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PHỤ LỤC 1 
 

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI) CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 
 

- Tổng số ý kiến:   33 /37 

- Số Bộ, ngành nhất trí hoàn toàn: (6) Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

 

Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Góp ý 

chung 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị)  

Hiện nay, tình trạng tính toán GDP ở các địa phương cao hơn GDP trung 

bình cả nước, nên dẫn đến số liệu chưa phù hợp. Do vậy, việc sửa đổi, bổ 

sung Luật Thống kê lần này cần xây dựng chế tài quy định thống nhất về 

cách tính và công bố số liệu trong cả nước. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Chiến lược phát triển)  

Luật Thống kê sửa đổi nên tạo ra những khoảng mở để hoạt động thống kê 

được phát triển, đặc biệt là các hoạt động thống kê của các tổ chức, cá nhân 

phục vụ các nghiên cứu. Trên thế giới, mặc dù cơ quan thống kê thuộc nhà 

nước, là cơ quan Thống kê chính thức có thể bao quát phạm vi lớn nhưng có 

những số liệu thống kê rất có giá trị lại được tính toán, thu thập từ các tổ 

chức, cá nhân. 

Mặc dù không thể đòi hỏi văn bản Luật Thống kê (sửa đổi) có thể bao quát 

toàn diện mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh liên quan tới thống kê nhưng nó phải 

xử lý được những mối quan hệ chính, đặc biệt là mối quan hệ giữa cơ quan 

thống kê Trung ương với cơ quan thống kê của Bộ, ngành và địa phương. 

Các điều 8, 10, 11 là chưa đủ để xử lý những mối quan hệ này. Cần cân nhắc 

có các điểm quy định về sự tham gia nhất định của Cơ quan Thống kê Trung 

ương đối với quá trình thống kê của các Bộ, ngành, địa phương để góp phần 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

xử lý những sai biệt, cũng như làm tăng tính kiểm tra, giám sát về quá trình 

thống kê. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Dòng căn cứ đầu tiên nên ghi là “Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” (bỏ chữ “vào”). 

 

Tiếp thu 

 

Thông tấn xã Việt Nam 

Với quy định như dự thảo, không rõ Cơ quan Thống kê Trung ương là do 

đâu thành lập, là cơ quan thuộc Chính phủ hay là cơ quan ngang Bộ do Quốc 

hội quyết định thành lập? Theo chúng tôi, cần quy định rõ: Cơ quan Thống 

kê Trung ương là cơ quan thuộc Chính phủ, do Chính phủ thành lập và giúp 

Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn… trong lĩnh vực thống kê. 

  

Theo quan điểm dự thảo Luật 

Thống kê (sửa đổi) sẽ giữ nguyên 

chương Tổ chức thống kê. 

Tòa án Nhân dân Tối cao 

Đề nghị sớm nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh hoạt động 

thống kê ngoài nhà nước. 

Tiếp thu  

Bộ Quốc phòng 

Cần giải thích rõ về giá trị của thông tin thống kê không chính thức. 

 Theo quan điểm dự thảo Luật 

Thống kê (sửa đổi), phạm vi điều 

chỉnh của Luật về thống kê không 

chính thức sẽ được xem xét lại. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Đề nghị sửa theo hướng từng bước tách nhiệm vụ thống kê khỏi nhiệm vụ 

quản lý nhà nước; hệ thống thống kê tập trung đảm nhiệm việc thu thập toàn 

bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; thống kê Bộ, ngành chỉ thu thập 

thông tin phục vụ nhu cầu quản lý của Bộ, ngành. 

- Không nên dùng cụm từ “thống kê chính thức” để chỉ thống kê nhà nước. 

 Trong bối cảnh điều kiện hiện nay 

thống kê không thể không có sự 

quản lý của nhà nước và đặc biệt 

với mô hình thống kê và tổ chức 

bộ máy hành chính hiện nay, hệ 

thống thống kê tập trung chưa thể 

đảm nhiệm hết được việc thu thập 

toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Tài chính 

- Phạm vi, đối tượng, mục đích còn khá hẹp, chưa có tính đột phá. 

- Nên mở rộng thêm việc xã hội hóa thống kê. 

- Dự thảo còn thiếu nhiều quy định là hành lang pháp lý cho hoạt động thống 

kê, như: cơ sở dữ liệu thống kê, siêu dữ liệu thống kê. 

- Đề nghị bổ sung việc phân cấp công tác thống kê từ khâu thu thập đến khâu 

công bố, phổ biến cho các Bộ, ngành đối với chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của từng Bộ, ngành. 

- Đề nghị bổ sung các quy định về các trạng thái của thông tin thống kê (ước 

tính, sơ bộ, điều chỉnh và chính thức, hoạt động điều chỉnh số liệu. 

 

Tiếp thu  

phần bổ sung 

quy định 

như: cơ sở dữ 

liệu thống kê, 

siêu dữ liệu 

thống kê 

Theo quan điểm dự thảo Luật 

Thống kê (sửa đổi), phạm vi điều 

chỉnh của Luật về thống kê không 

chính thức sẽ được xem xét lại. 

Tiêu đề Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Hợp tác xã), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam  

Đổi tiêu đề thành “Luật Thống kê” vì khi thông qua sẽ thay thế Luật Thống 

kê năm 2003. 

  

 

Sẽ được xem xét khi trình Quốc 

hội cho ý kiến. 

Chương I Bộ Quốc phòng 

Cần bổ sung quy định về tổ chức, hoạt động thống kê không chính thức. 

 Theo quan điểm dự thảo Luật 

Thống kê (sửa đổi), phạm vi điều 

chỉnh của Luật về thống kê không 

chính thức sẽ được xem xét lại. 

Điều 1  Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Để tạo cơ sở và định hướng cho Chính phủ quy định cụ thể, dự thảo Luật 

nên đưa ra các nguyên tắc cho hoạt động thống kê của tổ chức ngoài hệ 

thống nhà nước.  

 

Tiếp thu 

  

Ngân hàng Phát triển  

Hoạt động thống kê do các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống thống kê nhà 

nước tiến hành ngày càng phát triển nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng. 

Tại Tờ trình đã đề cập đến hoạt động này nhưng chưa được quy định cụ thể 

 

Tiếp thu 

 



 

4
 

Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

trong dự thảo Luật. Để bảo đảm tính khoa học và ổn định, NHPT đề nghị nội 

dung này nên được xem xét đưa vào dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) dựa 

trên cơ sở phân tích và áp dụng kinh nghiệm của nước ngoài (đặc biệt quy 

định về cơ chế để phân biệt và xử lý các vấn đề phát sinh trong việc thu thập, 

cung cấp, công bố các thông tin thống kê do các cơ quan nhà nước thực hiện 

và tổ chức thống kê ngoài nhà nước thực hiện. 

Điều 2  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư) 

Nên chăng phân định đối tượng áp dụng (có định nghĩa cụ thể) thành các 

nhóm: cơ quan thống kê; đối tượng cung cấp thông tin thống kê và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan; đối tượng sử dụng thông tin thống kê. 

   

Dự thảo đã phân chia nhóm. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Chiến lược phát triển) 

Điểm g khoản 1: “Tổ chức khác” là tổ chức nào? 

 Tổ chức khác ở điểm này là ngoài 

các tổ chức đã quy định từ điểm a 

đến điểm đ. 

Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Điểm h, khoản 1: bỏ cụm từ “trừ các tổ chức, cá nhân được hưởng các quyền 

ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam 

ký kết hoặc tham gia”, do nhóm đối tượng này đã được miễn các biện pháp 

cưỡng chế theo Pháp lệnh Ưu đãi, miễn trừ nhưng vẫn thuộc phạm vi áp 

dụng của Luật Thống kê. 

