Đánh giá
Chương trình hành động: Đổi mới và nâng
cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin
thống kê
ĐINH BÁ HIẾN

Nội dung đánh giá
1. Thực hiện Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
2. Thực hiện khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê
3. 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
4. Thực hiện xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê

Thực hiện Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ
các hệ thống chỉ tiêu thống kê (1)
2. Hoạt động: Hoàn thiện và chuẩn hóa Hệ thống chỉ tiêu thống kê
quốc gia phù hợp với những thay đổi về kinh tế, xã hội và môi
trường ở trong nước và trên thế giới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu
thông tin của người sử dụng và yêu cầu so sánh quốc tế không đạt
mục tiêu của năm 2015 là 100% chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu
thống kê quốc gia được công bố.
Tuy nhiên, hoạt động này có sự tiến bộ: năm 2015, 163 chỉ tiêu đã
được thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ so với 114 chỉ tiêu đã
được thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ năm 2013)

Thực hiện Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ
các hệ thống chỉ tiêu thống kê (2)
2. Hoạt động: Xây dựng và chuẩn hóa Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ,
ngành; mỗi chỉ tiêu được chuẩn hóa về khái niệm, nội dung,
phương pháp tính, nguồn số liệu theo đúng chuẩn mựcđạt được
mục tiêu 70% số Bộ, ngành ban hành HTCTTK đồng bộ với
HTCTTKQG 2010 vào năm 2015 (18/22 Bộ, ngành ban hành hệ
thống chỉ tiêu thống kê)

Thực hiện Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ
các hệ thống chỉ tiêu thống kê (3)
3. Hoạt động: Hoàn thiện, chuẩn hóa Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh,
huyện, xã; mỗi chỉ tiêu được chuẩn hóa về khái niệm, nội dung,
phương pháp tính, nguồn số liệu theo đúng chuẩn mực của Hệ thống
chỉ tiêu TKQG không đạt mục tiêu năm 2015 là 100% chỉ tiêu thống kê
cấp tỉnh, huyện, xã được công bố vào năm 2015
Tuy nhiên thực hiện hoạt động này có sự tiến bộ: năm 21/63 tỉnh Thực
hiện trên 90% số chỉ tiêu cấp tỉnh so với 13/63 tỉnh thu thập 200/242
chỉ tiêu cấp tỉnh năm 2013; 24/63 tỉnh Thực hiện trên 90% số chỉ tiêu
cấp huyện so với 28/63 tỉnh thu thập 60/80 chỉ tiêu cấp huyện; và
23/63 tỉnh đã và có thể thực hiện được từ 20-27 chỉ tiêu thống kê cấp
xã so với 14/30 số tỉnh thu thập 20/27 chỉ tiêu cấp xã

Thực hiện Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ
các hệ thống chỉ tiêu thống kê (4)
Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu của năm 2015:
1.

Những chỉ tiêu chỉ tiêu chưa được trong hệ thống chỉ tiêu thống kê thực hiện chủ yếu là chỉ
tiêu có lộ trình B. Các chỉ tiêu nhóm B là các chỉ tiêu khó

2.

Các Sở, Ban, ngành không thu thập chỉ tiêu thống kê hoặc có thu thập nhưng không cung cấp
cho Cục Thống kê, Chi cục Thống kê

3.

Một số địa phương do đặc điểm tự nhiên không có chỉ tiêu liên quan đến rừng, biển, suối…
nên không thực hiện.

4.

Tổng cục Thống kê ban hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thống kê cấp huyện
muộn

5.

Nhân lực thống kê cấp xã còn thiếu và kiêm nhiệm

Thực hiện Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ
các hệ thống chỉ tiêu thống kê (5)
Đề xuất:
1.

Tổng cục Thống kê và Bộ, ngành nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính các chỉ tiêu nhóm
B

2.

UBND các tỉnh phân công trách nhiệm giữa các cơ quan trong việc thực hiện hệ thống chỉ
tiêu cấp tỉnh, huyện, xã

3.

Thực hiện hợp tác, chia sẻ thông tin thống kê giữa các Sở, ngành với Cục Thống kê, Chi cục
Thống kê

4.

Tăng cường nhân lực làm thống kê của Sở, Ban, ngành, thống kê xã, phường, thị trấn tại địa
phương

Tăng cường khai thác dữ liệu từ hồ sơ
hành chính phục vụ mục đích thống kê
(1)
1. Hoạt động: Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống tờ khai xuất nhập khẩu hàng
hóa phục vụ thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mục tiêu năm 2015 là kết
nối hệ thống tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa.
Số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu được thu thập từ tờ khai hải quan
và các hồ sơ liên quan, số liệu thu thập từ tờ khai hải quan ở dạng điện tử đạt
gần 100%.

