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Ngành Thống kê chúng ta không phải là ngành trực tiếp sản xuất ra của cải 

vật chất nhưng lại là ngành rất vất vả, ngành làm cơ sở cho lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước cũng như các địa phương, các cấp, các ngành hoạch định chính sách. Nên 

ngành Thống kê xác lập vai trò quan trọng của đất nước. Nói có sách, mách có 

chứng, có số liệu, hệ thống số liệu thống kê để hoạch định chính sách, đường lối 

phát triển có cơ sở khoa học, sát thực tiễn và đi vào cuộc sống. Với vị thế quan 

trọng như vậy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến ngành Thống kê. Vì thế 

tôi làm Thủ tướng 4 năm mà đã 2 lần đến Tổng cục Thống kê (TCTK) trong khi 

nhiều Tổng cục tôi không đến được, ngay các Bộ tôi cũng không đến được. Anh 

Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói bao giờ Anh cũng quan 

niệm rằng ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Ngành Thống kê phải có tên tuổi 

trong danh mục các cơ quan nhà nước, như thế chứ không phải vì Tổng cục Thống 

kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà chúng ta không coi trọng vai trò ngành Thống 

kê. Hệ thống tổ chức của TCTK từ Chi cục đến Cục, Tổng cục đã chứng tỏ vị thế 

của các đồng chí rất lớn trong đời sống kinh tế - xã hội, trong đề xuất những chính 

sách từ số liệu thống kê, mà số liệu ấy lại khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật. 

Chưa bao giờ hay bất cứ lãnh đạo nào yêu cầu TCTK phải sửa số liệu này, sửa số 

liệu khác trong quá trình thống kê kinh tế -xã hội của đất nước. Vì có Luật Thống 

kê quy định các đồng chí rồi. Chúng ta là người hiểu biết, có thể xem xét những 

vấn đề cụ thể hơn, dự báo những dữ liệu chúng ta bỏ sót để tính toán chính xác 

hơn, chứ không bao giờ có số liệu mà không có cơ sở khoa học. Nhiều người nói, 

số liệu này số liệu kia, anh Nguyễn Chí Dũng hay anh Nguyễn Bích Lâm làm sao 

dám làm điều đó bởi vì có luật pháp. Hệ thống thống kê từ cơ sở, huyện, tỉnh, từ 

các ngành rất quan trọng trong biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê của chúng ta 

khi chúng ta công bố hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Hàng tháng, tôi và đồng 

chí Nguyễn Chí Dũng cũng như Chính phủ sau ngày 25 muốn nghe Thống kê họ 

nói gì, đó là vấn đề thời sự rất nóng hổi. Tôi nói thế để thấy vị thế của các đồng 

chí. 

Với sự quan tâm như vậy, tôi thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời 

thăm hỏi ân cần nhất đến các đồng chí cán bộ ngành Thống kê đã về hưu trong cả 

nước, mà đặc biệt là các đồng chí đang làm công tác thống kê trong Hệ thống 

Thống kê quốc gia. Các đồng chí đã lập được nhiều thành tích và đóng góp nhiều 

vào sự phát triển của đất nước chúng ta. Hôm nay rất nhiều Huân chương được 

tặng thưởng, anh Nguyễn Bích Lâm có rất nhiều đóng góp mà không thấy có khen 

thưởng gì, anh Nguyễn Bích Lâm rất khiêm tốn, sau này Hội đồng thi đua khen 

thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê cũng nên xem xét lại. 
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Báo cáo thành tích của các đồng chí, video clip vừa rồi về 10 sự kiện tôi rất 

chú ý. Các đồng chí đưa sự kiện đầu tiên là sử dụng công nghệ và 9 sự kiện khác 

cũng là những kinh nghiệm tốt, những nhiệm vụ lớn của các đồng chí, đã nói lên 

trách nhiệm, khát vọng của các đồng chí. Đồng chí Tổng cục trưởng đã báo cáo 

thêm những nhiệm vụ rất cụ thể, tôi không phải nói lại. Tôi chỉ nói lại ý đầu tiên là 

công tác thống kê có vai trò quan trọng của đất nước. Dù bất cứ chế độ xã hội nào, 

