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Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê
Thông tin thống kê ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của mọi quốc gia
và các tổ chức quốc tế. Đối với nước ta, thông tin thống kê là nguyên liệu đầu vào quan trọng của các
quyết định ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước và tầm vi mô của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và
các cá nhân. Các quyết định nói trên phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng thông tin thống kê. Thông tin
thống kê có chất lượng sẽ tạo ra các quyết định đúng đắn và ngược lại. Chất lượng thông tin thống kê khá
trừu tượng so với chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa hữu hình khác, do đó, các tiêu chí phản ánh chất
lượng thông tin thống kê cũng có những điểm khác biệt. Hiện nay, không ít những người sử dụng thông tin
thống kê, nhưng chưa biết tường tận, thậm chí còn nhầm lẫn các tiêu chí phản ánh chất lượng thông tin
thống kê. Bài viết này đề cập đến các tiêu chí phản ánh chất lượng thông tin thống kê đang được sử dụng
rộng rãi trên thế giới và ở nước ta.
Chất lượng thông tin thống kê được hiểu là "sự phù hợp cho sử dụng". Ban đầu các nhà thống kê trên
thế giới hiểu và đồng nhất chất lượng thông tin thống kê với tính chính xác của nó. Cách hiểu như vậy chưa
đầy đủ vì nếu thông tin thống kê chính xác, nhưng không phù hợp với người sử dụng, thì thông tin đó cũng
trở thành vô nghĩa. Chẳng hạn, thông tin về nợ công của quốc gia dù có chính xác từng đồng, nhưng được
công bố rất chậm, hoặc người sử dụng (ví dụ: giới báo chí) không thể tiếp cận được những thông tin này,
họ sẽ không có được các tin, bài viết nào phản ánh về tình hình nợ công của quốc gia. Hay nói khác, thông
tin về nợ công nói trên sẽ không có ý nghĩa dưới góc độ người sử dụng.
Vào giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Cơ quan Thống kê quốc gia Canada đã đưa ra định nghĩa: "Chất
lượng của thông tin thống kê là sự phù hợp sử dụng của khách hàng". Để đáp ứng nhu cầu của “khách
hàng” đối với thông tin thống kê, cơ quan thống kê phải xác định yêu cầu của người sử dụng là gì. Dựa vào
điều kiện hoàn cảnh thực tế của từng quốc gia, ý thức phục vụ người sử dụng, mỗi cơ quan thống kê có
cách tiếp cận tới khái niệm chất lượng và đưa ra các tiêu thức riêng để phản ánh chất lượng thông tin thống
kê.
Với chức năng nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động, mỗi tổ chức quốc tế có cách tiếp cận khái niệm và
lựa chọn các tiêu thức phản ánh chất lượng thông tin thống kê khác nhau. Chẳng hạn, Quỹ tiền quốc tế
(IMF) quan tâm nhiều tới phương pháp luận thống kê nên đã xây dựng Khung đánh giá chất lượng số liệu (DQAF:
viết tắt theo từ tiếng Anh).
Cấu trúc của DQAF bao gồm 6 khía cạnh, 22 yếu tố và 50 chỉ tiêu phản ánh chất lượng số liệu. Cụ
thể, Khía cạnh 0 “Những yêu cầu tiên quyết của số liệu”, gồm 04 yếu tố là môi trường pháp lý và thể
chế; các nguồn lực; tính phù hợp; quản lý khác về chất lượng. 04 yếu tố này được cụ thể hóa thành 10
chỉ tiêu phản ánh chất lượng số liệu. Khía cạnh 1 “Bảo đảm tính thống nhất”, gồm 03 yếu tố là tính

chuyên môn; tính minh bạch; các tiêu chuẩn đạo đức. Các yếu tố này được cụ thể hóa thành 08 chỉ tiêu
phản ánh chất lượng số liệu. Khía cạnh 2 “Có phương pháp luận đúng đắn”, gồm 04 yếu tố là khái niệm;
phạm vi; phân loại; cơ sở ghi chép. Các yếu tố này được cụ thể hóa thành 06 chỉ tiêu phản ánh chất
lượng số liệu. Khía cạnh 3 “Tính chính xác và độ tin cậy của số liệu”, gồm 05 yếu tố là số liệu nguồn;
đánh giá số liệu nguồn; các kỹ thuật thống kê; đánh giá và xác nhận tính hợp lệ; nghiên cứu sửa đổi. Các
yếu tố này được cụ thể thành 10 chỉ tiêu phản ánh chất lượng số liệu. Khía cạnh 4 “Khả năng bảo trì”,
gồm 03 yếu tố là tính định kỳ, kịp thời; tính thống nhất; chính sách thực hiện. Các yếu tố này được cụ thể
hóa thành 07 chỉ tiêu phản ánh chất lượng số liệu. Khía cạnh 5 “Số liệu có thể tiếp cận được”, gồm 03
yếu tố là tiếp cận với số liệu; tiếp cận với metadata; hỗ trợ người dùng tin. Các yếu tố này được cụ thể
hóa thành 09 chỉ tiêu phản ánh chất lượng số liệu.
Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat) với quan điểm đặt người sử dụng và các yêu cầu của họ đối
với số liệu thống kê vào trọng tâm trong công tác nên cơ quan này đã dựa vào các định mức của tiêu
chuẩn ISO 8402 để đưa ra 07 tiêu thức phản ánh chất lượng thông tin thống kê, bao gồm: Tính phù hợp,
tính chính xác, khả năng tiếp cận, tính kịp thời, tính chặt chẽ, khả năng so sánh và tính đầy đủ.
Đối với cấp quốc gia, căn cứ vào tình hình thực tiễn và trình độ phát triển của mỗi quốc gia, Cơ
quan Thống kê quốc gia của mỗi nước đã lựa chọn các tiêu thức quản lý chất lượng thông tin thống kê
của quốc gia mình. Thống kê Canada, một trong những cơ quan thống kê quốc gia đi đầu trên thế giới về
quản lý chất lượng thông tin thống kê đã chọn sáu tiêu thức: Tính phù hợp, tính chính xác, tính kịp thời,
khả năng tiếp cận, tính chặt chẽ và khả năng giải thích.
Thống kê Thụy Điển quan niệm chất lượng sản phẩm thống kê là chất lượng thông tin đầu ra do
người sử dụng quyết định. Sản phẩm thống kê được coi là có chất lượng nếu hầu hết người sử dụng tin
tưởng rằng sai số thống kê được kiềm chế và trong một khoảng cho phép, độ lệch chuẩn và khoảng tin
cậy phản ánh đúng thực tế. Thống kê Thụy Điển có trách nhiệm bảo đảm số liệu thống kê phù hợp với
mục đích của người dùng tin và chỉ lựa chọn năm tiêu thức để phản ánh chất lượng thông tin: Tính chính
xác, khả năng tiếp cận, tính kịp thời, tính chặt chẽ và khả năng so sánh. Bảng 1 dưới đây liệt kê các tiêu
chí phản ánh chất lượng thông tin thống kê đã được các quốc gia và tổ chức quốc tế sử dụng.
Bảng 1: Tiêu chí phản ánh chất lượng thông tin thống kê của một số quốc gia và tổ chức quốc tế
Các tiêu thức phản ánh chất lượng thông tin thống kê
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- Dấu nhân (X): tiêu chí được lựa chọn để phản ánh chất lượng thông tin thống kê
- Dấu gạch ngang (-): tiêu chí không được chọn

Thống kê ở Bảng 1 cho thấy có 11 tiêu thức phản ánh chất lượng thông tin thống kê, nhưng không có quốc
gia nào chọn tất cả 11 tiêu thức này để phản ánh chất lượng thông tin của quốc gia mình, mà chỉ chọn một
số tiêu thức. Cụ thể, tiêu thức “Phù hợp” được 09/10 quốc gia chọn; các tiêu thức: “Tính chính xác; tính kịp
thời; khả năng tiếp cận” được 10/10 quốc gia chọn; tiêu thức “Tính chặt chẽ” được 08/10 quốc gia chọn.
