HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THỐNG KÊ
TỪ 1976 ĐẾN 2006 (1)
Tăng Văn Khiên(*)
gày 3 tháng 1 năm 1976 Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê đã có
Quyết định số 02/TCTK-TCCB thành lập
Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê và
Thông tin Kinh tế nay là Viện Nghiên cứu
Khoa học Thống kê (viết gọn là Viện Khoa
học Thống kê).

N

Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp
của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, sự hỗ trợ
và tạo điều kiện của Bộ Khoa học và Công
nghệ, sự hợp tác thường xuyên của các đơn
vị trong Tổng cục, các cục thống kê tỉnh,
thành phố, trực thuộc trung ương Khoa
Thống kê - trường Đại học Kinh tế Quốc dân
và các trường cao đẳng, trung học thống kê,
đặc biệt sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của
toàn thể cán bộ Viện qua các thế hệ, đến nay
Viện Khoa học Thống kê đã trở thành Viện
nghiên cứu đầu ngành Thống kê, nằm trong
mạng lưới các viện và trung tâm nghiên cứu
nhà nước được chú trọng đầu tư chiều sâu
cho công tác nghiên cứu triển khai.
Với chức năng chủ yếu nhất là nghiên
cứu khoa học, trong 30 năm qua (19762005), Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức
triển khai nghiên cứu trên 250 đề tài khoa
học; trong đó có 4 đề tài cấp Nhà nước, trên
100 đề tài cấp Tổng cục và còn lại là đề tài
cấp cơ sở.
Bốn đề tài cấp nhà nước là: “Từng
bước hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống
thông tin thống kê nước ta đến năm 2000”,

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để
cải tiến hệ thống hạch toán thống kê nhằm
đáp ứng những yêu cầu thông tin cho công
tác quản lý kinh tế”, “Nghiên cứu phân tích
đánh giá và dự báo mức sống dân cư đến
năm 2000” và “Nghiên cứu ứng dụng tin học
vào phân hệ thông tin thống kê công
nghiệp”.
Song song với hoạt động nghiên cứu,
Viện đã tổ chức thành công 4 hội nghị khoa
học thống kê toàn quốc vào các năm 1980,
1986, 1997 và 2001 nhằm phổ biến kết quả
và kinh nghiệm nghiên cứu rộng rãi trong
toàn ngành.
Những năm đầu mới thành lập, cơ sở
vật chất và kinh nghiệm nghiên cứu của
cán bộ thống kê còn hạn chế, song Viện
KHTK đã bám sát phương hướng nhiệm vụ
công tác của ngành, gắn nghiên cứu khoa
học với công tác phương pháp chế độ
thống kê để xây dựng và tổ chức triển khai
các đề tài khoa học có nội dung phù hợp
với yêu cầu của công tác thống kê theo cơ
chế kế hoạch hoá tập trung. Mười năm đầu
(1976-1985), Viện Khoa học Thống kê đã
triển khai nghiên cứu trên 30 đề tài khoa
học. Nội dung nghiên cứu chú trọng vào
công tác hạch toán ở cơ sở, thống kê cấp
huyện, làm sáng tỏ cả lý luận lẫn thực tiễn
về phân tích thống kê, cải tiến phương
pháp điều tra ở một số lĩnh vực như: Điều
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( ) Một số nội dung từ báo cáo "30 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thống kê"
(*)
Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê
THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ - SỐ 2/2006

3

tra chăn nuôi, điều tra năng suất lúa, điều
tra thu nhập của dân cư,...
Bước sang thời kỳ đổi mới, hoạt động
nghiên cứu khoa học thống kê đã bám sát
yêu cầu đổi mới toàn diện công tác thống
kê, bao gồm: Đổi mới nội dung, phương
pháp và hệ thống tổ chức của ngành để xây
dựng nội dung nghiên cứu khoa học.