đặc biệt là chúng ta đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm mà tôi và anh Nguyễn Chí Dũng 

trong Tiểu ban kinh tế - xã hội, đặc biệt là đang chuẩn bị công bố trước nhân dân 

vì Trung ương thông qua rồi, Bộ Chính trị thông qua nhiều rồi, thì số liệu thống kê 

của các đồng chí có tầm quan trọng như tôi nói từ đầu. Và chúng ta biết, nhờ hệ 

thống của các đồng chí từ Trung ương đến địa phương, các đồng chí đã làm việc 

cần cù, chăm chỉ, đúng pháp luật nên vừa qua chúng ta đã công bố những chỉ tiêu 

của kế hoạch nhà nước năm 2019 hết sức kịp thời. Đó là một kế hoạch thắng lợi 

toàn diện, nhiều mặt nổi bật mà các đồng chí đã xem trên các phương tiện thông 

tin đại chúng hay đồng chí Nguyễn Bích Lâm đã họp báo công bố với quốc dân 

đồng bào. Tôi chỉ nói lại để các đồng chí phấn khởi. 

Một là, tăng trưởng vượt kế hoạch, kế hoạch nhà nước chỉ từ 6,6-6,8%, mà 

chúng ta đạt kế hoạch 7,02% với quy mô của nền kinh tế là 262 tỷ USD, đây là 

hoàn toàn theo đánh giá cũ, không phải tính bổ sung, phải nói rõ với dư luận biết 

như vậy. Nhiều người hỏi là đã áp dụng ngay chưa, tôi nói chưa. Kinh tế bỏ sót mà 

các đồng chí làm cũng chưa tính. Đó là mức tăng rất cao, nhiều vấn đề rất quan 

trọng, chất lượng của nền kinh tế rất tốt. Như các đồng chí biết, cán đích xuất, 

nhập khẩu 517 tỷ USD, vừa rồi tôi đi thăm Myanma, cả nền kinh tế của họ chỉ có 

trên 30 tỷ USD. Con số của chúng ta là rất đáng tự hào. Xuất siêu gần 10 tỷ USD.  

Đặc biệt thứ hai là thu ngân sách năm nay, cả thu Trung ương và địa 

phương, lần đầu tiên 63 địa phương trong cả nước đều vượt thu, nhất là Trung 

ương vượt thu lớn. Rất đáng mừng cho đất nước mình. Nhiều chỉ tiêu chất lượng 

quan trọng khác như năng suất lao động tăng, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo rất 

nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, từ vùng xa, vùng cao, vùng sâu 

đến vùng bị thiên tai. Như vậy chúng ta đạt kết quả toàn diện, không chỉ kinh tế, 

văn hóa, xã hội mà cả thể thao, quốc phòng. Không chỉ thể thao quần chúng mà 

đặc biệt là thể thao thành tích cao. Không chỉ bảo vệ toàn vẹn đất nước mà số 

lượng tội phạm cũng giảm. Nhiều số liệu của chúng ta đã chứng minh được với 

quốc gia, đồng bào, với thế giới rằng Nền kinh tế Việt Nam phát triển toàn diện 

nhiều ngành vượt bậc, và có sự phát triển tốt cả số lượng và chất lượng. Ví dụ 

như trước đây ta quan niệm rằng tăng trưởng kinh tế dựa vào tăng trưởng vốn tín 

dụng nhưng năm nay theo số liệu thống kê vừa công bố tăng trưởng tín dụng chỉ 

12-13% chứ không tăng trưởng cao như các năm trước trong khi tăng trưởng tổng 

vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33-34% GDP. Điều này là rất quan trọng, 
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cho thấy sức dân của chúng ta đã được huy động và ngành Thống kê đã tính toán 

được. Rất nhiều công trình lớn có ý nghĩa không chỉ từ vốn nhà nước mà có thể 

vốn từ người dân, từ doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ như thương hiệu xe ô tô 

Vinfast, điện thoại di động của các nhãn thương hiệu Việt Nam, những vấn đề 

công nghệ như vậy. Có thể nói, rất nhiều lĩnh vực từ sức mạnh của người dân 

chúng ta đã được thống kê, tổng kết và đưa ra các nhận định quan trọng. Từ đó 

khát vọng của Việt Nam, tinh thần của Việt Nam đã được khơi dậy từ cuộc sống 

thực tiễn, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo mà thống kê số liệu đã đưa ra. Tôi có thể nói về 

chủ trương nhưng không có số liệu thống kê một cách đầy đủ thì tôi nói chủ trương 

chưa được thuyết phục. Tôi nói vậy rõ ràng là trong thành quả của đất nước có sự 

đóng góp to lớn, trực tiếp của ngành Kế hoạch - Đầu tư và đặc biệt là ngành Thống 

kê của chúng ta. Cho nên tôi thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương, 

đánh giá cao và hoan nghênh những thành quả nhiều mặt, sự đóng góp trực tiếp 

của các đồng chí đối với sự phát triển của đất nước thông qua hệ thống số liệu 

khoa học, chính xác của ngành Thống kê. Nhờ thống kê chúng ta thấy được phát 

triển đất nước toàn diện.  