Tổng cục Thống kê đã chọn 06 tiêu thức: (1) Tính phù hợp; (2) Tính chính xác; (3) Tính kịp thời; (4) Khả
năng tiếp cận; (5) Tính chặt chẽ; (6) Khả năng giải thích để phản ánh chất lượng thông tin thống kê của
nước ta là phù hợp với thông lệ quốc tế và kinh nghiệm của các nước. Nội dung của từng tiêu thức này như
sau:
(1) Tính phù hợp của số liệu thống kê được thể hiện qua mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin của
người sử dụng. Như chúng ta đã biết, nhu cầu thông tin rất khác nhau và thường xuyên thay đổi theo yêu
cầu thực tế. Cơ quan quản lý nhà nước cần nhiều thông tin mang tính tổng hợp, vĩ mô; ngược lại các nhà
đầu tư lại cần thông tin rất cụ thể về các yếu tố sản xuất, kết quả sản xuất kinh doanh chi tiết đến từng lĩnh
vực, ngành kinh tế chi tiết đến cấp 6, thậm chí đến từng sản phẩm. Trong khi đó, nguồn lực của cơ quan
thống kê có giới hạn nhất định. Do nhu cầu đa dạng và phức tạp của các đối tượng sử dụng thông tin, nên
cơ quan thống kê không thể đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu của tất cả các đối tượng sử dụng thông tin.
Do đó, cơ quan thống kê phải biết cân đối, hài hòa giữa nguồn lực có hạn với nhu cầu thông tin hợp lý của
các đối tượng sử dụng thông tin. Hay nói cách khác, cơ quan thống kê và các đối tượng sử dụng thông tin
cần phải thảo luận và đi đến thống nhất nhằm đảm bảo tính phù hợp của số liệu thống kê.
Nhằm đảm bảo tính phù hợp của thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê đã tham mưu cho Thủ
tướng ban hành các hệ thống chỉ tiêu thống kê để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng
thông tin chủ yếu. Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (bao gồm 350 chỉ tiêu) đã được ban hành
tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/06/2010; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia (bao
gồm 105 chỉ tiêu) được ban hành tại Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011… Trên cơ sở các
hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh,
huyện, xã (bao gồm 270 chỉ tiêu cấp tỉnh, 80 chỉ tiêu cấp huyện, 27 chỉ tiêu cấp xã) tại Thông tư số
02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011. Đến nay đã có 14/24 Bộ, ngành đã ban hành hệ thống chỉ tiêu

thống kê của Bộ, ngành mình, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý của Bộ, ngành; đồng thời đáp ứng
nguồn thông tin đầu vào của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ngoài các hệ thống chỉ tiêu đã viết ở
trên, Tổng cục Thống kê còn xây dựng một số cơ sở dữ liệu vi mô trực tuyến từ dữ liệu các cuộc điều tra,
tổng điều tra. Các đối tượng sử dụng thông tin có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu nói trên để tổng hợp ra
những số liệu thống kê theo nhu cầu riêng của mình. Định kỳ 02 năm, Tổng cục Thống kê tiến hành khảo
sát mức độ hài lòng của các đối tượng sử dụng thông tin để sản xuất ra những thông tin thống kê phù hợp
với nhu cầu của khách hàng.
(2) Tính chính xác của số liệu thể hiện qua mức độ phản ánh sát thực các hiện tượng kinh tế, xã hội
của các chỉ tiêu thống kê. Không thể đòi hỏi số liệu thống kê phản ánh một cách chính xác hiện tượng kinh
tế, xã hội như kế toán hay các ngành kỹ thuật, vì thông tin thống kê có chứa đựng sai số nhất định, đó là
sai số do tính đại diện của mẫu điều tra thống kê. Do nguồn lực, thời gian không cho phép cơ quan thống
kê tiến hành tổng điều tra tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, nên phải tiến hành điều tra mẫu với
cỡ mẫu nhất định cho một tổng thể cần đo lường, vì vậy có sai số mẫu so với tổng thể. Tính chính xác của
thống kê phải được hiểu là phản ánh sát thực tế, đúng bản chất và xu hướng của vấn đề.
Nhằm bảo đảm tính chính xác của số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê đã thực hiện đồng thời các
biện pháp, như: Tham mưu cho Thủ tướng ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia (Quyết định
số 803/QĐ-TTg ngày 28/06/2012), theo đó, có 03 cuộc tổng điều tra lớn và các cuộc điều tra mẫu để thu
thập thông tin phục vụ cho việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia,
hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã và hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; ban hành Quy trình sản
xuất thông tin thống kê cấp cao gồm 7 bước (Quyết định số 945/QĐ-TCTK ngày 24/09/2013); giao Viện
Khoa học Thống kê thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý chất lượng thống kê (Quyết định số 646/QĐTCTK ngày 12/06/2013).
