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N

ăm 2006, Hội Thống kê Việt Nam
đã được thành lập. Với mục đích,
tôn chỉ, nhiệm vụ quyền hạn đã được xác
định trong Điều lệ Hội và văn bản thỏa thuận
về phối hợp hoạt động đã được ký giữa Hội
Thống kê và Tổng cục Thống kê, Hội Thống
kê chính là một đơn vị góp phần tích cực
thực hiện chủ trương này.
Phạm vi dịch vụ thống kê phục vụ xã
hội bao gồm mọi hoạt động liên quan đến
công tác thống kê, từ sản xuất đến sử dụng
các sản phẩm thống kê, đáp ứng yêu cầu
của mọi đối tượng trong xã hội.
Trong đó, phạm vi dịch vụ do Hội
Thống kê thực hiện, nói một cách khái quát,
sẽ bao gồm những hoạt động liên quan đến
công tác thống kê, trong khuôn khổ luật
pháp, không trùng chéo với hoạt động của
hệ thống thống kê nhà nước, chủ yếu phục
vụ theo yêu cầu của khách hàng.
Sau khi nghiên cứu, đánh giá nhu cầu,
Hội Thống kê xác định một số dịch vụ có
khả năng phát triển như sau:
1. Dịch vụ tư vấn thống kê: Tư vấn
thống kê là một lĩnh vực hoạt động mới,
chưa phổ biến, nhưng xã hội đang có nhu
cầu. Đó là:
1.1. Tư vấn về những vấn đề luật pháp
liên quan đến thống kê: Luật Thống kê ra
đời đã được gần 5 năm, Nghị định của
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực Thống kê đã ra đời hơn 3
năm. Tuy nhiên, có rất nhiều vi phạm đã xảy
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ra ở cả phía người sản xuất số liệu thống kê
(như tổ chức điều tra không đúng thẩm
quyền, thủ tục,…) và đối tượng thống kê
(không hợp tác, cung cấp thông tin không
đúng, hoặc bị phạt mà không biết đúng
sai…), mà một trong những nguyên nhân là
do không hiểu biết và nắm vững luật pháp.
Dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan đến
thống kê sẽ giúp hạn chế tình trạng này.
1.2. Tư vấn về nghiệp vụ thống kê bao
gồm những công việc như tư vấn về thủ tục,
qui trình tổ chức điều tra, phương pháp xây
dựng phương án điều tra, thiết kế phiếu điều
tra (bảng hỏi), xây dựng hệ thống chỉ tiêu,
biểu mẫu báo cáo thống kê, phương pháp
phân tích thống kê,... Những dịch vụ tư vấn
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các viện nghiên
cứu, các dự án… khi tiến hành các cuộc
điều tra theo chuyên đề, nghiên cứu, thí
điểm,… đồng thời góp phần nâng cao chất
lượng chuyên môn của công việc.
Công tác tư vấn nêu trên là một trong
những nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê.
Tuy nhiên, trong những năm qua công tác
này còn nhiều hạn chế, một mặt là do nguồn
lực và thời gian của TCTK có hạn, nên đối
tượng phục vụ chủ yếu chỉ là các cơ quan
nhà nước; mặt khác, thực tế cho thấy có
nhiều đối tượng sử dụng không biết đến địa
chỉ của cơ quan thực hiện những tư vấn
này. Vì vậy, với đội ngũ hội viên có nhiều
kinh nghiệm lý luận, thực tiễn, kiến thức
thường xuyên được cập nhật, Hội Thống kê
là đơn vị có khả năng phối hợp, hỗ trợ
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ngành Thống kê thực hiện tốt hơn nhiệm vụ
này, đặc biệt đối với các đối tượng thuộc
khu vực phi chính phủ, dân doanh.
2. Dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ
thống kê
Với đội ngũ gồm những người có nhiều
kinh nghiệm trong ngành thống kê và có mối
quan hệ tôt với cơ quan, đơn vị liên quan
đến chuyên môn thống kê trong nước, các
tổ chức quốc tế, nước bạn, Hội Thống kê có
khả năng phối hợp thực hiện các công việc
thuộc lĩnh vực đào tạo sau đây:
2.1. Tổ chức các hội thảo về thống kê
(chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp quản
lý, tổ chức họat động thống kê,…); thực hiện
các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh
vực tổ chức các hội thảo, các khóa bồi
dưỡng nghiệp vụ thống kê ngắn hạn...
2.2. Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn
hạn về nghiệp vụ thống kê cho những đơn vị
cá nhân có nhu cầu, kể cả người sản xuất
số liệu thống kê và đối tượng sử dụng số
liệu thống kê. Nội dung của các lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ thống kê ngắn hạn này
bao gồm: giới thiệu, phổ biến những kiến
thức cơ bản hiện hành về thống kê như các
phương pháp thống kê, các khái niệm định
nghĩa, hệ thống các bảng danh mục chuẩn,
hệ thống chỉ tiêu thống kê, điều tra thống kê,
kỹ năng điều tra thống kê, phân tích thống
kê... theo các chuẩn mực quốc gia, quốc
tế…
Đương nhiên, đây cũng là một phần
nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục Thống
kê. Tuy nhiên, về phạm vi, đối tượng được
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của TCTK chủ
yếu tập trung cho cán bộ trong ngành. Trong
khi đó, còn khá nhiều đối tượng ngoài ngành
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Thống kê có nhu cầu được hiểu biết nghiệp
vụ thống kê. Vì thế, loại dịch vụ này, nếu
được thực hiện với sự phối hợp của hệ
thống thống kê nhà nước và các trường
nghiệp vụ thống kê sẽ mang lại kết quả hữu
ích cho ngành; đồng thời nếu được mở rộng
phạm vi hoạt động sẽ rất hữu ích cho xã hội.
Ví dụ như: trong điều kiện ở nước ta
hiện nay, trang bị kiến thức cơ bản về thống
kê cho người sử dụng số liệu thống kê là rất
cần thiết, bởi vì, nhiều đối tượng sử dụng