Sau đây, tôi nêu ra một số việc lớn cụ thể hơn. 

Thứ nhất, các đồng chí đã cung cấp kịp thời thông tin thống kê phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các 

ngành và địa phương số liệu thống kê hàng quý, hàng năm. Cho nên cập nhật tăng 

trưởng, kiểm soát lạm phát, phương án điều chỉnh giá... đều được lắng nghe từ 

ngành Thống kê. Những số liệu này các đồng chí phản ánh khách quan, nên nếu 

các Chủ tịch tỉnh nhạy cảm thì sẽ luôn luôn lắng nghe thống kê để xem thực trạng 

kinh tế của địa phương mình như thế nào. Ở Trung ương, tôi nghĩ rằng đồng 

chí Nguyễn Bích Lâm không chỉ làm việc với Bộ trưởng công bố hàng tháng mà 

nhiều lần trong năm Tổng cục trưởng đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng về những 

vấn đề đặt ra của đất nước thông qua số liệu thống kê. Trước đây đồng chí Nguyễn 

Bích Lâm ít được sang Chính phủ lắm nhưng bây giờ cơ chế thông thoáng hơn. 

Không chỉ Bộ trưởng báo cáo đánh giá tại Chính phủ mà các đồng chí còn là 

nơi để Thủ tưởng tham khảo và xem xét nên nhấn mạnh vấn đề gì khi phát biểu 

tại Hội nghị của Chính phủ. Đây là một thành quả. 

Việc lớn thứ hai mà các đồng chí đã làm đó là thực hiện tốt nhiệm vụ đánh 

giá lại quy mô GDP. Đây là nhiệm vụ tôi giao cho các đồng chí tại Hội nghị cách 

đây 2 năm. Các đồng chí đã làm hết sức công phu, trách nhiệm, có cơ sở khoa học. 

Đây là thông lệ đánh giá chứ không phải đột xuất đánh giá. 5 năm, 10 năm chúng ta 

phải đánh giá lại, thế giới cũng vậy. Mà đặc biệt đây là những lĩnh vực chúng ta đã 

bỏ sót, để ra ngoài mà chưa thống kê được. Chúng ta chưa tính đến kinh tế ngầm, 

kinh tế bất hợp pháp mà chúng ta chưa thống kê được. Điều đặc biệt là các đồng chí 

đã phối hợp rất chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như IMF, UNDP để đưa ra số liệu 
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thống kê thuyết phục hơn. Đồng chí Nguyễn Bích Lâm cùng các đồng chí làm thống 

kê ở đây đã trực tiếp làm việc trao đổi với các nguồn thông tin khác nhau để tính lại 

quy mô GDP rất kịp thời, chính xác, khoa học. Con số thống kê mới này, nền kinh 

tế bỏ sót cộng vào được dư luận khá quan tâm. Một số người nói chưa tốt lắm, chưa 

đầy đủ lắm, chúng ta bỏ sót quá nhiều, thực ra thì một năm bao nhiêu nhà lầu, xe 

bạc triệu, ô tô mua bao nhiêu, bao nhiêu thanh toán qua hệ thống trung gian chúng ta 

có tính được đâu. Chỉ bỏ sót những cái chúng ta tính được thì quy mô nền kinh tế đã 

tăng. Cơ sở thuyết phục của ngành Thống kê làm cho chúng ta yên tâm, Đảng và 

nhà nước yên tâm. Tất cả số liệu mà chúng ta tính quy mô GDP đạt 262 tỷ USD 

năm nay là số phản ánh quy mô cũ. Năm 2020 cũng chưa tính, vẫn là số cũ, chỉ bắt 

đầu tính vào năm 2021, để mọi người yên tâm. Chứ không phải vì thành tích của 

nhiệm kỳ này mà chúng ta tính quy mô GDP mới. Việc tính lại này là căn cứ hoạch 

định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm sắp tới.  