 

Tiếp thu 

 

Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp 

Về tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tại điểm e khoản 1 Điều 2 quy định 

một trong những đối tượng điều chỉnh là hộ dân cư. Tuy nhiên, hiện nay 

chưa có hướng dẫn cụ thể quy định về hộ dân cư, còn Bộ Luật Dân sự năm 

2005 lại sử dụng khái niệm hộ gia đình, vì vậy, đề nghị bổ sung quy định về 

giải thích từ ngữ đối với khái niệm về hộ dân cư. 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Tòa án Nhân dân Tối cao 

Đề nghị bổ sung các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thống kê vào 

đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật.  

  

Cơ quan quản lý nhà nước thuộc 

khoản 1 điểm a Điều 2. 

Điều 3 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Khoản 3: Đề nghị làm rõ thông tin thống kê chính thức có giá trị pháp lý 

được hiểu như thế nào? Có ý nghĩa như thế nào trong việc khai thác và sử 

dụng? Mặt khác, quy định này nằm trong nội dung Điều 3 là chưa phù hợp. 

 

Tiếp thu một 

phần sắp xếp 

lại nội dung 

  

Giá trị pháp lý ở đây được hiểu 

là: Giá trị duy nhất, chính thống 

của thống kê Nhà nước tiến hành. 

Bộ Tư pháp 

Đề nghị xem lại quy định tại khoản 3 và 4 của Điều 3 dự thảo vì đây không 

phải là mục đích của thông tin thống kê mà là việc khẳng định giá trị khác 

nhau của các loại thông tin thống kê do các tổ chức khác nhau tạo ra (sản 

xuất) và công bố. Quy định này nên chuyển xuống Chương quy định về 

thông tin thống kê. 

 

Tiếp thu và 

đưa vào 

Chương hoạt 

động thống 

kê không 

chính thức 

 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

Cần nhấn mạnh mục đích, vai trò của thống kê trong công tác quản lý, điều 

hành của nhà nước, các Bộ, ban ngành... 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Khoản 1, bỏ cụm từ “về hiện tượng, quá trình nghiên cứu cụ thể” 

- Khoản 2 bổ sung mục đích để “đánh giá việc thực hiện chiến lược, chính 

sách phát triển kinh tế-xã hội”. 

- Khoản 3 cần nghiên cứu lại để quy định cho chính xác với thực tế. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Tài chính 

- Đề nghị xem lại khoản 4, không nên quy định cứng như vậy. Đồng thời 

chuyển khoản 4 xuống khoản 1 Điều 58 sẽ phù hợp hơn. 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Điều 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Quản lý các khu kinh tế) 

Sửa thuật ngữ "Thống kê chính thức" thành "Thống kê nhà nước". 

 Theo kinh nghiệm các nước trên 

thế giới thì sử dụng từ “ chính 

thức” phù hợp và khẳng định hơn 

và sẽ có thống kê không chính 

thức được bổ sung. 

Bộ Nội vụ 

Bổ sung giải thích thuật ngữ “hoạt động thống kê tập trung”. 

 Không nên bổ sung nhiều thuật 

ngữ, gây khó hiểu và nhầm lẫn. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Khoản 13: Cân nhắc chỉnh sửa “Cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính là tập hợp 

về thông tin tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước theo 

quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế - xã hội”. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Ngoại giao 

Đề nghị bổ sung định nghĩa “Cơ quan Thống kê Trung ương”. 

 Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Tư pháp 

Khoản 11 Điều 4 dự thảo Luật giải thích về “dữ liệu hành chính”, tuy nhiên, 

không cần thiết phải giải thích mục đích của việc sử dụng dữ liệu hành chính 

trong hoạt động thống kê vì nội dung này không phải là giải thích từ ngữ. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Quốc phòng 

Khoản 2: nên bổ sung, hoàn thiện lại. 

 

Tiếp thu 

 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

- Khoản 1: nhiều nhưng chưa đủ, sửa lại như sau “Hoạt động thống kê gồm 

điều tra, tổng hợp, phân tích và dự báo....”. 

- Khoản 2, 5 nên cân nhắc giữa thuật ngữ “thông tin thống kê chính thức” 

với “thông tin thống kê nhà nước”. 

- Khoản 6 cần thay đổi lại khái niệm “chỉ tiêu thống kê”. 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Khoản 1, bỏ cụm từ “về hiện tượng, quá trình nghiên cứu cụ thể”. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Tài chính 

- Khoản 1 đề nghị làm rõ và có quy định cụ thể thêm nhằm bảo đảm khái 

niệm bao gồm đầy đủ các hoạt động thống kê. 

- Làm rõ hơn các khái niệm sau: dữ liệu hành chính, cơ sở dữ liệu đăng ký 

hành chính, dữ liệu đặc tả, công bố thông tin, phổ biến thông tin. 

- Bổ sung thêm thuật ngữ: cơ sở dữ liệu thống kê vi mô, Cơ quan Thống kê 

Trung ương, điều tra viên thống kê. 

- Thay từ “chính thức” thành từ “nhà nước”. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư) 

Đề nghị bổ sung nguyên tắc của số liệu thống kê phải bảo đảm rõ ràng, cụ 

thể. 

 Nội dung góp ý đã được thể hiện 

xuyên suốt cả các nguyên tắc, đặc 

biệt là nguyên tắc: Minh bạch, 

công khai. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đề nghị bổ sung nguyên tắc việc sử dụng phương pháp thống kê phải phù 

hợp với thông lệ quốc tế, sử dụng các tiêu chí được thừa nhận rộng rãi trên 

thế giới. 

 

Khoản 5 dự thảo đã bao hàm nội 

dung này. 

Bộ Tư pháp 

Hoạt động thống kê và hoạt động sử dụng thông tin thống kê có tính chất 

khác nhau nên các nguyên tắc đối với từng hoạt động này cũng cần quy định 

phù hợp. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tách riêng nguyên 

tắc hoạt động thống kê và nguyên tắc hoạt động sử dụng thông tin thống kê.  

  

Thực tế dự thảo đã tách rõ. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Quốc phòng 

Khoản 1, điểm c bỏ từ “chồng chéo”. 

 

Tiếp thu 

 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

- Khoản 1 sửa thành “Hoạt động thống kê phải trung thực, khách quan, chính 

xác, kịp thời và đầy đủ”. 

- Cần nhấn mạnh “Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ”. 

- Khoản 7 “Bảo mật dữ liệu, thông tin thống kê” cần phải cụ thể. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 6 Bộ Ngoại giao 

Khoản 4 sửa lại thành “Báo cáo thông tin thống kê sai sự thật, công bố, phổ 

biến sai lệch thông tin thống kê sai sự thật”. 

   

Quy định như dự thảo phù hợp 

hơn. 

Bộ Ngoại giao 

Khoản 6 bổ sung cụm từ “trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng thông tin 

thống kê chính thức” vào cuối khoản; bỏ cụm từ “tiến hành hoạt động thống 

kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia”. 

 “Tiến hành hoạt động thống kê 

làm phương hại đến lợi ích quốc 

gia” là hành vi nghiêm cấm đối 

với cả hoạt động thống kê chính 

thức và không chính thức. 

Bộ Tư pháp 

Về mặt pháp lý, đề nghị cần phân biệt các hành vi bị nghiêm cấm và các 

hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần rà soát lại nội dung Điều 6 dự thảo 

Luật và chỉ đưa những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng vào hành vi 

bị nghiêm cấm. Ví dụ, đề nghị bỏ hành vi “Trích dẫn thông tin thống kê 

chính thức nhưng không ghi rõ nguồn thông tin” vì nếu đã không ghi rõ 

nguồn thông tin thì không thể coi là trích dẫn thông tin thống kê chính thức. 