Từ năm 1986 đến 1995 ngoài các đề tài
khoa học cấp nhà nước, Viện KHTK cùng
với các đơn vị trong Tổng cục và các ngành
có liên quan tổ chức nghiên cứu trên 70 đề
tài cấp tổng cục và cơ sở, với trọng tâm là
nghiên cứu Hệ thống Tài khoản quốc gia
(SNA) thay thế Hệ thống bảng cân đối kinh
tế quốc dân (MPS), đồng thời từng bước cải
tiến và hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu
thống kê theo từng chuyên ngành và theo
từng lĩnh vực, theo hướng chủ yếu là giảm
bớt các chỉ tiêu tác nghiệp, nhất là các chỉ
tiêu hiện vật, tăng thêm nhiều chỉ tiêu thống
kê xã hội, môi trường và đặc biệt quan tâm
đến các chỉ tiêu về giá trị, các chỉ tiêu chất
lượng phản ánh chiều sâu của quá trình sản
xuất kinh doanh. Đã nghiên cứu xây dựng
và hoàn thiện hàng loạt các bảng danh mục
nhằm đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong
nước và so sánh quốc tế.
Các đề tài nghiên cứu về phương pháp
luận thống kê được chú ý tập trung nghiên
cứu như: Phương pháp tính các chỉ tiêu
thống kê tổng hợp; phương pháp tính chỉ số
giá; phương pháp đánh giá giàu nghèo,
phương pháp tính toán các chỉ tiêu thống kê
so sánh quốc tế,…
Một số đề tài đã đi vào hướng nghiên
cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác thống kê đó là: ứng dụng tin học
trong thống kê công nghiệp; ứng dụng phần
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mềm SPSS và các chương trình khác trong
xử lý và phân tích số liệu thống kê; quản lý,
khai thác và tìm kiếm lưu trữ tài liệu phục vụ
quản lý khoa học,...
Trong thời kỳ này, Viện KHTK đã thực
hiện đổi mới hoạt động, gắn công tác nghiên
cứu khoa học với điều tra thu thập số liệu và
triển khai các hoạt động thực tế như: Điều
tra chọn mẫu xã hội học ở Lạng Sơn (1992);
điều tra nhận thức thái độ và hành vi kế
hoạch hoá gia đình (1993); điều tra nguyên
nhân bỏ học của học sinh phổ thông (1994);
điều tra tiềm lực khoa học công nghệ
(1995),v.v...
Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học
từng bước được đưa vào ứng dụng, đặc
biệt là kết quả điều tra tiềm lực KHCN đã
phục vụ kịp thời cho Hội nghị Trung ương 2
khoá VIII của Đảng. Nhiều đề tài nghiên cứu
xây dựng các bảng danh mục đã ứng dụng
trong công tác quản lý và trong tổng hợp số
liệu thống kê. Các đề tài nghiên cứu của các
Vụ nghiệp vụ như: Hệ thống Tài khoản Quốc
gia, Công nghiệp, Thương mại, Nông
nghiệp, Xây dựng cơ bản,… đã góp phần
cải tiến phương pháp điều tra cũng như
hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê của các
nghiệp vụ trong quá trình đổi mới công tác
thống kê.
Thời kỳ 1996-2005 ngành Thống kê
tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, để có
được thông tin ngày càng phong phú và
phục vụ có hiệu quả cho yêu cầu quản lý
của Nhà nước, yêu cầu sử dụng của nhiều
đối tượng khác nhau trong điều kiện đẩy
mạnh kinh tế thị trường tăng cường hợp tác
quốc tế.
