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HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2007
Lê Mạnh Hùng(*)
gày 6/5/2006, ngành Thống kê
nước ta tổ chức trọng thể lễ kỷ
niệm 60 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ký
Sắc lệnh số 61/SL ngày 6/5/1946 thành lập
Nha Thống kê thuộc Bộ Kinh tế quốc dân
và đón nhận phần thưởng cao quý: huân
chương Hồ Chí Minh. Phấn khởi trước
những vinh dự đó, cán bộ công chức toàn
ngành từ trung ương đến cơ sở đã nỗ lực
hoàn thành tốt chương trình công tác năm
2006.

N

1. Trong năm 2006, toàn ngành đã
hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đảm bảo
thông tin theo yêu cầu của các cơ quan
Đảng và Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu
cầu thông tin thống kê của các đối tượng
sử dụng khác. Ngành Thống kê đã biên
soạn và phát hành kịp thời các báo cáo về
tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, các báo
cáo đột xuất, niên giám thống kê, các tạp
chí, bản tin và nhiều ấn phẩm thống kê
quan trọng phục vụ tốt cho công tác quản
lý, chỉ đạo điều hành, hoạch định chính
sách của Đảng và Nhà nước phục vụ Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đồng thời
đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của xã
hội. Ngành Thống kê đã tổ chức cuộc tổng
điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy
sản đúng tiến độ, đảm bảo nội dung theo
yêu cầu và có chất lượng. Trong năm qua,
ngành Thống kê đã thực hiện tốt các cuộc
điều tra định kỳ để cung cấp số liệu báo
cáo nhanh trong các lĩnh vực kinh tế - xã
hội và đang tích cực, chủ động tiÕn hµnh
c¸c ho¹t ®éng chuẩn bị cuộc tổng điều tra

các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
năm 2007 nhằm thu thập thông tin cơ bản
về các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp
phục vụ công tác hoạch định chiến lược và
chính sách phát triển kinh tế xã hội của
Đảng và Nhà nước.
2. Công tác phổ biến, tuyên truyền,
thực hiện Luật Thống kê và hoàn thiện môi
trường pháp lý cho các hoạt động thống kê
tiếp tục được chú trọng trong quá trình triển
khai các hoạt động chuyên môn. Ngành
Thống kê đã hoàn thành và trình Chính phủ
ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân
mới phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế
của đất nước và bản sửa đổi của thống kê
Liên hợp quốc. Cập nhật thường xuyên
Danh mục hành chính Việt Nam khi có
những thay đổi về đơn vị hành chính theo
Nghị định của Chính phủ, xây dựng Bảng
danh mục về dịch vụ thương mại quốc tế
của Việt Nam. Phối hợp với các Bộ, ngành
triển khai bổ sung, sửa đổi chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp, áp dụng cho các Bộ,
ngành trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê
quốc gia và xây dựng một số chế độ báo
cáo chuyên ngành.
Hoạt động nghiên cứu khoa học được
đẩy mạnh và đạt được một số kết quả khả
quan. Nhiều đề tài nghiên cứu có kết quả
tốt, làm cơ sở để lãnh đạo Tổng cục đề ra
các giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất
lượng thông tin thống kê. Đã hoàn thành
việc biên soạn Từ điển thống kê Việt Pháp - Anh và đang trong quá trình hoàn

(*)