Ngoài ra, việc không ghi rõ nguồn thông tin thì thông tin đó không bảo đảm 

tính tin cậy, chính xác và người sử dụng thông tin sẽ là người quyết định.  

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

- Cần bổ sung quy định “giữ bí mật đối với dữ liệu, thông tin thu thập được 

từ tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê đối với cả các cơ quan tiến hành 

điều tra thống kê và điều tra viên thống kê, bảo đảm quyền được giữ bí mật, 

thông tin của tổ chức, cá nhân được điều tra, thống kê chỉ được sử dụng vì 

mục đích thống kê”. 

- Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm “Mọi tổ chức, cá nhân không được can 

thiệp vào hoạt động thống kê làm kết quả điều tra, thống kê sai sự thật”. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Quốc phòng 

Bổ sung quy định về hành vi cấm trong chia sẻ các dữ liệu, cơ sở dữ liệu 

hành chính. 

 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Khoản 8 sửa thành “trích dẫn thông tin thống kê chính thức nhưng không ghi 

rõ hoặc ghi không chính xác nguồn thông tin”. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Công an 

Khoản 5 sửa lại như sau “Nghiêm cấm hành vi tiết lộ và sử dụng dữ liệu, 

thông tin thống kê được bảo mật theo quy định của Luật này, pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước và thông tin của tổ chức, cá nhân thu thập được 

trong hoạt động thống kê khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó”. 

 

Tiếp thu 

 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Khoản 8 xem xét lại có nên quy định hành vi này không, vì đã có chương 

quy định về phổ biến thông tin thống kê chính thức một cách rộng rãi, kịp 

thời, công khai, minh bạch. 

  

Cần thiết phải nêu đầy đủ hành vi 

nghiêm cấm. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Tài chính 

Khoản 1 đề nghị bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của cơ quan chủ trì 

trong xây dựng phương án thu thập thông tin thống kê. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 7 Bộ Xây dựng 

Đề nghị quy định cụ thể về kinh phí cho hoạt động thống kê. 

 

Tiếp thu 

  

Điều 8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Khoản 3: thêm từ “huyện, xã” sau từ “cấp tỉnh” vì trên thực tế các cán bộ 

chuyên môn nông nghiệp cấp huyện, xã làm nhiệm vụ thu thập thông tin 

thống kê thuộc lĩnh vực ngành quản lý, báo cáo cho các Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục báo cáo cho Bộ Nông nghiệp 

và PTNT để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Nếu không bổ sung cấp 

huyện, xã thì hệ thống thống kê Bộ, ngành không thể hoạt động. 

  

Dự thảo đưa ra những vấn đề 

chung và hệ thống thông tin thống 

kê Bộ, ngành chỉ tổng hợp từ cơ 

quan làm đầu mối. 

Ngân hàng Phát triển  

Đề nghị quý Bộ nghiên cứu cụ thể hóa việc thiết lập, hình thành hệ thống 

gắn kết giữa thông tin do cơ quan thống kê tập trung thực hiện và quản lý 

với hệ thống thông tin thống kê do các tổ chức thống kê ở các Bộ, ngành và 

địa phương thực hiện và quản lý. 

Tiếp thu  

một phần 

giữa Bộ, 

ngành và Cơ 

quan Thống 

kê Trung 

ương 

 

 

Bộ Nội vụ 

Đề nghị thay cụm từ “cơ quan chuyên môn cấp tỉnh” bằng cụm từ “cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, cụm từ “cơ quan chuyên môn 

cấp huyện” bằng cụm từ “cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện”. 

  

Dự thảo đã thống nhất cụm từ này 

với các văn bản pháp luật khác. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Cổng thông tin Chính phủ 

Khoản 4, 5 nên quy định cả các ngành (chính trị, chính trị xã hội,... toà án, tư 

pháp) cung cấp cho cơ quan thống kê tập trung thì mới tổng hợp được Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện hoàn chỉnh. 

 

Tiếp thu 

  

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Xem xét bổ sung hệ thống thông tin cấp xã. 

 Không quy định hệ thống thông 

tin cấp xã tại Điều 8 vì theo tổ 

chức thống kê nhà nước chỉ có tổ 

chức thống kê đến cấp huyện và 

có tổ chức thống kê thì mới đáp 

ứng được nhiệm vụ thống kê. Cấp 

xã là đơn vị vừa thu thập thông 

tin vừa cung cấp thông tin. 

Điều 9 Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị 

Bổ sung quy định về việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế các chỉ tiêu 

thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thống kê ngành để phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng chính sách, điều hành và quản 

lý nhà nước ở các thời kỳ, giai đoạn phát triển KT-XH khác nhau. 

 

Tiếp thu 

 

Viện Chiến lược phát triển  

Văn bản Luật cần hướng hệ thống thống kê tới sự chuẩn mực quốc tế về cả 

số lượng chỉ tiêu thống kê, về tên gọi, về phương pháp tính toán. Hiện nay, 

hệ thống thống kê của Việt Nam vẫn còn khoảng trống lớn về chỉ tiêu thống 

kê nếu so với quốc tế. Ví dụ, Hệ thống chỉ tiêu phát triển thế giới (WDI) của 

Ngân hàng Thế giới có khoảng 800 chỉ tiêu liên quan tới nhiều lĩnh vực khác 

nhau, trong đó có những mảng chỉ tiêu mà hệ thống thống kê của Việt Nam 

không có chỉ tiêu; chẳng hạn nhóm chỉ tiêu về năng lượng, môi trường, nhà 

nước và thị trường. Điều này gây khó khăn khi muốn đối sánh quốc tế. 

Ngoài ra cần đặc biệt chú trọng đến phương pháp tính toán để bảo đảm sự 

  

Dự thảo chỉ quy định những vấn 

đề chung về Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

minh bạch, tránh tạo ra sự băn khoăn cho người dùng khi sử dụng các con số 

thống kê. 

Điều 10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Điểm d khoản 5: Bổ sung chữ “Bộ, ngành” vào sau “Thời hạn thẩm định hệ 

thống chỉ tiêu thống kê” cho thống nhất 

 

Tiếp thu 

 

 

Bộ Tư pháp 

Khoản 5 Điều 10 dự thảo Luật quy định về việc thẩm định hệ thống chỉ tiêu 

thống kê Bộ, ngành. Bộ Tư pháp cho rằng, cần thiết phải có sự thẩm định 

của cơ quan thống kê trung ương trước khi Bộ, ngành ban hành hệ thống chỉ 

tiêu bộ, ngành. Tuy nhiên, nội dung quy định về thẩm định còn thiếu quy 

định về: số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định, tiêu chí thẩm định, trách nhiệm 

của Bộ, ngành trong việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Cơ quan 

Thống kê Trung ương. Dự thảo Luật chưa quy định về trách nhiệm của Bộ, 

ngành trong việc tiếp thu ý kiến thẩm định và giá trị pháp lý của văn bản 

thẩm định. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chỉ tiêu thống 

kê, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định trên trong dự 

thảo Luật. 

 

 

Tiếp thu 

 

Thay bằng tổ chức được giao 

nhiệm vụ QLNN về công tác 

thống kê. 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Khoản 4 bổ sung cụm từ “Căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”. 