Thực tế trên đây đòi hỏi nhiệm vụ
nghiên cứu khoa học thống kê là phải tiếp
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tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu
thống kê, tiến tới xây dựng hệ thống chỉ tiêu
thống kê quốc gia, chuẩn hoá nội dung
thông tin thống kê, chuẩn hoá các phương
pháp tính toán, cũng như các bảng phân
loại; tiếp tục cải tiến phương pháp thu thập
số liệu thống kê, theo hướng tinh giảm chế
độ báo cáo thống kê định kỳ đẩy mạnh điều
tra chọn mẫu, sắp xếp lại các cuộc điều tra
thống kê trên cơ sở xây dựng chương trình
điều tra thống kê quốc gia; nghiên cứu đưa
vào áp dụng các chỉ tiêu thống kê tổng hợp,
các chỉ tiêu phản ánh chất lượng hiệu quả,
các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng
kinh tế và phát triển bền vững,…; từng bước
chuyền tải những yêu cầu của Luật Thống
kê, những nội dung của Định hướng phát
triển Thống kê Việt Nam đến năm 2010 vào
thực tế sinh động của công tác thống kê.
Với tinh thần trên, từ năm 1996 đến
năm 2004, Viện KHTK cùng với các đơn vị
trong Tổng cục đã tổ chức triển khai nghiên
cứu, trên 140 đề tài khoa học, trong đó có
trên 50 đề tài cấp Tổng cục. Đặc điểm nổi
bật của công tác nghiên cứu khoa học thống
kê trong thời kỳ này là:
- Các đề tài khoa học đã bám sát yêu
cầu đòi hỏi thực tế của công tác thống kê,
thể hiện ở chỗ nội dung và chương trình
nghiên cứu của đề tài được thực hiện đan
xen với quá trình triển khai nghiệp vụ hoặc
một số kết quả nghiên cứu đã được lựa
chọn để từng bước thể chế hoá thành các
tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ như: Nghiên
cứu xây dựng phương pháp cập nhật cơ sở
dữ liệu doanh nghiệp; xây dựng hệ thống chỉ
tiêu thống kê quốc gia; nghiên cứu phương
pháp đánh giá nghèo khổ; nghiên cứu cải
tiến phương pháp thu thập thông tin thống
kê hàng tháng, v.v....
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- Các kết quả nghiên cứu khoa học
từng bước đã được giới thiệu và phổ biến
đến đông đảo người sử dụng, nhiều đề tài
được lụa chọn để hệ thống trong các cuốn
kỷ yếu khoa học hoặc biên soạn thành sách
như: Vận dụng hệ thống chỉ số giá thay cho
bảng giá cố định; Một số vấn đề về phương
pháp luận thống kê; Tính toán tốc độ tăng
năng suất các nhân tố tổng hợp ở Việt Nam;
Tổ chức và hoàn thiện từng bước hệ thống
thông tin thương mại quốc tế về dịch vụ, v.v.
- Các đề tài đã gắn liền công tác nghiên
cứu khoa học với quá trình điều tra thống
kê, nghiên cứu cài đặt thêm những thông tin
cần thiết vào các cuộc điều tra để có số liệu
viết báo cáo phân tích phục vụ cho nhiều đối
tượng dùng tin khác như: Khai thác số liệu
từ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999;
điều tra tiến sĩ và tiến sĩ khoa học năm
2000; khai thác số liệu trong điều tra doanh
nghiệp các năm 2000, 2002 và 2004,...
- Các đề tài khác đã kết hợp chặt chẽ
nội dung nghiên cứu với quá trình chuẩn bị
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
của ngành Thống kê; xây dựng các quy chế
về hoạt động thống kê như nghiên cứu xây
dựng chương trình phát triển công tác thống
kê; nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực
tiễn và nguyên tắc phục vụ xây dựng Luật
Thống kê Việt Nam; nghiên cứu xây dựng
Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê
của Viện Khoa học Thống kê, v.v...
- Nghiên cứu đưa vào tính toán thử
nghiệm nhiều chỉ tiêu thống kê mới để đánh
giá tổng hợp kinh tế xã hội như chỉ số phát
triển con người, giá trị sản phẩm trên một
đơn vị diện tích đất nông nghiệp,...