Tiến sĩ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
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tất việc biên soạn Từ điển thống kê giải
thích.
3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành
tiếp tục được cải thiện. Ứng dụng công
nghệ thông tin trong toàn ngành được đẩy
mạnh trên các mặt trang bị cơ sở vật chất
kỹ thuật, phát triển phần mềm, xây dựng
các trang web chuyên ngành, nghiên cứu
ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều tra
thống kê, nghiên cứu thí điểm sử dụng
công nghệ quét thay thế nhập tin từ bàn
phím trong điều tra biến động dân số làm
cơ sở phát triển ứng dụng vào Tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2009. Ngành
Thống kê đã tổ chức triển khai kế hoạch
phát triển Công nghệ thông tin của năm
2006 và định hướng phát triển trong những
năm tới, đồng thời triển khai dự án “Hiện
đại hóa Tổng cục Thống kê” thuộc Dự án
“Phát triển công nghệ thông tin và Truyền
thông tại Việt Nam”.
4. Hợp tác quốc tế và công tác thống
kê nước ngoài được phát triển và mở rộng
góp phần nâng cao vị thế Thống kê Việt
Nam trong cộng đồng thống kê quốc tế.
Ngành Thống kê đã biên soạn số liệu thống
kê quốc tế phục vụ biên soạn niên giám
thống kê hàng năm và cung cấp số liệu đáp
ứng yêu cầu đột xuất của các cấp lãnh đạo
Đảng và Nhà nước, đồng thời đã tham gia
có hiệu quả việc xây dựng Bảng Hệ thống
ngành kinh tế dùng chung trong khối
ASEAN.
5. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo
được tăng cường trên mọi mặt góp phần
quan trọng cho hoàn thành tốt nhiệm vụ
của ngành. Công tác tài chính có nhiều cố
gắng, triển khai với quy trình chặt chẽ từ
việc xây dựng và bảo vệ dự toán ngân
sách, việc lập kế hoạch và giao dự toán,
hướng dẫn điều hành kinh phí tới việc
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quyết toán và báo cáo tài chính. Thực hiện
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và
Chương trình hành động tiết kiệm, chống
lãng phí của Thủ tướng Chính phủ, Tổng
cục đã ban hành Chương trình hành động
của Tổng cục Thống kê về thực hành tiết
kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng
để các đơn vị trong ngành thực hiện.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
trong năm 2006 ngành Thống kê vẫn chưa
đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngày càng đa
dạng của người dùng tin, những chỉ tiêu
thống kê phản ánh hiệu quả sản xuất và
chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế
chưa được biên soạn đầy đủ, chất lượng
thông tin chưa cao, thiếu tính đồng bộ.
Công tác phương pháp chế độ và nghiên
cứu khoa học chưa theo kịp đòi hỏi của
ngành, sự phát triển của thống kê khu vực
và quốc tế.
Trong năm 2007, toàn ngành cần tập
trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính
sau đây:
1. Cải tiến, hoàn thiện một bước
phương pháp thống kê, tăng cường thanh
tra, kiểm tra để thực hiện nghiêm các
phương pháp đã quy định. Hoàn thành việc
biên soạn nội dung, phương pháp tính,
nguồn thông tin của các chỉ tiêu thống kê
quốc gia. Triển khai xây dựng Hệ thống chỉ
tiêu thống kê cấp tỉnh và cấp huyện. Xây
dựng đề án tổng thể quy định và hướng
dẫn thí điểm việc tính giá trị sản xuất và giá
trị tăng thêm của các ngành kinh tế, các địa
phương theo hướng Tổng cục tính và công
bố cho các địa phương. Tăng cường một
bước công tác phân tích và dự báo thống
kê.
2. Xây dựng và sửa đổi danh mục sản
phẩm; cập nhật danh mục hành chính,
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danh mục nghề nghiệp, danh mục dịch vụ
trong thương mại quốc tế. Xây dựng, cải
tiến phương pháp thu thập thông tin theo
hướng ban hành Chế độ báo cáo thống kế
tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành; hoàn
thiện và sửa đổi Chế độ báo cáo thống kê
của các doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nghiên
cứu phương pháp thu thập thông tin và chế
độ báo cáo thống kê đối với các tập đoàn
kinh tế; cải tiến phương pháp điều tra trong
tất cả các lĩnh vực, đồng thời thí điểm áp
dụng trang web doanh nghiệp để phục vụ
việc phổ biến thông tin và phương pháp thu
thập số liệu qua mạng máy tính đối với khu
vực doanh nghiệp.
3. Tin học hóa các lĩnh vực đã được
cải tiến, phát triển cơ sở dữ liệu vi mô,
trong đó chú trọng dữ liệu của Tổng điều
tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
2006 và các cuộc điều tra quan trọng trong
năm. Tiếp tục thử nghiệm áp dụng công
nghệ quét ICR vào Điều tra biến động Dân
số 1/4/2008 ở một số địa phương để rút
kinh nghiệm áp dụng cho Tổng điều tra dân
số và nhà ở 2009. Nghiên cứu sử dụng bản
đồ trong vẽ sơ đồ, lập bảng kê các địa bàn
Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009.
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu
phương pháp thống kê.
Xây dựng chương trình điều tra thống
kê quốc gia 2008 trên cơ sở bám sát phân
công trách nhiệm trong việc thực hiện Hệ
thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và thiết lập
mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với từng Bộ,
ngành trong lĩnh vực này. Củng cố môi
trường và cơ sở pháp lý đối với công tác
thống kê thông qua việc tiếp tục tăng
cường chức năng quản lý nhà nước trong
lĩnh vực thống kê và tuyên truyền Luật
Thống kê trong mọi hoạt động quan trọng
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của ngành, đặc biệt là trong quá trình tổ
chức các cuộc điều tra. Tăng cường kiểm
tra, thanh tra việc thực hiện Luật Thống kê
đối với các đối tượng chịu sự điều chỉnh
của Luật, nhất là việc chấp hành chế độ
báo cáo, điều tra của các doanh nghiệp.
4. Thực hiện cải cách hành chính trong
hoạt động thống kê theo hướng giảm nhẹ
gánh nặng cho các đơn vị cung cấp số liệu
bằng cách cải tiến các bảng hỏi, biểu mẫu
khoa học và gọn nhẹ của các cuộc điều tra.
Xây dựng, sửa đổi và áp dụng các quy chế
trong quản lý, điều hành như: Quy chế lập
và giao kế hoạch công tác đối với các đơn
vị thuộc cơ quan Tổng cục, sửa đổi Quy
chế Thi đua - Khen thưởng theo tinh thần
Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005
của Chính phủ, hoàn chỉnh và ban hành
Quy chế về xử lý và công bố số liệu thống
kê, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của
các đơn vị dự toán trong ngành (đối với
những đơn vị chưa có Quy chế) để thực
hiện chế độ tự chủ tài chính theo Nghị định
130/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông
tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV của
liên Bộ Tài chính và Nội vụ,v.v...
5. Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2000 tại cơ quan Tổng cục, trong năm
2007 triển khai áp dụng thí điểm tại 4 đơn
vị gồm Văn phòng, Vụ Kế hoạch tài chính,
Vụ Thống kê Thương mại, dịch vụ và giá cả
và Viện Khoa học thống kê, phấn đấu đến
năm 2008 có thể áp dụng trong các đơn vị
hành chính, sự nghiệp thuộc Tổng cục.
Hoàn chỉnh việc xây dựng chức danh, tiêu
chuẩn và cơ cấu ngạch công chức đối với
từng đơn vị, bộ phận để xác định biên chế
của ngành và làm căn cứ trong việc kiểm
điểm, đánh giá hoàn thành kế hoạch công
tác hàng năm của từng cá nhân.
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Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên
đây, trong năm 2007, toàn ngành Thống kê
cần tập trung củng cố tổ chức bộ máy và
phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng
yêu cầu đổi mới công tác thống kê trong
tình hình mới của ngành và bối cảnh Việt
Nam là thành viên của Tổ chức Thương
mại thế giới. Phát triển cơ sở hạ tầng, đảm
bảo ngân sách nhằm từng bước hiện đại
hóa công sở và tăng cường phương tiện,
điều kiện làm việc cho cán bộ công chức