Nhìn chung, số liệu thống kê tính chung cho toàn bộ nền kinh tế đã phản ánh đúng bản chất và xu
hướng của các hiện tượng kinh tế, xã hội như: tốc độ tăng trưởng của sản xuất, cơ cấu kinh tế,... Tuy vậy,
mức độ tiệm cận của xu hướng so với thực tế vẫn có những số liệu chưa sát, do số liệu thống kê còn chứa
đựng các sai số không chỉ do chủ quan của cán bộ thống kê, mà còn bị ảnh hưởng của tư tưởng thành tích
cục bộ, áp đặt số liệu theo chủ quan chính trị và việc khai báo số liệu của doanh nghiệp và hộ gia đình
chưa nghiêm túc.
(3) Tính kịp thời của số liệu thống kê biểu thị độ trễ về thời gian giữa thời kỳ hay thời điểm số liệu
thống kê phản ánh với thời điểm công bố số liệu. Đôi khi phải đánh đổi giữa tính chính xác với tính kịp thời
của số liệu thống kê, yêu cầu số liệu càng nhanh thì độ chính xác của số liệu càng kém.
Tổng cục Thống kê đã cố gắng đáp ứng tính kịp thời của số liệu vào những thời điểm, dưới các dạng
số liệu khác nhau như: số liệu ước tính, số liệu sơ bộ và số liệu chính thức. Nhiều nước trên thế giới chỉ
công bố số liệu sơ bộ và số liệu chính thức, những số liệu này phản ánh hiện tượng kinh tế, xã hội đã xảy
ra, ví dụ số liệu sơ bộ GDP năm sẽ được công bố vào cuối quí 1 năm sau, số liệu chính thức GDP năm sẽ
được công bố vào cuối quí 2 của năm. Do đặc thù của nước ta, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu ước
tính GDP năm vào quí 4 của năm để phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; số liệu sơ bộ GDP

năm được công bố vào quí 1 năm sau, số liệu chính thức GDP năm được công bố vào quí 2 năm sau. Điều
này cho thấy tính kịp thời số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê cực cao.
(4) Khả năng tiếp cận của số liệu thống kê thể hiện mức độ dễ dàng để có được số liệu từ các cơ
quan thống kê. Khả năng tiếp cận thể hiện ở hai khía cạnh: Mức độ dễ dàng để có thể xác minh được số
liệu thống kê cần có và sự phù hợp của các phương thức tiếp cận số liệu. Số liệu thống kê được biên soạn
nhằm mục đích hướng tới nhu cầu của người sử dụng và phổ biến rộng rãi dưới nhiều hình thức.
Trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê đã tích cực áp dụng đồng thời nhiều giải pháp để
thông tin thống kê có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất, như: Phổ biến thông tin trên trang Web; Niên
giám thống kê tóm tắt và Niên giám thống kê đầy đủ; các ấn phẩm chuyên khảo, thông cáo báo chí, hội
nghị…; thành lập Trung tâm Tư liệu và dịch vụ thống kê thực hiện chức năng phổ biến thông tin, tư liệu
thống kê. Năm 2013, Tổng cục Thống kê đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành Chính sách phổ biến
thông tin thống kê (Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/06/2013).
Tuy vậy, việc cung cấp thông tin thống kê vẫn còn những hạn chế nhất định. Chưa công bố rộng rãi
một số thông tin ước tính và thường tập trung công bố một số chỉ tiêu quan trọng, cho một số đối tượng sử
dụng chủ yếu như: Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan trực tiếp. Nhiều thông tin chỉ công bố hạn chế ở
mức độ tổng hợp và cho phạm vi cả nước. Số lượng và chủng loại các ấn phẩm còn ở mức khiêm tốn,
chưa đa dạng, chậm được cải tiến cả về hình thức và nội dung thông tin. Thông tin để người sử dụng có thể
khai thác qua mạng chưa nhiều và chưa được cập nhật kịp thời. Công tác tuyên truyền quảng bá về thống
kê còn ít.
(5) Khả năng giải thích của số liệu thống kê phản ánh mức độ sẵn có của những thông tin bổ
sung và các bảng giải thích cần thiết giúp cho người dùng tin hiểu và sử dụng số liệu một cách chính
xác và hợp lý, bao gồm: khái niệm của chỉ tiêu, các phương pháp phân loại đang áp dụng, phương
pháp thu thập và xử lý thông tin, phương pháp luận dùng trong biên soạn chỉ tiêu và chỉ rõ mức độ
chính xác của số liệu thông tin thống kê.