Bên cạnh hoạt động nghiên cứu thông
qua các đề tài khoa học, trong những năm
gần đây Viện KHTK đã trực tiếp tham gia
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công tác nghiệp vụ với các đơn vị trong
Tổng cục như thiết kế mẫu cho các cuộc
điều tra, biên soạn từ chuẩn thống kê và
triển khai thêm nhiều hình thức nghiên cứu
khác như: Viết chuyên đề khoa học; tổ chức
hội thảo khoa học tập trung vào các chủ đề
có tính thời sự và phục vụ thiết thực cho
công tác của Ngành như: Lạm phát; vốn đầu
tư; chất lượng tăng trưởng kinh tế,v.v... ký
hợp đồng nghiên cứu khoa học với các Cục
Thống kê địa phương,...
Ngoài nghiên cứu khoa học, các mặt
hoạt động khoa học khác đều có tiến bộ
đáng ghi nhận, thông tin khoa học thống kê
đã được quan tâm và đẩy mạnh. Năm 1980
Tổng cục trưởng TCTK đã ra Quyết định số
14/TCTK - QĐ cho phép xuất bản tờ Thông
tin Khoa học Thống kê và sau đó được Bộ
Văn hoá cấp giấy phép xuất bản.
Từ năm 1985, tờ Thông tin KHTK đã ra
định kỳ 2 tháng một số, bên cạnh việc giới
thiệu những vấn đề phương pháp luận thống
kê, kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động thống
kê của trong nước và thế giới, tờ Thông tin
KHTK còn là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, là
tư liệu khoa học phục vụ cho công tác nghiên
cứu khoa học, đào tạo và triển khai thực tế
về công tác thống kê. Hoạt động thông tin
khoa học thống kê ngày càng được củng cố
và phát triển theo hướng đa dạng các loại
hình ấn phẩm và phương pháp phổ biến
thông tin, duy trì xuất bản đều đặn và tăng
thêm số lượng và nâng cao chất lượng phát
hành. Những năm gần đây đã tiến hành biên
soạn các cuốn kỷ yếu về kết quả nghiên cứu
khoa học về các bài tổng luận. Đưa nội dung
của tờ Thông tin Khoa học Thống kê lên
trang web và đưa vào đĩa CD-Rom tạo điều
kiện thuận lợi cho đông đảo các đối tượng
khai thác và sử dụng.
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Công tác quản lý khoa học thời kỳ đầu
tuy còn có những hạn chế như chưa tiến
hành đánh giá nghiệm thu được tất cả các
đề tài khoa học, nhưng đã tổ chức quản lý
việc đăng ký các hoạt động khoa học công
nghệ một cách đầy đủ, thường xuyên và
dần dần cải tiến phương thức triển khai
nghiên cứu, tổ chức theo dõi, kiểm tra đôn
đốc và giám sát quá trình thực hiện của các
đề tài khoa học.
Từ những năm 1995 đến nay, công tác
quản lý khoa học thống kê đã có những bước
chuyển biến quan trọng; việc xây dựng kế
hoạch, triển khai nghiên cứu cũng như đánh
giá nghiệm thu và chuyển giao kết quả
nghiên cứu đều được thực hiện một cách
nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các quy định của
Nhà nước, đồng thời đảm bảo phù hợp với
điều kiện thực tế của ngành Thống kê.