bao gồm cả các cán bộ quản lý kinh tế trong
cơ quan nhà nước, giới truyền thông, báo
chi, các cơ quan nghiên cứu, các doanh
nghiệp…, chưa nắm đươc nội dung chỉ tiêu,
khái niệm định nghĩa, danh mục… Ngày nay
ngay cả người dân cũng cần đươc hiểu
GDP là gì, CPI là gì… Vì thế, ngoài những
đối tượng chính cần được cung cấp những
kiến thức cơ bản này thì cũng nên tìm cách
tổ chức cung cấp, phổ biến kiến thức thống
kê rộng rãi hơn cho các đối tượng khác.
Bên cạnh đó, việc cung cấp, giới thiệu,
truyền bá những tài liệu, kiến thức mới của
thống kê thế giới cũng là những việc cần
làm.
3. Các dịch vụ thống kê khác
Ngoài những công việc nêu trên, công
tác thống kê còn có nhiều nội dung phong
phú. Phần cơ bản chủ yếu mang tính vĩ mô
và những nội dung thuộc phạm vi quản lý
nhà nước trong công tác thống kê đã được
hệ thống thống kê nhà nước (bao gồm hệ
thống thống kê tập trung từ TW đến địa
phương và thống kê các Bộ ngành) đảm
nhiệm. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc ngoài
phạm vi nêu trên hoặc có những việc thuộc
phạm vi trên nhưng do những bất cập về
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nguồn lực và thời gian mà những công việc
đó chưa đạt kết quả mong muốn. Đây chính
là lĩnh vực mà Hội Thống kê có thể góp sức
một cách độc lập hoặc phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan quản lý nhà nước thực
hiện, thông qua phương thức cung cấp các
dịch vụ thống kê. Cụ thể như:
3.1. Tuyên truyền, phổ biến các văn
bản pháp luật liên quan đến công tác thống
kê (Luật Thống kê, Nghị định xử phạt hành
chính, các điều liên quan đến công tác thống
kê trong các luật hoặc văn bản qui phạm
pháp luật khác…); giới thiệu, phổ biến kết
quả các cuộc tổng điều tra lớn, các sản
phẩm thống kê đến tay người sử dụng. Đây
là những công viêc rất đáng quan tâm, vì:
các chủ trương chính sách, văn bản pháp
luật cần triển khai đến mọi đối tượng sử
dụng thì mới thực sự phát huy tác dụng; các
sản phẩm thống kê phong phú, kho tàng số
liệu thống kê rất to lớn, nhưng rất nhiều
người sử dụng không biết đến hoặc có biết
nhưng không dễ gì tiếp cận… sẽ là một lãng
phí không nhỏ.
Hội thống kê sẽ tổ chức thực hiện tốt
những dịch vụ này khi được các Cơ quan
quản lý nhà nước liên quan tin tưởng, có
yêu cầu phối hợp.
3.2. Dịch vụ điều tra trọn gói (điều tra
theo chuyên đề, điều tra xã hội học, điều tra
nghiên cứu thị trường,...), hoặc thực hiện
một số phần việc trong qui trình tổ chức một
cuộc điều tra (như xây dựng phương án
điều tra, thiết kế phiếu điều tra; xây dựng hệ
thống chỉ tiêu, biểu mẫu, xử lý kết quả điều
tra, tiến hành các phân tích thống kê... theo
yêu cầu của khách hàng.
Về việc này, ngoài các cuộc điều tra do
hệ thống thống kê nhà nước tiến hành, có
nhiều cuộc điều tra do các Bộ ngành địa
sè 3 - 2008
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phương thực hiện và có những cuôc điều tra
do các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thống
thống kê nhà nước tiến hành đã chưa thực
sự hiệu quả do người tổ chức không có
chuyên môn nghiệp vụ.
Ngoài ra, để đáp ứng các yêu cầu theo
phạm vi hẹp của các dự án, các yêu cầu
nghiên cứu chuyên đề, hoặc các yêu cầu
tìm hiểu, đánh giá nhu cầu thị trường,… rất
nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trong và ngoài nước cần tổ chức các
cuộc điều tra. Thị trường cũng đã xuất hiện
những tổ chức cung cấp dịch vụ này.
Đây cũng là một loại dịch vụ mà Hội
Thống kê có tiềm năng tốt để tổ chức thực
hiện, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
3.3. Đánh giá, phân tích kết quả thực
hiện của các dự án, đề tài nghiên cứu, phân
tích kết quả các cuộc điều tra; giới thiệu,
tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về hoạt
động điều tra thống kê, kết quả các cuộc
điều tra, tổng điều tra thống kê khi có các
cuộc tổng điều tra, điều tra lớn; môi giới,
cung cấp chuyên gia thống kê… cũng là
những công việc thuộc lĩnh vực Hội Thống
kê có khả năng tổ chức thực hiện tốt.
Như trên đã trình bày, ngày nay số liệu
thống kê đã trở nên phổ biến và được sử
dụng rộng rãi. Không chỉ các cơ quan Đảng
nhà nước, các cơ quan lập kế hoạch, chính
sách, nghiên cứu, mà các nhà đầu tư, sản
xuất kinh doanh trong nước, ngoài nước mà
đến cả người dân cũng có nhu cầu hiểu biết
và được cung cấp con số thống kê. Các từ
ngữ như: tăng trưởng kinh tế (GDP), chỉ số
giá tiêu dùng, lạm phát, xuất, nhập siêu, giá
trị sản xuất công nghiệp… có thể chưa được
hiểu một cách chính xác ở một bộ phận lớn
của người sử dụng, nhưng đã trở nên quen
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thuộc trên sách báo, các phương tiện thông
tin đại chúng, thậm chí trong các trao đổi
hàng ngày của người dân…
Nói cách khác, nội dung các dịch vụ
thống kê khá phong phú và đối tựợng có
nhu cầu sử dụng sẽ ngày càng gia tăng.
Chính vì vậy, việc tổ chức cung cấp các dịch
vụ thống kê là yêu cầu thực tế, cần thiết và
hữu ích.
Hội Thống kê là một tổ chức phi chính
phủ, thành lập trên cơ sở tự nguyện, hoạt
động phi lợi nhuận. Tuy nhiên, để thực hiện