Tổng cục Thống kê đã quan tâm đến khả năng giải thích của số liệu và trên thực tế đã đáp ứng được
yêu cầu của các đối tượng sử dụng về tính công khai, minh bạch đối với phương pháp thu thập thông tin và
chế độ báo cáo. Phương án của các cuộc tổng điều tra được công khai trên trang Web của Tổng cục Thống
kê để mọi đối tượng có thể tìm hiểu. Phổ biến thông tin thống kê có kèm theo các bảng giải thích về khái
niệm, nội dung, phương pháp tính.
Tuy vậy, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa khả năng giải thích của số
liệu thống kê trong thời gian tới với mục tiêu để đa số người sử dụng biết được những thông tin nào hiện có,
phương pháp thu thập và tính toán các chỉ tiêu cũng như thời điểm cung cấp số liệu.
(6) Tính chặt chẽ của số liệu thống kê phản ánh mức độ kết hợp số liệu từ các nguồn khác nhau để
đưa vào cùng một lược đồ số liệu rộng hơn theo thời gian. Tính chặt chẽ đòi hỏi cơ quan thống kê phải sử
dụng thống nhất các khái niệm, phân loại chuẩn và phương pháp luận trong toàn bộ hệ thống thống kê.
Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê cơ bản đã đảm bảo tính chặt chẽ và lôgíc cả về không gian
và thời gian. Số liệu sơ cấp được thu thập, tính toán dựa trên các khái niệm, định nghĩa và phân tổ theo một

chuẩn mực thống nhất nên có thể dùng để tổng hợp và liên kết giữa các chỉ tiêu có liên quan. Số liệu tổng
hợp được sắp xếp theo trình tự khoa học. Tuy nhiên, phần lớn số liệu chỉ sử dụng được ở mức độ toàn nền
kinh tế, phân tổ đối với ngành kinh tế cấp I và cấp II. Các bộ số liệu khác nhau phân tổ chi tiết đến ngành
kinh tế cấp III, cấp IV, cấp V còn hạn chế.
Tóm lại, phổ biến thông tin thống kê có chất lượng là sứ mệnh của cơ quan thống kê quốc gia
của các nước, trong đó có Tổng cục Thống kê. Chất lượng thông tin thống kê là vấn đề khá trìu tượng
và được phản ánh qua các tiêu thức cụ thể. Tùy vào điều kiện cụ thể, mỗi nước, tổ chức quốc tế lựa
chọn những tiêu thức phù hợp để phản ánh chất lượng thông tin thống kê của quốc gia và tổ chức
mình. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có trên 10 tiêu thức phản ánh chất lượng thông tin thống
kê, nhưng có 05 tiêu thức được sử dụng phổ biến nhất ở nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế là: Tính
phù hợp; tính chính xác; tính kịp thời; khả năng tiếp cận; tính chặt chẽ. Các tiêu thức còn lại như: Khả
năng giải thích; khả năng so sánh; đầy đủ; tin cậy; khả năng phục vụ; và hiệu quả chỉ được sử dụng ở
một số ít nước, ví dụ tiêu thức “tính hiệu quả” mới có Hàn Quốc sử dụng; tiêu thức “khả năng so sánh”
có 04 nước sử dụng để phản ánh chất lượng thông tin thống kê. Tổng cục Thống kê đã lựa chọn 06
tiêu thức phản ánh chất lượng thông tin thống kê của nước ta, bao gồm: Tính phù hợp; Tính chính xác;
Tính kịp thời; Khả năng tiếp cận; Tính chặt chẽ; Khả năng giải thích là phù hợp với thông lệ quốc tế và
đảm bảo so sánh chất lượng thông tin thống kê giữa các quốc gia. Nhằm cải thiện chất lượng thông tin
thống kê của nước ta, Tổng cục Thống kê đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp, trong đó có việc
xây dựng Hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng thông tin thống kê. Viện Khoa học Thống kê (là đơn
vị được Tổng cục Thống kê giao thực hiện chức năng quản lý và đánh giá chất lượng thông t in thống
kê) đang triển khai nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Khung đảm bảo chất
lượng thống kê và bộ chỉ tiêu để đánh giá chất lượng số liệu thống kê. Sau đó sẽ tổ chức đánh giá chất
lượng số liệu thống kê ở một số lĩnh vực; định kỳ hàng năm sẽ biên soạn và công bố Báo cáo chất
lượng số liệu thống kê về một số lĩnh vực chủ yếu.
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