Đang thực hiện
2012-2015
- Chưa thực hiện

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

Không có báo cáo

UBND tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung
ương

2012-2015

UBND cấp tỉnh,
thành phố

2012-2015

-

Xây dựng quy trình đối với các
chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống
chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành

Bộ, ngành

2012-2015

Chưa thực hiện

-

Biên soạn và công bố các chỉ
tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu
thống kê Bộ, ngành

Bộ, ngành

2012-2015

Chưa thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012

Chưa hoàn thành

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Biên soạn và công bố các chỉ
tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu
thống kê quốc gia

-

Xây dựng quy trình đối với các
chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống
chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã
Biên soạn và công bố các chỉ

-

tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu
thống kê tỉnh, huyện, xã

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình
5.4

5.5

biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm
trong nước và các chỉ tiêu có
liên quan

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo
cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê

-

Đối với báo cáo tình hình kinh
tế-xã hội, niên giám thống kê
quốc gia

-

- Bộ, ngành,
- Chưa thực hiện
Đối với báo cáo tình hình kinh
- UBND tỉnh,
- Chưa thực hiện trừ
tế-xã hội, niên giám thống kê
thành phố trực 2012-2013 tỉnh Bình Thuận
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc
thuộc
Trung
Trung ương
ương

-

Đối với Niên giám thống kê Bộ,
ngành

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Bộ, ngành
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2012-2013

2012-2013

Đang thực hiện

Chưa thực hiện

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2013

Chưa thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2013

Không có báo cáo

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012

Chưa hoàn thành

Đang thực hiện

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

5.6

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình
truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên
soạn và phổ biến số liệu thống
kê kinh tế - xã hội của Việt Nam
ra nước ngoài và các tổ chức
quốc tế

5.7

Xây dựng, chuẩn hóa Danh mục
và lịch công bố các sản phẩm
thống kê

5.8

Đổi mới và nâng cấp nội dung,
hình thức trang thông tin điện tử
và các sản phẩm thông tin thống
kê khác của Tổng cục Thống kê

5.9

Tổ chức đánh giá mức độ hài
lòng và xác định nhu cầu của
người dùng tin đối với thông tin
thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013;
2015;
2018;
2020

5.10

Xây dựng và triển khai thực hiện
kế hoạch truyền thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng
về vị trí, vai trò của thống kê và
trách nhiệm của cộng đồng đối
với công tác thống kê

Bộ Thông tin và
truyền thông

Hàng năm

Chưa thực hiện

2012-2015

Không có báo cáo

6
6.1

Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê
Hình thành các đơn vị phân tích và dự báo thống kê
Thành lập đơn vị chuyên trách

-

về phân tích và dự báo thuộc Hệ
thống thống kê tập trung

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

30

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Thành lập và kiện toàn đơn vị
phân tích và dự báo thống kê tại
bộ/ngành (mỗi Bộ/ngành thành
lập đơn vị hoặc nhóm phân tích
và dự báo thuộc tổ chức thống
kê Bộ/ngành)

Bộ, ngành

6.2

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

2012-2015

Chưa thực hiện trừ
Bộ Công thương

Triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê
Xác định nội dung, phương - Bộ Kế hoạch
pháp, công cụ và tiến hành phân và Đầu tư;
tích và dự báo ngắn hạn (Mỗi
đơn vị phân tích và dự báo xác

-

định các chỉ tiêu và lựa chọn
- Bộ, ngành
phương pháp, xây dựng mô hình
phân tích và dự báo ngắn hạn
phục vụ quản lý điều hành của
Bộ, ngành, Chính phủ)

- Đang thực hiện

Định kỳ

Xác định nội dung, phương - Bộ Kế hoạch

-

6.3

pháp, công cụ phân tích và dự và Đầu tư;
báo trung và dài hạn (Mỗi đơn vị
phân tích và dự báo xác định các
chỉ tiêu và lựa chọn phương
- Bộ, ngành
pháp, xây dựng mô hình phân
tích theo chu kỳ 3 năm, 5 năm
và 10 năm)
Xây dựng cơ chế phối hợp, chia
sẻ, sử dụng kết quả phân tích và
dự báo thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

- Chưa thực hiện trừ
Ngân hàng nhà nước,
Bộ Tài chính

- Đang thực hiện

Định kỳ
- Chưa thực hiện

2012-2014 Không có báo cáo
- Đang thực hiện

6.4

Nâng cao năng lực cho các đơn - Bộ Kế hoạch
vị thực hiện phân tích và dự báo và Đầu tư;
2012- 2015 - Chưa thực hiện trừ
thống kê
- Bộ, ngành
Bộ Tài chính, Ngân
hàng Nhà nước
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TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

7

Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống
kê

7.1

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ
thống thống kê Nhà nước

Nâng cấp, mở rộng mạng máy
-

-

tính của Hệ thống thống kê tập
trung

Tăng cường năng lực cơ sở hạ
tầng công nghệ thông tin và
truyền thông của thống kê Bộ,
ngành