 

Tiếp thu 
 

Điều 11 Bộ Nội vụ 

Khoản 4 sửa theo hướng: Cơ quan Thống kê Trung ương báo cáo Bộ (cơ 

quan được Chính phủ phân công quản lý nhà nước về thống kê) để trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề nêu tại Điều, khoản này. 

   

Mục đích là nâng cao vị thế và 

trách nhiệm cơ quan thống kê TW 

còn việc trình tự thủ tục như nào 

không cần thiết quy định. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Tư pháp 

Dự thảo Luật quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền ban hành hệ thống 

chỉ tiêu thống kê, ví dụ: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành (khoản 4 Điều 9); hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành 

do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành (khoản 4 Điều 

10); riêng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã dự thảo 

Luật lại quy định chung chung về cơ quan có thẩm quyền ban hành là “cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành” (khoản 4 Điều 11). Bộ Tư pháp đề 

nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu và quy định cụ thể cơ quan nào có thẩm 

quyền ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để 

đảm bảo tính khả thi của dự án Luật.  

  

Cơ quan Thống kê Trung ương 

hiện nay đang thuộc Bộ KH-ĐT, 

cho nên việc ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật phải trình Bộ, 

không thể nói rõ là trình Bộ KH-

ĐT hay trình cơ quan nào khác. 

Bộ Y tế 

Bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đối với  Bộ, ngành. 

 

Tiếp thu 
 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Khoản 4 bổ sung cụm từ “Cơ quan có thẩm quyền ban hành”. 

 

Tiếp thu 
 

Điều 12 Bộ Nội vụ 

Khoản 2 sửa theo hướng: Cơ quan Thống kê Trung ương báo cáo Bộ (cơ 

quan được Chính phủ phân công quản lý nhà nước về thống kê) để trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề nêu tại Điều, khoản này. 

   

Mục đích là nâng cao vị thế và 

trách nhiệm cơ quan thống kê TW 

còn việc trình tự thủ tục như nào 

không cần thiết quy định. 

Tòa án Nhân dân Tối cao 

Điểm a khoản 2 bổ sung cụm từ “do Chính phủ quản lý” sau cụm từ “ngành, 

lĩnh vực” (đầu tiên); thay từ “nhiều” thành từ “các”. 

  

Dự thảo quy định rõ hơn. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Tư pháp 

- Khái niệm phân loại thống kê quy định tại khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật 

chưa mang tính quy phạm, có phần mang tính học thuật của chuyên ngành 

khoa học thống kê. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa 

quy định này để làm căn cứ phân loại thống kê trong quản lý nhà nước về 

thống kê.  

- Quy định về thẩm định phân loại thống kê (khoản 3 Điều 12) còn thiếu một 

số nội dung tương tự như quy định về thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Bộ, ngành. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo, nghiên cứu bổ sung các quy 

định về: số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định, tiêu chí thẩm định, trách nhiệm 

của Bộ, ngành trong việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Cơ quan 

Thống kê Trung ương. Dự thảo Luật chưa quy định về trách nhiệm của Bộ, 

ngành trong việc tiếp thu ý kiến thẩm định và giá trị pháp lý của văn bản 

thẩm định.  

 

Tiếp thu 

 

Bộ Giao thông vận tải 

Khoản 2, điểm b, bổ sung cụm từ “căn cứ nhu cầu thực tế về công tác quản 

lý nhà nước”. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Tài chính 

Bổ sung quy định cụ thể về quy trình, thủ tục trong thẩm định. 

 

Tiếp thu 

 

 

Điều 13 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Khoản 3: đề nghị bổ sung tiêu chí để đánh giá thẩm định. 

 Vấn đề thẩm định đã được quy 

định tại khoản 3 Điều 17 là nội 

dung thẩm định. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bổ sung mục đích của điều tra thống kê “thu thập thông tin phục vụ yêu cầu 

quản lý của các Bộ, ngành, địa phương và nhu cầu khác của tổ chức, cá 

nhân”. 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Tài chính 

Bổ sung thêm mục đích: không chỉ nhằm tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, mà 

còn có thể so sánh, kiểm chứng, bổ sung thông tin thống kê. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 14 Bộ Nội vụ 

Khoản 2, 3 sửa theo hướng: Cơ quan Thống kê Trung ương báo cáo Bộ (cơ 

quan được Chính phủ phân công quản lý nhà nước về thống kê) để trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề nêu tại Điều, khoản này. 

  Mục đích là nâng cao vị thế và 

trách nhiệm Cơ quan Thống kê 

Trung ương còn việc trình tự thủ 

tục như nào không cần thiết quy 

định. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bổ sung quy định các bước tiếp theo, sau khi TCTK nhận được báo cáo từ 

các Bộ, ngành. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 15  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Khoản 1 bổ sung cụm từ “để nắm bắt tình hình, báo cáo nhanh phục vụ nhu 

cầu quản lý nhà nước” vào cuối câu. 

- Khoản 2 sửa lại như sau “điều tra thống kê bao gồm cả hình thức khảo sát, 

đánh giá, thu thập thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ, ngành thuộc 

lĩnh vực phụ trách”. 

   

Quy định như vậy không rõ, chưa 

mang tính quy phạm. 

Điều 17 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Khoản 3 đề nghị bổ sung tiêu chí để đánh giá thẩm định. 

  Tiêu chí để đánh giá thẩm định là 

nội dung thẩm định. 

Vụ Kinh tế dịch vụ 

Khoản 3: đề nghị cân nhắc quy định việc thẩm định hay tham vấn cơ quan 

Thống kê Trung ương về phương án điều tra thống kê đối với những điều tra 

thống kê đặc thù phục vụ công tác chuyên môn được quy định tại khoản 2 và 

3 của Điều 15. 

  

Thẩm định mang tính pháp lý, 

còn tham vấn không có ý nghĩa 

ràng buộc. 



 

1
6
 

Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Tư pháp 

Đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình về sự cần thiết phải thẩm định về 

chuyên môn, nghiệp vụ đối với phương án điều tra thống kê trước khi ban 

hành quyết định điều tra thống kê. Bộ Tư pháp cho rằng, nội dung thẩm định 

phương án điều tra thống kê quá cụ thể, ví dụ như thẩm định cả nội dung 

phiếu điều tra, thẩm định loại điều tra nhưng lại không quy định về phân loại 

điều tra. Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại tính khả thi của quy 

định Cơ quan Thống kê trung ương có trách nhiệm thẩm định tất cả phương 

án điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và điều tra thống 

kê ngoài chương trình. 

  

Phải thẩm định về chuyên môn 

nghiệp vụ thống kê đối với các 

phương án điều tra thống kê vì để 

tránh mâu thuẫn, chồng chéo 

trong hoạt động thống kê. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Khoản 1 sửa lại “phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án điều 

tra trước khi tổ chức thực hiện điều tra”. 

- Điểm a, khoản 3 chỉ nên quy định Tổng cục Thống kê thẩm định các cuộc 

điều tra lớn, phạm vi trên toàn quốc, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực tránh tình trạng quá tải. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 19 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Hợp tác xã) 

Chuyển Điều 19 xuống chương VII để liền mạch với Điều 50, 51 đồng thời 

quy định cụ thể hơn để phân biệt điều tra viên thống kê với người làm công 

tác thống kê, cộng tác viên thống kê, những điểm giống và khác nhau của 

các chức danh trên. 

  

Nội dung này đang nói về vấn đề 

điều tra thống kê nên để liền 

mạch cho rõ. 