Thứ ba, tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra dân số và ở năm 2019. 

Điều này rất đáng mừng, các đồng chí làm nhanh, chính xác với 96,2 triệu dân, 

các đồng chí đã phản ánh cơ cấu, độ tuổi dân số. Việc các đồng chí ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ đã làm nhiều nước ngạc nhiên. Nền kinh tế số, thống kê số 

đã được ngành Thống kê Việt Nam áp dụng rất mạnh mẽ. Đó là điểm nổi trội. 

Những số liệu thống kê này làm nền tảng để chúng ta tiếp tục xây dựng kế hoạch 

phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Các đồng chí đã phối hợp với các tổ chức 

quốc tế để nâng cao chất lượng thống kê, Chiến lược phát triển thống kê, tập 

trung cải thiện chất lượng của ngành Thống kê. Tôi rất vui mừng là năm 2018 

chúng ta xếp hạng 19/145 quốc gia, vùng lãnh thổ, cao hơn mức trung bình của 

khu vực châu Á – Thái Bình Dương, xếp thứ 2 khu vực ASEAN, đây là thứ bậc 

cao vì đây là ngành khoa học. Nếu kinh tế mà chúng ta xếp được thứ 2 thì thời 

gian qua ngành Thống kê đã đạt được thứ hạng này. Đây là điều đáng mừng 

trong tổ chức thực hiện. Bây giờ chúng ta muốn có vị thế trong khu vực Đông 

Nam Á thì tất cả các bộ, ngành đều phải phấn đấu quyết liệt. Vị thế của ngành 

Thống kê năm nay xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á là một tiến bộ. Họ đánh giá 

khái quát nhiều mặt lắm. 

Thứ tư, các đồng chí làm tốt công tác phổ biến thông tin tình hình kinh tế - 

xã hội như tổ chức họp báo hàng quý, giải trình, đảm bảo tính trung thực khách 

quan của số liệu thống kê, nên nhận được sự đồng tình cao của xã hội và người 

dân. Trong nhiều cuộc họp quan trọng của Chính phủ, không chỉ Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư báo cáo chính thức mà Thủ tướng còn mời Tổng cục Thống kê phát biểu ý 

kiến về một số vấn đề xã hội quan tâm, để cho thấy việc phổ biến thông tin rất 

quan trọng. Đây là nhiệm vụ của các đồng chí, vì số liệu của các đồng chí là số 

liệu bằng con số rất chặt chẽ. Đặc biệt, trong chiến lược mà Tiểu ban Kinh tế - xã 

hội trình Trung ương, tôi ghi nhận và biểu dương các đồng chí đã công phu biên 
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soạn và cập nhật số liệu phục vụ Tiểu ban của chúng tôi để trình Bộ Chính trị 

trình ra Trung ương, nhất là đánh giá tình hình 10 năm qua, xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

tới. Việc phối hợp của các đồng chí với các cấp, các ngành rất tốt. Ngành Thống 

kê không thể tự có số liệu được, mà phải lấy số liệu của các ngành để kiểm soát 

lại. Các đồng chí phối hợp tốt, đồng bộ. Tôi thấy Chính phủ rất tôn trọng, lắng 

nghe ý kiến của TCTK, nhất là đánh giá trong hợp tác quốc tế. Tổng cục đơn 

thuần làm công tác thống kê thôi nhưng hợp tác rất mạnh mẽ với các tổ chức 

quốc tế. Các đồng chí thấy các cuộc điều tra lớn, vấn đề lớn thì quốc tế đều tham 

gia hết, tham gia để tiếng nói mình khách quan. Cho nên tôi đánh giá cao sự cố 

gắng toàn diện của các đồng chí. 

Tại cuộc họp này với tinh thần cầu thị của ngành Thống kê, các đồng chí 

đã đưa ra những bất cập tồn tại một cách nghiêm túc. Tôi rất hoan nghênh việc 

này. Dám nhận khuyết điểm, tinh thần cầu thị là điều rất đáng mừng để các 

đồng chí có thể mạnh dạn khắc phục tốt hơn trong thời gian đến. 