Tăng cường khai thác dữ liệu từ hồ sơ
hành chính phục vụ mục đích thống kê
(2)
2. Hoạt động: Khai thác dữ liệu từ Hệ thống thông tin đăng k{ hộ tịch, hộ khẩu
phục vụ thống kê dân số (tăng giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, đến
…) với đầy đủ phạm vi số liệu thống kê dân số theo đánh giá của Thống kê
Liên Hợp Quốc không đạt được mục tiêu năm 2015 là Kết nối Hệ thống thông
tin đăng k{ hộ tịch, hộ khẩu do Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (quyết định số
2038/QĐ-TTg ngày 26/11/2015. Bộ Công an đang hoàn thiện dự án khả thi và
tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt
Việc cập nhật thông tin đăng k{ quản l{ cư trú được thực hiện được thực
hiện thông qua báo cáo định kz (tuần, tháng, 6 tháng, 1 năm) do công an cấp
xã, cấp huyện, cấp tỉnh báo cáo lên cơ quan công an cấp trên. Hiện đã có thể
trích xuất thông tin về số hộ, số nhân khẩu (chia theo thành thị, nông thôn,
giới tính, độ tuổi)

Tăng cường khai thác dữ liệu từ hồ sơ
hành chính phục vụ mục đích thống kê
(3)
3. Các hoạt động khác liên quan tới khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành
chính phục vụ mục đích thống kê không có thông tin do các Bộ,
ngành có liên quan không báo cáo kết quả thực hiện
 Các Bộ, ngành cung cấp thông tin mức độ thực hiện các hoạt động
này.

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê
quốc gia; các cuộc điều tra Bộ, ngành; các cuộc điều tra địa
phương (1)
1. Hoạt động rà soát chương trình điều tra thống kê quốc gia chưa được thực
hiện. Chương trình điều tra thống kê quốc gia vẫn thực hiện theo Quyết định
số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ
2. Hoạt động: Rà soát danh mục các cuộc điều tra của Bộ, ngành không thuộc
danh mục điều tra thống kê quốc gia có tiến bộ: 8 bộ ngành đã thực hiện
hoặc xây dựng kế hoạch điều tra thống kê dài hạn và hàng năm (nhiều hơn 3
Bộ, ngành so với năm 2013)

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê
quốc gia; các cuộc điều tra Bộ, ngành; các cuộc điều tra địa
phương (2)
3. Hoạt động Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống kê của địa
phương: Năm 2015 có 26 tỉnh có thực hiện rà soát các cuộc điều tra của địa
phương. Các địa phương thực hiện nhiều cuộc điều tra nhưng phương án
điều tra không được thẩm định.

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê
quốc gia; các cuộc điều tra Bộ, ngành; các cuộc điều tra địa
phương (3)
4. Hoạt động: Cải tiến một số cuộc điều tra trong lĩnh vực dân số, lao động, vốn
đầu tư, chi phí trung gian, khảo sát mức sống dân cư, doanh nghiệp, cơ sở
kinh tế… để tránh chồng chéo nội dung, giảm thiểu gánh nặng cho người trả
lời, sử dụng công nghệ tiên tiến theo quy trình quản l{ chất lượng dữ liệu đã
được cải tiến.
Các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê được cải tiến phương án điều tra
nhưng chỉ tiến hành cho riêng cuộc điều tra đó. Chưa có sự liên kết giữa các
cuộc điều tra với nhau để giảm chi phí cho cuộc điều tra và gánh nặng cho
người trả lời phỏng vấn.

Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế
độ báo cáo thống kê (1)
1. Hoạt động Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các
đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp,…) : Vẫn áp
dụng theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg quy định chế độ báo cáo thống kê
cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài
2. Hoạt động Cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng
đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: vẫn áp dụng Chế độ báo cáo thống kê áp
dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban
hành theo Thông tư số 08/2012/TT- BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện
chế độ báo cáo thống kê (2)
3. Hoạt động Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành địa phương: đã có
thêm 8 bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp so
với năm 2013
4. Hoạt động: Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng
hợp áp dụng đối với Bộ, ngành đạt mục tiêu năm 2015 là có chế
độ thống kê tổng hợp được ban hành (Quyết định số
15/2014/QĐ-TTg ngày 7/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Trân trọng cảm ơn