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Bộ, ngành

2012 2015, sau
năm 2015
nâng cấp,
thay thế
thiết bị hết
hạn sử
dụng
2012 2015, sau
năm 2015
nâng cấp,
thay thế
thiết bị hết

Đang thực hiện

Chưa thực hiện trừ
Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ
Tài chính

hạn sử
dụng
7.2

-

Xây dựng và vận hành hệ cơ sở dữ liệu quốc gia và Trung tâm dữ liệu thống kê quốc gia
của Hệ thống thống kê tập trung

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ
liệu siêu dữ liệu (Metadata)
thống kê dùng chung

-

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

20122014, sau
năm 2015
nâng cấp,
thay thế

Đang thực hiện

thiết bị hết
hạn sử
dụng

Xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô các cuộc điều tra,
tổng điều tra
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TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

+

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ
liệu vĩ mô của các cuộc điều tra,
tổng điều tra do Hệ thống thống
kê tập trung thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

+

Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ
liệu vĩ mô của các cuộc điều tra,
tổng điều tra do thống kê Bộ,
ngành thực hiện

Bộ, ngành

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Hàng năm

Đang thực hiện

Chưa thực hiện trừ
Bộ Thông tin và
2012-2020 Truyền thông, Bộ
Tài nguyên và Môi
trường,

-

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế-xã hội tổng hợp

+

Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu
thống kê quốc gia, hệ thống chỉ
tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

+

Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu
thống kê Bộ, ngành

Bộ, ngành

-

Xây dựng và vận hành kho dữ
liệu thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

7.3

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2013

Không có báo cáo

Chưa thực hiện trừ
2012-2014 Bộ Tài nguyên và
Môi trường
2012-2017

Không có báo cáo

Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo,
truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê

-

Phát triển phần mềm thu thập
thông tin thống kê bằng các
phương tiện điện tử

-

Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê

+

Đối với các cuộc điều tra, tổng
điều tra do hệ thống thống kê tập
trung thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Không có báo cáo

+

Đối với các cuộc điều tra, tổng
điều tra do thống kê Bộ, ngành
thực hiện

Bộ, ngành

Hàng năm

Chưa thực hiện trừ
Ngân hàng nhà nước

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
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Hàng năm

Không có báo cáo

Nội dung công việc

TT

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

-

Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ

+

Đối với chế độ báo cáo thống kê
định kỳ do Hệ thống thống kê
tập trung chịu trách nhiệm

+

Đối với chế độ báo cáo thống kê
định kỳ do thống kê bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Bộ, ngành

Hàng năm

Không có báo cáo

Hàng năm

- Đã thực hiện: Bộ
Công thương, Bộ Tài
chính

chịu trách nhiệm

-

-

Phát triển các ứng dụng Chính
phủ điện tử trên Internet

+

Bộ Kế hoạch và

Sang năm thực hiện

Đầu tư

Quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động CNTT và truyền thông
trong công tác thống kê
Xây dựng các chuẩn về thông tin
thống kê, chuẩn ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông

+

- Đang thực hiện: Bộ
Giáo dục và Đào tạo

áp dụng cho thống kê để thực
hiện thống nhất và đồng bộ
trong Hệ thống thống kê Nhà
nước
Xây dựng, giám sát và đánh giá
việc thực hiện chương trình, kế
hoạch ứng dụng, phát triển công
nghệ thông tin và truyền thông
trong Hệ thống thống kê Nhà

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2013

Đang thực hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Chưa hoàn thành

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Hoàn thành

nước

+

Đánh giá, bổ sung các hoạt động
công nghệ thông tin và truyền
thông của Hệ thống thống kê
Nhà nước

8

Phát triển nhân lực làm công tác Thống kê
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8.1

-

-

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và xác định số lượng, cơ cấu
công chức thống kê theo ngạch công chức thống kê trong hệ thống thống kê Nhà nước
Chuẩn hóa các chức danh công
chức, viên chức thống kê và xác
định số lượng, cơ cấu công chức
thống kê theo ngạch công chức
thống kê trong Hệ thống thống
kê tập trung
Chuẩn hóa các chức danh công
chức, viên chức thống kê và xác
định số lượng, cơ cấu công chức

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2013

Bộ, ngành

2013

Không có báo cáo

thống kê theo ngạch công chức
thống kê của thống kê Bộ, ngành

8.2

8.3
-

-

-

- Bộ Nội vụ, Bộ,
Củng cố và tăng cường nhân lực ngành,
làm công tác thống kê Sở, ngành
địa phương; thống kê xã,
phường, thị trấn; thống kê doanh - UBND tỉnh,
nghiệp, cơ quan hành chính, đơn thành phố trực
thuộc Trung
vị sự nghiệp
ương