 Với vị trí của năm 2020, thứ nhất với nhiều việc đảm nhiệm như chủ 

tịch ASEAN, riêng ASEAN có 300 Hội nghị, trong đó nhiều Hội nghị liên 

quan đến thống kê; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc, với nhiều bất cập còn tồn tại thì việc dự báo không hề đơn giản. Thứ hai, 

tiềm lực của chúng ta đã khẳng định so với trước đây nhưng nội tại của chúng 

ta còn nhiều bất cập. Tôi đề nghị trong bối cảnh đó, mà trước hết là vấn đề 

biến đổi khí hậu, biển Đông, vấn đề nội tại của nền kinh tế, để góp phần thành 

công kế hoạch năm 2020 và đặc biệt là kế hoạch 5 năm, tôi đề nghị: 

Thứ nhất, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng, các 

nhiệm vụ được giao, trong đó làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành. Tiếng 

nói báo động của các đồng chí rất quan trọng cho điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm, hàng quý và kế hoạch 5 năm. Các đồng chí làm 

được vai trò đó rất quan trọng, chứ không phải vai trò bị động, thụ động. 

Thứ hai, cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu sản 

xuất, kinh doanh và đời sống phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mình thống kê 

không phải là để thống kê, mà để cho điều hành và đặc biệt là phát triển sản xuất 

kinh doanh. Ví dụ như, thống kê số lợn mất 8% - 9% tổng đàn, mà tổng đàn là 

bao nhiêu con, bao nhiêu tấn, để chúng ta có quyết sách bù đắp sản lượng thịt, 

đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời CPI của chúng ta không tăng. Cái quan 

trọng là làm sao giữ được chỉ số lạm phát 2.79% như năm vừa qua, và năm nay 

không quá 4% mà Nghị quyết Quốc hội đã nêu. Các đồng chí luôn nhớ rằng, ổn 
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định vĩ mô trong đó chỉ số lạm phát là quan trọng nhất, chỉ số rủi ro luôn luôn là 

báo động của từng địa phương, đặc biệt là cấp Trung ương. Nếu tăng trưởng mà 

lạm phát tăng cao tức là nền tảng không tốt và đời sống nhân dân không tốt. Số 

liệu thống kê để chúng ta điều hành vĩ mô chính là thông tin kịp thời để điều 

chỉnh chính xác. Ví dụ, công nghiệp chế biến chế tạo là động lực quan trọng nhất 

của tăng trưởng kinh tế, nếu lĩnh vực này sụt xuống thì chúng ta phải có giải pháp 

thế nào để tháo gỡ; Quý I tình hình thế nào để quý II chúng ta có chỉ đạo tốt hơn, 

sát hơn. Điều này rất quan trọng. Đây là 2 nhiệm vụ quan trọng tôi đề nghị các 

đồng chí cố gắng hơn. Chính vì vậy tôi nhất trí với 2 ý kiến phát biểu của đồng 

chí Nguyễn Bích Lâm cũng như những nhiệm vụ mà các đồng chí đã nêu. Tôi đề 

nghị một số việc: 

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt công 

tác phân tích dự báo. Riêng Thủ tướng cũng như Bộ trưởng cần ngày càng nhiều 

hơn các báo cáo chuyên đề thông tin tư liệu tình hình quốc tế trong nước phục vụ 

kịp thời, hiệu quả hơn trong chỉ đạo. Đây là đầu đề tôi đặt ra cho các đồng chí. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt 

Nam, các đề án lớn của ngành, nhất là Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa 

được quan sát, tiếp tục tổng hợp công bố việc điều chỉnh quy mô GDP 2018 -

2020 và số liệu GRDP của các địa phương. Xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống 

nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, 

tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Lại nói về vai trò của số liệu, nếu như 

chúng ta không có một hệ thống số liệu chính xác thì việc đề ra chính sách là sai. 

Đây là kinh nghiệm cho các địa phương, làm bài toán không trung thực thì làm 

chính sách cũng sai. Các đồng chí giúp cho việc này, nhất là chiến lược phát triển 

của các đồng chí. 