tốt các hoạt động hữu ích trên đây cũng đòi
hỏi một số điều kiện cần thiết về tổ chức bộ
máy, cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu, chi
phí để đảm bảo duy trì phát triển công việc.
Nhân dịp này Hội Thống kê rất mong muốn
nhận được sự ủng hộ, hợp tác, trợ giúp, tao
điều kiện của các cơ quan quản lý nhà
nước, đặc biệt là Tổng cục Thống kê, các
Bộ ngành, các tổ chức trong, ngoài nước,
các Hội bè bạn… để Hội Thống kê sớm góp
phần tham gia mở rộng các hoạt động dịch
vụ thống kê phục vụ nhu cầu ngày càng
tăng của xã hội

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VÀ Ý NGHĨA CỦA TRỊ SỐ P (P-VALUE) (tiếp theo trang 14)
Có thể nói không ngoa rằng chính vì sự lạm
dụng và phụ thuộc một cách mù quáng vào
trị số P mà khoa học, nhất là y sinh học, đã
trở nên nghèo nàn. Hàng ngày chúng ta đọc
hay nghe những phát hiện khoa học trái
ngược nhau (như lúc thì có nghiên cứu cho
thấy cà phê có tác dụng tốt cho sức khỏe, lúc
khác có nghiên cứu cho biết cà phê có hại
cho sức khỏe; hay lúc thì thuốc giảm đau
aspirin có hiệu năng làm giảm nguy cơ ung
thư, nhưng mới đây có nghiên cứu cho thấy
aspirin có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư
vú, v.v…). Có khi công chúng không biết phát
hiện nào là thực và phát hiện nào là “dương
tính giả”. Theo phân tích của Berger và
Sellke, khoảng 25% các phát hiện với
“p<0,05” là các phát hiện dương tính giả [2].

là thất bại. Có khi một phát hiện với p>0,05
nhưng lại là một phát hiện có ý nghĩa. Vấn
đề quan trọng là làm sao để ước tính mức
độ khả dĩ của một giả thuyết một khi có dữ
kiện thật trong tay, tức là ước tính P(H+| D).
Để ước tính P(H+| D), chúng ta phải áp
dụng Định lí Bayes

Do đó, chúng ta không nên quá phụ
thuộc vào trị số P. Không phải cứ nghiên
cứu nào với p<0,05 là thành công và p>0,05

NTH (Sưu tầm từ Internet)
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