Viện Khoa học Thống kê cũng đã kết
hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Khoa Thống
kê trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức
được nhiều khoá đào tạo nâng cao nghiệp
vụ, cử một số cán bộ tham gia giảng dạy đào
tạo thống kê ở các trường đại học kinh tế, tổ
chức được nhiều đợt cho cán bộ đi học ở
trong và ngoài nước, có nhiều cán bộ đang là
học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được,
trong 30 năm xây dựng và phát triển, hoạt
động khoa học của Viện KHTK cũng còn
những khó khăn và tồn tại nhất định. Một số
vấn đề nghiệp vụ phát sinh chưa được kịp
thời xây dựng thành các đề tài khoa học để
nghiên cứu, triển khai nghiên cứu còn nhiều
bất cập, đặc biệt là việc theo dõi kiểm tra
giám sát quá trình nghiên cứu; chưa kịp thời
phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học
đến người sử dụng, đã phần nào làm giảm
giá trị của kết quả
(tiếp theo trang 2)
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và các khoa học khác có liên quan với chất
lượng ngày càng cao và hình thức đẹp. Tờ
Thông tin khoa học thống kê và các chuyên
san đã trở thành nơi phổ biến và diễn đàn
trao đổi nghiệp vụ thống kê có ý nghĩa thiết
thực cho cán bộ nghiệp vụ trong và ngoài
ngành. Gần đây Viện Khoa học Thống kê đã
xuất bản đĩa CD về hai loại ấn phẩm trên
phục vụ thiết thực cho bạn đọc.
3. Hoạt động quản lý khoa học đã được
tăng cường trên cơ sở áp dụng các văn bản
pháp quy vào điều kiện cụ thể của ngành
Thống kê, có tác dụng tạo điều kiện và thúc
đẩy các hoạt động nghiên cứu triển khai và
góp phần nâng cao chất lượng các đề tài
nghiên cứu và đưa các kết quả vào ứng dụng.
4. Công tác đào tạo bồi dưỡng và hợp
tác quốc tế trong những năm gần đây cũng
được chú trọng. Hàng năm, Viện đã phối hợp
chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, nhận hướng
dẫn sinh viên thực tập, giảng dạy kiêm nhiệm
và tham gia đào tạo trên đại học. Từ năm
2001 đến nay, thực hiện chủ trương của
ngành, Viện đã mở rộng hợp tác song
phương với nhiều cơ quan thống kê dưới hình
thức khảo sát và trao đổi khoa học góp phần
nâng cao một bước trình độ thống kê nước ta.

Đạt được những kết quả nêu trên,
trước hết là nhờ sự nỗ lực của nhiều thế hệ
cán bộ lãnh đạo và công chức của Viện, sự
quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục,
sự hợp tác của các đơn vị trong và ngoài
ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ
Khoa học và Công nghệ.
Tuy nhiên, so với yêu cầu của một viện
khoa học đầu ngành, Viện Nghiên cứu Khoa
học Thống kê hiện nay vẫn còn có khoảng
cách, Viện cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn
nữa trên tất cả các mặt để sớm đủ sức đảm
nhiệm vị trí quan trọng và nhiều ý nghĩa đó.
Nhân dịp Viện Nghiên cứu Khoa học
Thống kê tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày
thành lập, thay mặt Ban Cán sự Đảng và
lãnh đạo Tổng cục tôi nhiệt liệt biểu dương
những kết quả đạt được, đồng thời tin rằng
lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ của Viện
sớm khắc phục những mặt tồn tại để xây
dựng Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê
lớn mạnh hơn trong thời gian tới, thực hiện
thành công Đề án đổi mới hoạt động khoa
học thống kê đã được Tổng cục phê duyệt,
đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành
công định hướng phát triển thống kê Việt
Nam đến năm 2010
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nghiên cứu, đồng thời cũng chưa phát huy
hết vai trò của công tác thông tin khoa học
thống kê.
Nhìn chung lại 30 năm qua, Viện KHTK
đã từng bước trưởng thành, đóng góp ngày
càng tốt hơn cho công tác của Ngành trên
con đường phát triển.

với thực tiễn công tác thống kê trên cơ sở
phát huy được những kết quả đạt được,
khắc phục những thiếu sót tồn tại, toàn thể
cán bộ Viện sẽ phối hợp chặt chẽ với các
vụ, các địa phương và đơn vị chức năng
quyết tâm phấn đấu để đạt được những kết
quả cao hơn, mang lại hiệu quả thiết thực
hơn

Bước sang giai đoạn mới, với phương
châm gắn chặt hơn nữa hoạt động khoa học
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