Thứ ba, trong thời gian này cần đổi mới công nghệ cho nên các đồng chí 

phải đổi mới hơn nữa công tác phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn 

quốc tế, phù hợp với thực tế Việt Nam. Trong đó tiếp tục ứng dụng công nghệ 

thông tin, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới hiện đại nhằm giảm 

thiểu vùng trống thông tin, nhất là những thông tin quan trọng với năng suất, chất 

lượng, hiệu quả của nền kinh tế, các khu vực kinh tế chưa được quan sát, các chỉ 

tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng 

trưởng. Ở đây có 2 ý. Một là không bỏ sót. Chúng ta bỏ sót nhiều lắm do chúng 

ta thụ động trong bộ phận cán bộ chúng ta. Thứ hai, chúng ta không chỉ quan tâm 

biên soạn các chỉ tiêu số lượng mà chúng ta phải đi sâu vào chỉ tiêu chất lượng. 

Người ta nói, không những tăng trưởng về số lượng và tăng trưởng cả về chất 

lượng của nền kinh tế. Các đồng chí bám vào vấn đề này rất quan trọng. Chúng 

tôi chỉ đạo bao giờ cũng nhấn mạnh sự đồng bộ, thống kê phải giúp cho vấn đề 

này chúng ta phải đồng bộ nhất là đừng để bỏ sót. 
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Thứ tư, tăng cường kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở 

dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính, đặc biệt từ các ngành thuế, hải quan, tài 

chính, ngân hàng. Tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu cho xã hội thông qua trục liên 

thông, hệ thống thông tin quốc gia… Bây giờ hiện đại hóa một bước, các đồng 

chí cố gắng sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu thống kê này. 

Cho nên thực hiện Đề án ứng dụng và phát triển CNTT và Truyền thông 

của nhà nước - Đề án 501 của các đồng chí phải được thực hiện tốt, có hiệu quả. 

Thứ năm, thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực 

thống kê, trong đó ngành Thống kê Việt Nam tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế 

để phát huy những kết quả vừa qua. Nhất là chúng ta là Chủ tịch ASEAN, hợp 

tác chặt chẽ với các nước ASEAN, thông tin thống kế là rất quan trọng, cần tiên 

tiến, hiện đại để họ học tập mình. Trong ASEAN có một số báo cáo chuyên đề về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê Việt Nam được chia sẻ 

đã khẳng định vai trò, vị trí của thống kê Việt Nam, đồng thời cũng là bài học 

kinh nghiệm của thống kê Việt Nam đối với các nước ASEAN trong năm khi mà 

chúng ta làm chủ tịch. 

Các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác cán 

bộ, đổi mới phương pháp làm việc. Tôi đề nghị đồng chí Tổng cục trưởng tập 

trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán 

bộ nữ có phẩm chất năng lực tốt, trình độ chuyên môn cao, tạo nền tảng vững 

chắc để xây dựng ngành Thống kê Việt Nam. Cho nên đến giai đoạn này, công 

tác đào tạo lãnh đạo, công tác cán bộ của ngành Thống kê là rất quan trọng để có 

một đội ngũ xứng tầm với phát triển của đất nước. Tôi cũng muốn nói với các 

đồng chí đổi mới sắp xếp, tinh giảm biên chế. Mặc dù có đặc thù nhưng không 

thể không giảm biên chế. Nền tảng quan trọng của cải cách tiền lương là phải 

giảm biên chế tiết kiệm chi thường xuyên mà đặc biệt là tăng quỹ cho tiền lương 

mới cải cách được. Tôi thường nói là mình bắt anh em chống tham nhũng quyết 

liệt nhưng đời sống anh em khó quá, cho nên công cuộc cải cách tiền lương ở 

Việt Nam đang đặt ra cấp bách cho cả nước, cho Thủ tướng và lãnh đạo Đảng, 

nhà nước chúng ta. Anh em chúng ta đang nghèo, khổ quá, lương thấp quá, đời 

sống khó quá nên vấn đề giảm biên chế là rất cần. Rồi các đồng chí phải đại hội 

Đảng ngành Thống kê tốt nhất, từ Trung ương đến địa phương phải tốt. Các đồng 

chí phải chăm lo tốt hơn đời sống của cán bộ công nhân viên. Ngành Thống kê 

thường không có bổng lộc gì, chỉ có giấy tờ cho những ai quan tâm đến vấn đề 

nghiên cứu. Các đồng chí phải tự lo cuộc sống bằng cách tiết kiệm chi thường 

xuyên và các hình thức khác để từ đó chúng ta có chương trình thu hút nhân tài, 

nguồn nhân lực cho ngành Thống kê. Những người học giỏi, thông minh ngồi 

đây hết rồi. Những người học giỏi mới vào ngành Thống kê, nên chúng ta phải có 



8 
 

đề xuất chính sách với Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đặt ra 

trong công tác cán bộ. 