trong toàn ngành. Đẩy mạnh hoạt động
nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
đưa trình độ thống kê nước ta tiến kịp với
các nước trong khu vực.
Phát huy những kết quả đạt được, với
sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, với
tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của
cán bộ công chức trong toàn ngành, chắc
chắn ngành Thống kê sẽ hoàn thành tốt
nhiệm vụ công tác năm 2007

TỔ CHỨC LẠI CÔNG TÁC THÔNG TIN - THƯ VIỆN.... (tiếp theo trang 24)
- Tổ chức lưu giữ kho thông tin: sắp
xếp tài liệu trên giá theo chuẩn nghiệp vụ
để tiện lợi cho sử dụng;
- Tổ chức khai thác thông tin và dịch
thuật các tài liệu thống kê, sau đó lưu
giữ trong các CSDL theo chuẩn phục vụ
thông tin;
- Tổ chức phục vụ thông tin theo yêu
cầu. Việc này đòi hỏi phải xây dựng các
CSDL về quản trị kho thông tin, quản trị
bạn đọc, quản trị nguồn thông tin sưu
tầm từ các mạng thông tin khác, quản lý
các dạng tài liệu nội và ngoại sinh khác;
- Tăng cường các hội thảo khoa học
nhằm phổ biến thông tin cho đông đảo
cán bộ trong ngành Thống kê;
- Xây dựng trang Web của Trung tâm
Thông tin Khoa học Thống kê, ở đó sẽ
truyền tải toàn bộ nguồn lực thông tin
khoa học thống kê với cơ chế dịch vụ
truy cập hợp lý;
- Tổ chức kết nối mạng thông tin để
thực hiện trao đổi và sử dụng chung
nguồn lực thông tin - thư viện với các
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Trung tâm Thông tin - thư viện trong và
ngoài nước. Khi cử các đoàn đi khảo sát
nước ngoài nên thêm nội dung khảo sát
về hoạt động thông tin-thư viện, mở triển
vọng hợp tác quốc tế rộng rãi với các cơ
quan thông tin thống kê nước ngoài;
- Tổ chức nhân sự: ngoài chuyên gia
thư viện, cần bổ sung thêm cho hoạt
động thông tin-thư viện chuyên gia công
nghệ thông tin, chuyên gia tìm kiếm và
phục vụ thông tin.
Việc tổ chức lại toàn bộ công tác
thông tin-thư viện Khoa học Thống kê sẽ
diễn ra trong một số năm. Vì vậy, hàng
năm Trung tâm Thông tin Khoa học
Thống kê cần có kế hoạch cụ thể để biến
cái cần làm, phải làm, sẽ làm thành cái
làm được trong thực tế, góp phần đổi
mới hoạt động thông tin-thư viện theo
phương châm dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ
tra nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông
tin của người dùng tin trong và ngoài
ngành
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