Cổng thông tin Chính phủ 

Cần thêm mục c, điều tra viên lập biên bản đối với các cơ quan, tổ chức 

không hợp tác cung cấp thông tin, báo cáo cơ quan thống kê quản lý nhà 

nước, cơ quan thống kê tổ chức cuộc điều tra về các cá nhân không hợp tác 

cung cấp thông tin theo phương án điều tra.  

(Nếu không quy định như vậy rất khó có cơ sở vận động, tuyên truyền, uốn 

   

Lập biên bản đối với hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực thống kê 

phải đúng thẩm quyền, điều tra 

viên không có quyền lập biên bản 

xử phạt. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

nắn các đối tượng thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cơ quan thống 

kê trung thực, đầy đủ, kịp thời). 

Điều 20  Viện Chiến lược phát triển 

Cân nhắc một số câu từ và cách hành văn để tránh hiểu lầm, như điểm b 

khoản 2 cần được làm rõ hơn. Người được điều tra thống kê hoàn toàn có thể 

không tham gia phỏng vấn và như vậy có bị quy kết là từ chối cung cấp 

thông tin hay không? 

   

Không tham gia phỏng vấn điều 

tra thống kê được hiểu là hành vi 

từ chối cung cấp thông tin thống 

kê. 

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng 

Đề nghị xem xét, sửa cụm từ “được điều tra thống kê” thành “là đối tượng 

điều tra thống kê”. 

  

“được điều tra thống kê” khác 

“đối tượng điều tra thống kê”. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Khoản 2 đề nghị cân nhắc sự phù hợp khi quy định thẩm quyền kiểm tra của 

cơ quan tiến hành điều tra thống kê. Sự kiểm tra này được giới hạn như thế 

nào để đảm bảo quyền tự do cá nhân? Trường hợp nội dung kiểm tra trùng 

với thẩm quyền kiểm tra của cơ quan khác thì có cần phối hợp không? Ví dụ 

kiểm tra thuế của doanh nghiệp? 

  

Không thể phối hợp thẩm quyền 

thanh tra khác vì dễ gây hiểu lầm 

và dễ mất khách quan. Sự kiểm 

tra của 2 cơ quan là 2 mục đích 

khác nhau. 

 Bộ Tài chính 

Bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 22 Tòa án Nhân dân Tối cao 

Khoản 2 để phù hợp với khoản 1 Điều 22, Điều 23 bổ sung cụm từ “và hệ 

thống chỉ tiêu bộ, ngành” vào sau từ “thống kê quốc gia”. 

   

Khoản 2 bao hàm cả ý góp ý 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Đề nghị nghiên cứu phân cấp cho các Bộ, ngành được quyết định có ban 

hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở không. 

 Bộ, ngành ban hành chế độ báo 

cáo cơ sở để tổng hợp các thông 

tin thống kê do Bộ, ngành quản 

lý. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Điều 23 Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng 

Khoản 2 đề nghị bổ sung thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ 

sở đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do 

các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp. 

  Khoản 1 và 2 đã phân định rõ 

thẩm quyền. Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê của Bộ, ngành là bao 

hàm cả Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia phân cho Bộ, ngành đó 

và hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Bộ, ngành đó phục vụ nhu cầu 

quản lý của mình. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 

Cần làm rõ khoản 2, khoản 3. 

  

Dự thảo đã quy định rõ 

Bộ Tư pháp 

Khoản 3 Điều 23 dự thảo Luật quy định chung chung là “trình cấp có thẩm 

quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê”, vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo 

quy định rõ cấp có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở quy 

định tại khoản 3 Điều 23 dự thảo Luật là cơ quan nào? 

 

Tiếp thu 

 

Điều 24 Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Đề nghị quy định mọi loại hình doanh nghiệp đều là đối tượng thực hiện chế 

độ báo cáo thống kê cơ sở. 

  Quy định như dự thảo là để tránh 

trùng chéo số liệu giữa các doanh 

nghiệp. 

Viện Chiến lược phát triển: 

Khoản 4: “Tổ chức khác” là tổ chức nào? 

 Tổ chức khác ở đây là các tổ chức 

khác ngoài các tổ chức ở khoản 

1,2,3 Điều 24. 

Tòa án Nhân dân Tối cao 

Chuyển khoản 3 thành khoản 1, khoản 1 thành khoản 2, khoản 2 thành 

khoản 3. Do tính chất của hoạt động thống kê chủ yếu là các cơ quan nhà 

nước thực hiện để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. 

  

Không nhất thiết phải sắp xếp 

theo yêu cầu. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Tư pháp 

Dự thảo Luật quy định một trong những đối tượng thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê cơ sở là: doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, doanh nghiệp 

và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bộ Tư pháp đề nghị quy định cụ 

thể về đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở chung là doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với đối tượng là dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do chưa quy định cụ thể về chủ thể phải thực 

hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, vì vậy, đề nghị xem xét lại đối tượng 

này.  

 Thực tế đã có quy định về chế độ 

báo cáo thống kê cơ sở áp dụng 

đối với dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (Quyết định số 

77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về 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). 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Xác định rõ các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

  

Đây là quy định mở. 

Điều 25  Bộ Công an 

Đề nghị bổ sung quyền được bảo đảm bí mật dữ liệu, thông tin thống kê đã 

báo cáo cho cơ quan quản lý theo quy định của Luật này cho chặt chẽ hơn và 

phù hợp với quy định khác. 

 

Tiếp thu 

  

Bộ Tài chính 

Bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 27  Bộ Nội vụ 

Khoản 1 sửa theo hướng: Cơ quan Thống kê Trung ương báo cáo Bộ (cơ 

quan được Chính phủ phân công quản lý nhà nước về thống kê) để trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề nêu tại Điều, khoản này. 

   

Mục đích là nâng cao vị thế và 

trách nhiệm Cơ quan Thống kê 

Trung ương còn việc trình tự thủ 

tục như nào không cần thiết quy 

định. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng 

Khoản 2 đề nghị bổ sung thêm thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống 

kê tổng hợp đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia do các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập và tổng  hợp. 

  

Khoản 1 và 2 đã phân định rõ 

thẩm quyền. Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê của Bộ, ngành là bao 

hàm cả Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia phân cho Bộ, ngành đó 

và hệ thống chỉ tiêu thống kê của 

Bộ, ngành đó phục vụ nhu cầu 

quản lý của mình. 

Bộ Tư pháp 

Khoản 3 Điều 27 dự thảo Luật quy định chung chung là “trình cấp có thẩm 

quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê”, vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo 

quy định rõ cấp có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở quy 

định tại khoản 3 Điều 27 dự thảo Luật là cơ quan nào? 

 

 

 

Cơ quan thuộc Chính phủ không 

có thẩm quyền ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Bộ Tài chính 

Đề nghị làm rõ khoản 2. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 28 Cổng thông tin Chính phủ:  

Khoản 2, ở Trung ương các tổ chức chính trị, xã hội..., cơ quan Toà án, Viện 

kiểm sát cũng phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp; tuy nhiên, ở 

cấp tỉnh dự thảo lại không quy định tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp… phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp. Vậy làm 

sao có nguồn thông tin để cơ quan thống kê cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp 

hoàn chỉnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện? Nên chăng cần 

bổ sung thêm khoản này? 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Khoản 2 bổ sung đối tượng “Bộ, ngành tự tổng hợp từ nguồn cơ sở dữ liệu 

hành chính của Bộ, ngành”. 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Điều 29 Bộ Công an 

Đề nghị bổ sung quyền được bảo đảm bí mật dữ liệu, thông tin thống kê đã 

báo cáo cho cơ quan quản lý theo quy định của luật này cho chặt chẽ hơn và 

phù hợp với quy định khác. 