- Chưa thực hiện

2012-2015 - Chưa thực hiện trừ
tỉnh Bình Thuận,

Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực thống kê
Xác định nhu cầu đào tạo nhân
lực thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012-2015

Đổi mới chương trình và phương
pháp đào tạo thống kê ở các

Bộ Giáo dục và

Hàng năm

trường trung học chuyên nghiệp,
cao đẳng và đại học
Xây dựng và thực hiện chương
trình đào tạo theo ngạch công
chức thống kê

Đào tạo

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
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Hàng năm

Không có báo cáo

Chưa thực hiện

Hoàn thành

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013-2015

Đang thực hiện

Nâng cấp Trường Trung cấp
thống kê lên Trường Cao đẳng
Thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013-2015

Đang thực hiện

Xây dựng và triển khai thực hiện
Đề án thành lập Trung tâm phát

Bộ Kế hoạch và

2012-2015

Đang thực hiện

2012-2014

Chưa thực hiện

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Nâng cấp Trường Cao đẳng
Thống kê lên Trường Đại học
Thống kê

-

-

triển nhân lực thống kê

8.4

9

Đổi mới công tác tuyển dụng,
quản lý và sử dụng nhân lực
thống kê

Đầu tư

Bộ Nội vụ

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê

9.1

Mở rộng, tăng cường hiệu quả
hợp tác song phương và đa
phương của Thống kê Việt Nam

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

9.2

Tham gia tích cực các hoạt động
trong Khung hợp tác thống kê
(ACCS) của ASEAN để xây
dựng hệ thống thống kê cộng
đồng ASEAN vào năm 2015

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2011-2015 Đang thực hiện

9.3

Cải thiện, nâng cao chất lượng công tác thống kê nước ngoài và thực hiện các cam kết
quốc tế
- Chưa hoàn thành

Biên soạn và cung cấp số liệu - Bộ Kế hoạch
thống kê Việt Nam ra quốc tế; và Đầu tư;
-

Biên soạn, phổ biến số liệu
thống kê chủ yếu của các nước
và các Tổ chức quốc tế cho - Bộ, ngành
người dùng tin trong nước
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Hoàn thành

Hàng năm
- Chưa thực hiện trừ
Ngân hàng nhà nước

TT

-

9.3

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

- Bộ Kế hoạch
Tham gia đầy đủ, có hiệu quả và Đầu tư;
các chương trình thống kê quốc
tế và khu vực (chương trình so
sánh quốc tế, chương trình hài
hòa số liệu thống kê khu vực và - Bộ, ngành
thế giới…)

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện
- Hoàn thành

Hàng năm
- Chưa thực hiện trừ
Bộ Tài chính, Ngân
hàng Nhà nước

Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong
cộng đồng thống kê thế giới

-

Biên soạn các ấn phẩm để quảng
bá hoạt động của Thống kê Việt
Nam với bạn bè quốc tế

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Chưa hoàn thành

-

Vận động đăng cai tổ chức các
Hội nghị Thống kê khu vực và
Quốc tế tại Việt Nam

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Hoàn thành

Hàng năm

Hoàn thành

Tăng cường vận động các nguồn
9.4

9.5

-

10

10.1

-

tài trợ từ bên ngoài cho hoạt
động thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Tăng cường năng lực quản lý và điều phối các Dự án, các nguồn tài trợ nước ngoài
cho Thống kê Việt Nam
Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện
Quy chế quản lý và điều phối
các chương trình hợp tác, dự án,
các nguồn vốn

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2013

Đang hoàn thiện

Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động
thống kê
Hoàn thiện công tác tài chính nhằm tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo nguồn kinh phí triển
khai các hoạt động thống kê
Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các
định mức kinh phí áp dụng đối với
các hoạt động thống kê

Bộ Tài chính
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2012

Đang thực hiện
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Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

-

Dự toán tổng kinh phí cho việc
thực hiện Chiến lược phát triển
thống kê Việt Nam giai đoạn
2011-2020 (dự toán theo từng
năm, từng hoạt động chủ yếu)

Bộ Tài chính

10.2

-

10.3

-

10.4

11

Thời gian

Tình trạng thực

thực hiện

hiện

2012

Đang thực hiện

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở của các cơ quan thống kê
thuộc Hệ thống thống kê tập trung
Xây dựng Đề án

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc của Hệ
thống thống kê tập trung; thống kê Bộ, ngành, địa phương
Xây dựng Đề án

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

2012

Không có báo cáo

Huy động nguồn vốn hợp pháp
khác bổ sung kinh phí cho hoạt
động thống kê

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Hàng năm

Không có báo cáo

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

11.1

Biên soạn Tài liệu hướng dẫn
theo dõi, đánh giá việc thực hiện
Chiến lược

11.2

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

-

Không có báo cáo

Tổ chức theo dõi thường xuyên
việc thực hiện Chiến lược

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

38

2012

Hàng năm

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