Thứ sáu, áp dụng khoa học công nghệ là vấn đề quan trọng của bất cứ 

ngành nào. Thống kê là ngành quan trọng. 

Để ngành Thống kê thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chức năng nặng nề, 

các bộ, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác thực 

hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

Thứ nhất, tập trung xây dựng hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành, địa 

phương theo hướng bảo đảm kết nối, cung cấp dữ liệu. Bộ nào cũng có công 

chức, viên chức làm công tác thống kê, ở cấp tỉnh có các Cục Thống kê và công 

chức, viên chức làm công tác thống kê tại các sở, ngành. Do vậy, các bộ, ngành, 

địa phương cần thực hiện tốt công tác thống kê, đây là chuyên ngành tổng hợp, 

nên cần thiết phải có sự hướng dẫn phối hợp, kiểm tra định kỳ, đột xuất, đặc biệt 

các bộ, ngành, địa phương phải dựa vào số liệu thống kê trong chỉ đạo điều hành, 

chúng ta không vì thành tích mà bỏ qua thống kê. 

Thứ hai, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với TCTK trong việc chia sẻ, 

cung cấp dữ liệu hành chính và thông tin thống kê, đặc biệt là Bộ Tài chính, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

Kho bạc nhà nước Việt Nam.  

Thứ ba, để làm được điều đó các cấp, các ngành phải thực hiện tốt Luật 

Thống kê và tuyên truyền phổ biến thông tin thống kê, tình hình kinh tế - xã hội 

đến các doanh nghiệp và nhân dân. Điều này rất quan trọng, con số biết nói và 

biến thành hành động cho nên việc tuyên truyền phổ biến sau khi xin ý kiến phổ 

biến các cấp lãnh đạo để phát huy vai trò truyền thông của thông tấn báo chí. Thủ 

tướng không cần nói nhưng các đồng chí có thể cung cấp số liệu, ngành Thống kê 

cung cấp chính thức số liệu sẽ tốt hơn để cơ quan hành chính nhà nước cung cấp 

số liệu. Điều này sẽ giúp củng cố thống kê của các bộ, ngành theo tinh thần của 

Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền 

hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ.  

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục trưởng có thể có công văn 

đốc thúc các Bộ trong việc hoàn thiện các cơ quan thống kê này. 

Tôi yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện 

trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của TCTK ngay trong quý I/2020. 

Thứ tư, Tôi mong muốn các địa phương quan tâm đến đời sống vật chất, 

tinh thần của ngành thống kê ở địa phương mình. Tôi đã làm ở địa phương rất lâu 

và rất quan tâm tới ngành Thống kê từ mấy chục năm trước. Cán bộ thống kê mà 
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giỏi và tốt thì cơ cấu vào cấp ủy trong thời gian tới, từ trước tới nay không có 

đồng chí cán bộ thống kê nào lên làm lãnh đạo ở địa phương cả. Trong quá trình 

làm việc với các địa phương, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng nên làm việc 

về vấn đề này chứ không phải công chức, lãnh đạo ngành Thống kê suốt đời làm 

thống kê, mặc dù làm thống kê là vinh quang và vẻ vang. Tôi biết cán bộ chúng 

ta làm thống kê nhiều người rất có trình độ nhưng chỉ dừng ở ngành Thống kê, ít 

được rút ra các ngành khác để phát triển. 

Về kiến nghị của các đồng chí, tôi đề nghị các ngành, đặc biệt là Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, trực tiếp báo cáo Thủ tướng, trực tiếp trả lời các vấn 

đề tôi vừa đặt ra, nhất là sớm trình cơ cấu tổ chức, hệ thống kết nối chia sẻ thông 

tin quốc gia, để tạo điều kiện cho ngành Thống kê thực hiện tốt các nhiệm vụ 

Đảng, lãnh đạo nhà nước giao. 

Chúc toàn ngành Thống kê Việt Nam đoàn kết, sắp tới phải có một khát 

vọng phát triển Ngành, phải có ý chí vươn lên, phải xả thân hết mình và đúng đắn 

với công việc đất nước, vì sự nghiệp của Đảng và nhân dân đoàn kết và thành 

công hơn nữa./. 

 