 

Tiếp thu 

  

Bộ Tài chính 

Bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 30 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Khoản 3 đề nghị bổ sung tiêu chí để đánh giá thẩm định. 

 Tiêu chí để đánh giá thẩm định là 

nội dung thẩm định. 

Bộ Tư pháp 

Dự thảo Luật đã quy định về thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê 

cơ sở và thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, vì vậy, đề 

nghị bỏ quy định nội dung thẩm định bao gồm thẩm quyền ban hành. Tương 

tự như các quy định về thẩm định trong dự thảo Luật, đề nghị cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định 

và giá trị pháp lý của văn bản thẩm định. 

 

Tiếp thu 

 

Mục 3 Bộ Ngoại giao 

Mục 3 chương III: cần bổ sung quy định về trách nhiệm của Cơ quan Thống 

kê Trung ương tiếp nhận, sử dụng, bảo quản, bảo mật thông tin từ cơ sở dữ 

liệu hành chính. 

  

Dự thảo đã quy định. 

Điều 31  Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Bộ Tài chính  

Đề nghị làm rõ quyền khai thác là bao gồm các nội dung nào và quy định chỉ 

có Cơ quan Thống kê Trung ương thuộc Hệ thống tổ chức thống kê nhà 

nước có quyền khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia. 

 

Tiếp thu 

  

Vụ Kinh tế dịch vụ  

Nội dung Điều có đề cập đến cơ sở dữ liệu hành chính, tuy nhiên tên của 

Điều chỉ là dữ liệu hành chính tương ứng với phần giải thích tại khoản 11 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Điều 3. Vì vậy, cần làm rõ nội hàm: (1) nếu là dữ liệu hành chính được trích 

xuất từ cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính thì cần thay đổi lên mục 3; (2) nếu 

là cơ sở dữ liệu hành chính khác với cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính thì 

cần bổ sung khái niệm như đối với cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính và bổ 

sung vào tên Điều từ “cơ sở”. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Đề nghị giao nhiệm vụ ban hành văn bản QPPL để hướng dẫn thi hành việc 

thu thập, khai thác, sử dụng thông tin thống kê từ cơ sở dữ liệu hành chính, 

cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 32  Bộ Thông tin và Truyền thông 

Khoản 2 bổ sung  các cơ sở dữ liệu “cấp phép hoạt động”. 

 

Tiếp thu 

  

Bộ Tài chính 

Bỏ khoản 2. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 33 Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị 

Sửa đổi: quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê nói chung cho cả 

cơ quan thống kê Trung ương và địa phương quản lý; bổ sung quy định về 

điều kiện được quyền, mức độ khai thác sử dụng cho các đối tượng. 

  

Mục đích là chỉ tập trung cơ sở 

dữ liệu thống kê tại cơ quan thống 

kê Trung ương. 

Kiểm toán nhà nước 

Đề nghị xem xét chuyển Điều 33 sang Chương VI cho phù hợp hơn. 

 Nên quy định như dự thảo phù 

hợp hơn. 

Phòng thương mại và Công nghiệp VN 

Bổ sung thêm “các tỉnh”. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Lao động TB và XH 

- Cần quy định rõ cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp gồm số liệu, dữ liệu gì và 

quy định trách nhiệm thời hạn cập nhập thông tin ngay sau khi thông tin 

được công bố chính thức. 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

- Bổ sung thêm các đối tượng có quyền khai thác, sử dụng miễn phí cơ sở dữ 

liệu thống kê như: Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, các địa phương. 

Bộ Công an 

Đề nghị bổ sung cơ quan khác được quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 

thống kê: Quốc hội, toàn án nhân dân tối cao,….. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Tài chính 

Bổ sung quy định rõ trách nhiệm của Cơ quan Thống kê Trung ương trong 

việc chia sẻ quyền khai thác cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp với Bộ, ngành, 

Đồng thời nêu rõ quyền của Bộ, ngành trong việc khai thác. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 34 Bộ Tư pháp 

Khoản 3 Điều 34 dự thảo Luật chỉ quy định chung về trách nhiệm định kỳ 

phân tích và dự báo thống kê của cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức thống kê 

nhà nước mà chưa quy định cụ thể kỳ phân tích của từng cơ quan trong hệ 

thống, phân tích trên cơ sở kết quả điều tra hay báo cáo thống kê cơ sở, phân 

cấp cơ quan thực hiện phân tích và dự báo... Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu bổ sung các quy định này, nếu chưa có điều kiện quy định 

cụ thể trong Luật thì nên có quy định giao Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành điều này. 

 

Tiếp thu đưa 

vào NĐ 

  

Điều 35 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Quản lý các khu kinh tế), Bộ Công an 

Bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc công 

bố, phổ biến thông tin thống kê và các hình thức công bố, phổ biến thông tin 

thống kê. 

   

Chính sách phổ biến thông tin sẽ 

quy định rõ. 

 Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị 

Quy định chi tiết hơn về các hình thức công bố thông tin thống kê chính 

thức. Trong đó, hình thức công bố, phổ biến thông tin thống kê trên các cổng 

thông tin điện tử, trang thông tin điên tử chính thức của các cơ quan thống kê 

  

Chính sách phổ biến thông tin sẽ 

quy định rõ. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

từ Trung ương tới địa phương để phục vụ người dân, doanh nghiệp là quy 

định bắt buộc đối với cơ quan thống kê các cấp. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Đề nghị bổ sung tại tên Điều “Công bố và thẩm quyền công bố thông tin 

thống kê chính thức” để phù hợp với tên chương. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Ngoại Giao 

Khoản 1: đề nghị bổ sung các nguyên tắc xác định lịch công bố thông tin 

thống kê. Ngoài ra nhằm khắc phục tốt hơn một trong các bất cập hiện nay là 

hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin thống kê, đề nghị bổ sung quy định 

giao Chính phủ quy định cụ thể về cung cấp thông tin thống kê. 

  

Chính sách phổ biến thông tin sẽ 

quy định rõ. 

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Bổ sung yêu cầu đối với việc công bố thông tin thống kê chính thức và cơ sở 

dữ liệu phải công khai, đúng thời hạn. 

 

Tiếp thu 

 

Chương V Bộ Công Thương 

Đề nghị xem xét có cần thiết đưa Chương V hay không hoặc có đưa vào 

Luật thì nên nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ 

quan chuyên môn. Bởi vì việc quy định “cơ quan Thống kê Trung ương chịu 

trách nhiệm tổ chức, điều phối… hoạt động thống kê chính thức” có nhiều 

mâu thuẫn với các điều khoản quy định đối với  hoạt động thống kê chính 

thức, đồng thời, đối với các Bộ, ngành thì việc nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ thông tin, truyền thông cũng như hợp tác quốc tế trong mọi hoạt động 

đều chịu sự điều phối của từng Bộ, ngành. 

  

Đây là điều phối về thống kê nên 

cần có cơ quan đầu mối  và 

chuyên ngành về thống kê, quản 

lý nhà nước về thống kê. 

Tòa án Nhân dân Tối cao 

Quy định về ứng dụng thông tin chưa thực sự đảm bảo việc thu thập thông 

tin thẳng từ các đơn vị trọng điểm, không phải thông qua việc tổng hợp từng 

cấp. Đề nghị chỉnh lý quy định về ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

các cơ quan thống kê chính thức có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông 

tin bảo đảm việc thu thập thông tin thống kê được nhanh chóng, thống nhất 

và tạo sự liên thông trong việc khai khác thông tin thống kê giữa các cơ quan 

thống kê chính thức dưới sự quản lý và điều phối của cơ quan thống kê trung 

ương. 

Điều 39  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Điểm c, khoản 2 sửa như sau “hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu 

hành chính do Bộ, ngành quản lý”. 

 

Tiếp thu 

  

Điều 40 Vụ Quản lý các khu kinh tế  (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về các lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác 

quốc tế. 

  Khoản 2 quy định bao hàm ý 

nghĩa Lĩnh vực chủ yếu là lĩnh 

vực ưu tiên. 

Chương 

VI 

Bộ Nội vụ 

Bỏ cụm từ “chính thức” trong tên gọi của Chương. 

 Thống nhất với mục tiêu xuyên 

suốt của Luật. 

Điều 41 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Quản lý các khu kinh tế) 

Đề nghị quy định rõ: tổ chức, cá nhân nào có quyền tiếp cận, khai thác, sử 

dụng thông tin thống kê. Đồng thời để làm rõ các nội dung quy định tại Điều 

này có thể tách thành 2 điều, bao gồm: Quyền lợi và trách nhiệm của người 

sử dụng thông tin thống kê và Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan cung 

cấp thống kê. 

 

 

 

  

Sẽ đưa nội dung cụ thể ở Nghị 

định hướng dẫn. 

Ngân hàng Phát triển  

Khoản 3: đề nghị cụ thể hóa quy định trên theo hướng làm rõ “điều kiện 

thuận lợi” để bảo đảm sự công bằng cho mọi đối tượng được phép tiếp cận 

và sử dụng thông tin thống kê. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 42 Bộ Khoa học và Công nghệ 

Ngoài thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước, cần bổ sung tại 

điểm c khoản 1 thông tin thống kê thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Cân 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

nhắc chỉnh lại điểm c khoản 1 như sau: “Thông tin thống kê thuộc danh mục 

bí mật nhà nước, đặc thù phục vụ an ninh, quốc phòng.” 

Điều 43 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Bổ sung yêu cầu thăm dò ý kiến người sử dụng thông tin thống kê chính thức 

nhằm đáp ứng yêu cầu người sử dụng, cùng với việc để hoàn thiện công tác 

thống kê. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 44 Ngân hàng Phát triển  

Để phát huy vai trò của hệ thống thống kê nhà nước trong việc cung cấp dữ 

liệu, thông tin phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, để bảo đảm 

hệ thống thống kê nhà nước có sự chủ động nhất định, giảm sự phụ thuộc 

vào ngân sách nhà nước, quy định về dịch vụ thống kê nên được chi tiết hóa 

để dễ áp dụng Luật và đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống. 

  

Bỏ Điều về dịch vụ thống kê. 

Tòa án Nhân dân Tối cao 

Đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể các trường hợp phải nộp phí trong việc 

sử dụng thông tin thống kê. 

 

Dự thảo đã bỏ điều này. 

Bộ Tài chính 

Cần quy định rõ trách nhiệm của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc 

chia sẻ số liệu với Bộ, ngành. Cơ quan thống kê nhà nước có quyền thực 

hiện dịch vụ thống kê trong trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và 

có kinh phí chi trả. 

 

Tiếp thu 
 

Chương 

VII 

Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư 

Làm rõ hệ thống tổ chức thống kê từ trung ương đến địa phương, hệ thống tổ 

chức thống kê trong các Bộ, ngành, tổ chức khác và chuyển chương này 

thành chương II. Trên cơ sở này việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, trách nhiệm của từng đối tượng sẽ cụ thể hơn. 

  

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

 Vụ Quản lý quy hoạch 

Bổ sung điều khoản quy định về cơ chế phối hợp, trách nhiệm quản lý và 

tổng hợp báo cáo số liệu thống kê giữa tổ chức thống kê tập trung, tổ chức 

thống kê Bộ và các cơ quan thống kê địa phương. Tổ chức thống kê để bảo 

đảm sự kết nối, liên tục và tính chính xác của các số liệu thống kê vì báo cáo 

thống kê của các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành chủ quản trên địa bàn địa 

phương thường đồng thời gửi báo cáo thống kê của doanh nghiệp cho cơ 

quan thống kê địa phương và cơ quan thống kê Bộ chủ quản đây là nguyên 

nhân gây nên chênh lệch số liệu giữa thống kê tập trung với thống kê bộ, 

ngành, giữa Trung ương và địa phương. 

  

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Thông tấn xã Việt Nam 

Điều 2 quy định đối tượng áp dụng của dự thảo Luật có “Tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp” và Điều 24 cũng 

quy định rõ các tổ chức trên là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

cơ sở. Tuy nhiên trong Chương VII lại không thấy nêu các tổ chức này, 

không rõ hoạt động thống kê của các đối tượng này có được công nhận là 

hoạt động thống kê chính thức hay không? Theo chúng tôi, cần phải quy 

định rõ tổ chức thống kê của các đối tượng này trong Luật. 

  

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Tổ chức thống kê chỉ đề cập tới hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, hệ 

thống thống kê tập trung, thống kê Bộ, ngành và thống kê xã, phường, thị 

trấn mà không có quy định về tổ chức thực hiện chức năng thống kê của cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành. 

  

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Tư pháp 

Một trong những bất cập của Luật Thống kê năm 2003 là chưa quy định 

thống kê của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là một cơ quan thuộc Hệ thống tổ 

chức thống kê nhà nước, chính điều này đã dẫn đến khó khăn trong việc thu 

  Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

thập các thông tin thống kê của cơ quan thống kê Bộ, ngành. Mặc dù, dự 

thảo Luật đã quy định về hệ thống thông tin thống kê Bộ, ngành do cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh thuộc, ngành lĩnh vực quản lý thực hiện, cung cấp 

(khoản 3, 4 Điều 8) nhưng về mặt tổ chức chưa quy định thống kê của cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh thuộc Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước là 

chưa đảm bảo tính toàn diện của việc sửa đổi lần này. Vì vậy, đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định này. 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Bổ sung Hội đồng thống kê quốc gia vào dự thảo Luật. 

 Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Tài chính 

- Bổ sung quy định cụ thể bộ phận làm công tác thống kê tại cơ quan ở địa 

phương. 

- Bổ sung quy định cụ thể về tổ chức của bộ phận thực hiện công tác thống 

kê của cơ quan chuyên môn theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, 

làm rõ vị trí, sự quản lý theo ngành dọc đối với người làm công tác thống kê 

theo ngành dọc này. 

  

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Điều 46 Bộ Nội vụ 

Khoản 2: sửa theo hướng Bộ (cơ quan được Chính phủ phân công quản lý 

nhà nước về thống kê) trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. 

 Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Điều 47 Bộ Thông tin và truyền thông 

Đề nghị quy định rõ về Tổ chức thống kê Bộ, ngành. 

  Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Điều 49 Thông tin đại chúng  

Cần quy định rõ thời hạn nộp báo cáo tài chính của các đối tượng trùng với 

thời hạn theo quy định nộp báo cáo tài chính của chế độ kế toán của các đơn 

vị cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính. 

  Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Giao thông Vận tải 

Đề nghị sửa “gửi báo cáo tài chính” thay bằng “gửi báo cáo thống kê”. 

 Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Tư pháp 

Đề nghị không quy định doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

có trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê, bởi các đối tượng này 

chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cuộc điều tra thống kê, việc 

thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc trách nhiệm của các cơ quan 

thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước. 

  

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Xây dựng 

- Đề nghị xem xét tách riêng và quy định về tổ chức thống kê sở. 

- Đề nghị sửa “gửi báo cáo tài chính” thành “gửi báo cáo thống kê”. 

 Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Điều 50 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Quản lý các khu KT)  

Đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí cả doanh nghiệp quy 

mô lớn, thông thường doanh nghiệp không cử ra người chuyên làm công tác 

thống kê mà các cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn khác kiêm nhiệm. Vì vậy, 

dự thảo cần nêu rõ như thế nào được coi là “có trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ về thống kê”. Nếu quy định cao quá (ví dụ có trình độ đại học, cao đẳng 

về thống kê) thì sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, sử 

dụng cán bộ làm công tác thống kê. 

   

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Chưa đề cập tới người làm công tác thống kê tại các tổ chức thực hiện chức 

năng thống kê của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản 

lý của Bộ, ngành. 

Nếu không có quy định cụ thể và rõ ràng về tổ chức và nhân lực, sẽ không có 

căn cứ bố trí cán bộ và các nguồn lực, kết quả sẽ không thể hình thành được 

hệ thống thống kê Bộ, ngành có đủ năng lực và hoạt động hiệu quả. 

Mặt khác, hiện nay đã xuất hiện những khó khăn trong triển khai công tác 

của các tổ chức thực hiện chức năng thống kê của cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh do đồng thời phải thực hiện các nội dung công tác theo yêu cầu của 

thống kê Bộ, ngành và cơ quan thống kê cấp tỉnh với các chỉ tiêu và niên độ 

khác nhau. Đây là vấn đề cần phải thống nhất để tuân thủ nguyên tắc không 

chồng chéo, lãng phí và đặc biệt là bảo đảm tính khả thi trong triển khai 

công tác thống kê ở địa phương. 

  

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Bộ Tài chính 

Khoản 2, 3 đề nghị xem xét lại nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế. 

 Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như Luật Thống 

kê năm 2003. 

Điều 51 Bộ Tư pháp 

Đề nghị xem xét lại quy định cộng tác viên thống kê là người không phải là 

công chức, viên chức trong Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, bởi như 

vậy có thể hạn chế những người là công chức, viên chức trong Hệ thống tổ 

chức thống kê nhà nước ở trung ương hoặc Bộ, ngành làm cộng tác viên cho 

các cơ quan thống kê ở địa phương, bộ ngành...  

  

Bỏ điều này 

Chương 

VIII 

Vụ Quản lý quy hoạch 

Đưa ra điều khoản rõ ràng hơn quy định vị trí, vai trò cũng như trách nhiệm 

của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc kiểm tra, giám sát, thanh tra 

  

Nội dung chương này theo form 

mẫu chung với các Luật khác. 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

và kiểm tra tình hình thực hiện, chất lượng số liệu báo cáo của cơ quan thống 

kê bộ, ngành, cũng như thống kê địa phương. 

 

Ngân hàng Phát triển  

Dự thảo đã xác lập và khẳng định vị trí của hệ thống thông tin thống kê 

chính thức, tuy nhiên đề nghị quý Bộ nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể 

hơn về trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin chính thức của các cơ quan 

nhà nước tại Chương VIII của dự thảo Luật và các biện pháp bảo đảm tính 

trung thực, thống nhất, khách quan của thông tin thống kê. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Tư pháp 

Cần cân nhắc bổ sung một số quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt 

động thống kê của các tổ chức, cá nhân thuộc khu vực ngoài nhà nước; Như 

quy định về cấp giấy phép hoạt động đối với tổ chức, cá nhân làm dịch vụ 

thống kê (bổ sung vào Điều 52); quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối 

với tổ chức cá nhân làm dịch vụ thống kê hoặc trong nội dung hoạt động có 

làm dịch vụ thống kê (nên giao cho Chính phủ quy định chi tiết); cũng cần 

nghiên cứu quy định chính sách giảm thuế đối với những tổ chức  phi nhà 

nước làm dịch vụ thống kê hợp pháp theo quy định của pháp luật.  

 

Tiếp thu 

 

Điều 52  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Khoản 2 sửa lại  như sau “ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản QPPL 

về thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chương trình điều tra thống kê, các 

phân loại thống kê.. để phù hợp với chức năng của Cơ quan Thống kê Trung 

ương và các tổ chức thống kê Bộ, ngành và địa phương. 

 

Tiếp thu 

  

Bộ Tài chính 

Khoản 4 đề nghị liệt kê tất cả “các hoạt động thống kê” đã được giải thích tại 

khoản 1 Điều 4. 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

Điều 53 Bộ Nội vụ 

Khoản 2 sửa đổi theo hướng Chính phủ phân công một Bộ giúp Chính phủ 

quản lý nhà nước về thống kê (hiện nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Tổng 

cục Thống kê là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ quản lý 

nhà nước về thống kê. 

   

Quan điểm của dự thảo Luật là 

Chương về Tổ chức không sửa 

đổi, giữ nguyên như dự thảo Luật 

2003. 

Điều 54 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Hợp tác xã) 

Bổ sung quy định tại Điều 54 “Chính phủ quy định chi tiết quyền, nghĩa vụ 

của thanh tra thống kê” vì trong dự thảo chưa đề cập đến những vấn đề này.  

 

 Đã có Luật về Thanh tra. 

Thanh tra Chính phủ 

Cân nhắc quy định lại tại Điều 54 để bảo đảm tính chính xác và sự thống 

nhất trong hệ thống pháp luật, bởi vì theo quy định của Luật Thanh tra năm 

2010 và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 quy định về cơ quan 

được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh 

tra chuyên ngành tại khoản 3 Điều 6 thì Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành, không có tổ chức thanh tra chuyên ngành độc lập. 

 

Tiếp thu 

 

Bộ Quốc phòng 

Bỏ điều này vì đã có Luật chuyên ngành. 

  

Theo mẫu của các Luật hiện hành. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Đề nghị nghiên cứu Luật Thanh tra để quy định cụ thể hơn về tổ chức, bộ 

máy, người làm công tác thanh tra thống kê hoặc giao thẩm quyền cho Chính 

phủ quy định cụ thể. 

  

Theo mẫu của các Luật hiện hành. 

Chương 

IX 

Kiểm toán nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng 

Đề nghị bỏ chương này vì theo Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thì không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, 

 

Tiếp thu 
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Tên điều Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và giải trình 

khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có 

nội dung mới. 

Bộ Tư pháp 

Theo quy định tại Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2008 về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật thì “Không quy 

định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi 

phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới”, nội 

dung Chương IX về khen thưởng và xử lý vi phạm không có quy định gì 

mới, vì vậy, đề nghị bỏ chương này. 

 

Tiếp thu 

 

Điều 56 Ngân hàng Phát triển  

Điều 6 nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử 

dụng thông tin thống kê. Điều 56 đã đề cấp đến việc xử lý vi phạm, tuy 

nhiên nội dung về xử lý vi phạm nên được xác định rõ hơn. 

   

Đây là vấn đề chung và theo form 

mẫu chung như các Luật khác. 

Điều 58 Bộ Nội vụ 

Khoản 2 đề nghị sửa lại cho phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật: “Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành những điều khoản được giao trong 

Luật này”. 

   

Quy định như dự thảo là đủ 

Bộ Tài chính 

Bỏ khoản 1, vì dự thảo cơ bản không quy định “hoạt động thống kê ngoài 

nhà nước”. 

 

Tiếp thu 

 

Ý kiến 

khác 

Phòng Thương mại và Công nghiệp VN 

Bổ sung điều quy định “Hoạt động thống kê chịu sự giám sát của xã hội. Bất 

kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động thống kê”. 

  

Một số điều trong dự thảo đã bao 

hàm ý này. 

  


