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TỜ TRÌNH
Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
______________________

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2014 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp
lệnh năm 2015, Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật, Pháp lệnh thuộc
Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư trình Chính phủ Dự án Luật T
) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT THỐNG KÊ
Luật Thống kê
khóa XI thông qua n

Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
từ ngày 01/01/2004.

Đến nay, sau hơn mười năm thực hiện, B
Luật Thống kê
T ng kê
kê
đối với
sau:
- Luật Thống kê
pháp lý cho hoạt động thống kê; khẳng định vị trí,
vai trò quan trọng của công tác thống kê;
, hiệu
lực và hiệu quả quản lý nhà nước
thống kê ngày càng được tăng cường;
- Sự phối hợp giữa Cơ quan Thống kê Trung
. Công nghệ thông tin - truyền thông
trong
;

,n
được áp dụng

- Thông tin
,
.
Tuy vậy, Luật Thống kê năm 2003
đất

kê
sau:

1

,
kinh tế,

1. B

kê năm
về

Tại khoản 2, Điều 96 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ là "Đề xuất, xây dựng chính sách
trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội quyết định, hoặc quyết định theo thẩm
quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này”.
,
.
Công tác thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai
trò cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ,
kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch
định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng
nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài.
, chất lượng thông tin thống kê tuy đã được nâng lên, cơ bản đã đáp
ứng kịp tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, nhưng còn những hạn
chế, bất cập sau:
- Thiếu các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của
nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an sinh xã
hội và bảo vệ môi trường sinh thái; thông tin thu thập về các chỉ tiêu này chưa bảo
đảm độ tin cậy;
- Công tác phân tích và dự báo thống kê phát triển chậm; Phổ biến thông tin
thống kê chưa được coi trọng, vừa thiếu, vừa trùng chéo, trong một số trường hợp
còn chưa thống nhất về số liệu;
- Phối hợp giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê Bộ, ngành còn chưa
chặt chẽ;
- Người sử dụng thông tin thống kê khó tiếp cận với cơ sở dữ liệu ban đầu của
các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; Hệ thống thống kê tập trung khó tiếp cận khai
thác cơ sở dữ liệu hành chính và cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính của các Bộ, ngành;
- Chênh lệch số liệu giữa thống kê tập trung với thống kê Bộ, ngành, giữa
Trung ương và địa phương vẫn tồn tại; Chênh lệch số liệu giữa các Cục Thống kê
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thống kê về một số chỉ tiêu như
GDP vẫn còn phổ biến.

.
2. B

kê
ng kê trong
, giống như các
uân thủ

ẩ
2

,

nhu
. Công tác thống kê không chỉ phục vụ cho quản lý
nhà nước, mà cho mọi đối tượng dùng tin, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
,

kê năm 2003 chưa quy định cụ thể về:

- Ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến; phân tích thống kê; thẩm quyền
của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ
thống kê đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê 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;
- Thẩm quyền công bố thông tin thống kê mới chỉ giới hạn đối với Hệ thống chỉ
tiêu thống kê quốc gia, chưa quy định đối với các hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ,
ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;
- Thiếu quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; các hình
thức thu thập thông tin thống kê; sử dụng thông tin thống kê; phổ biến thông tin
thống kê; cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, hợp tác quốc tế về thống kê;
- Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông chưa tương xứng
với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nó trong hoạt động thống kê.

không
suốt
,

ầ

phát triển

-

của đất nước.

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2014 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp
lệnh năm 2015 và Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp
lệnh thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Thống kê (sửa đổi) gồm
đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư
pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Cục trưởng 04 Cục Thống kê tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
Ban soạn thảo đã tiến hành các hoạt động để xây dựng dự án Luật, như:
- Tổ chức đánh giá về thực tiễn thi hành Luật Thống kê;
- Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Thống kê; rà soát các quy định của
pháp luật hiện hành;
- Đánh giá tác động của dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi);
- Tổ chức một số hội thảo, tọa đàm khoa học với sự tham gia đông đảo của các
ngành, các cấp, các chuyên gia trong lĩnh vực thống kê, kinh tế và các nhà khoa học
pháp lý để cho ý kiến về dự thảo Luật;
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-K
; khảo sát một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục
Thống kê cấp huyện, thống kê cấp xã, doanh nghiệp nhà nước;
- Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) đã được tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của
các Bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cục Thống kê tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
- Lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân quan tâm qua đăng tải
) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê;
- Ngày 17/06/2014, Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) đã được Hội đồng thẩm
định tiến hành thẩm định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành có
liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, chỉnh lý Dự án Luật
Thống kê (sửa đổi).
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
1. Mục đích
Sửa đổi Luật Thống kê nhằm đạt được các mục đích sau:
(1) Luật Thống kê (sửa đổi) cần tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng
cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê, bảo đảm việc cung cấp thông tin thống
kê chính xác, khách quan và kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế, xã hội
trong từng thời kỳ góp phần tích cực vào công tác phân tích, hoạch định và điều hành
chính sách của Chính phủ, đồng thời góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của
đất nước và đáp ứng được nhu cầu thông tin thống kê của đông đảo người sử dụng
trong xã hội.
(2) Luật Thống kê (sửa đổi) cần tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng
cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Chính phủ đối với hoạt
động thống kê, củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thống kê nhà
nước.
(3) Luật Thống kê (sửa đổi) cần tiếp thu những nội dung tiên tiến của Luật
Thống kê mẫu quốc tế và Luật Thống kê của các nước có nền thống kê phát triển, phù
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của
công tác thống kê trong quá trình hội nhập quốc tế.
2. Quan điểm
Sửa đổi Luật Thống kê dựa trên những quan điểm chỉ đạo sau:
(1) Dựa trên kết quả tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản có
liên quan; bảo đảm phù hợp với các quy định của Hiến pháp, tính thống nhất, đồng bộ
với các văn bản pháp luật khác; tiếp tục hoàn thiện thể chế về thống kê; tăng cường
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê; hình thành hệ thống thông tin
thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả với số lượng thông tin
ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc đánh giá, dự
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báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy,
chính quyền các cấp cũng như nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân
khác trong nước và ngoài nước.
(2) Khẳng định và nâng cao vai trò của hoạt động thống kê do hệ thống thống
kê nhà nước thực hiện là hoạt động Thống kê chính thức bảo đảm phù hợp với thực
tiễn thống kê Việt Nam và các nguyên tắc hoạt động thống kê chính thức của Ủy ban
Thống kê Liên hợp quốc; bảo đảm sự phân cấp trong quản lý nhà nước về thống kê;
tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
về thống kê ở trung ương và địa phương.
(3) Bảo đảm sự kế thừa, phát huy hiệu quả những quy định mang tính ưu việt
trong Luật Thống kê năm 2003; khắc phục hạn chế, bất cập và bổ sung những quy
định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường các quy định về
ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê; bảo đảm tính
khả thi khi Luật được ban hành, áp dụng thuận lợi trong thực tiễn.
IV. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỦ YẾU
Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) được sửa đổi, bổ sung toàn diện, căn bản, đặc
biệt là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, sửa đổi những quy định hiện hành
còn có hạn chế, không thống nhất, không phù hợp với thực tế về tổ chức và hoạt động
thống kê hiện nay và bổ sung các quy định về hoạt động thống kê mà Luật Thống kê
năm 2003 chưa quy định. Chính vì vậy, về tên gọi của Luật sẽ là Luật Thống kê (sửa
đổi) thay thế Luật Thống kê năm 2003.
Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) bao gồm 8 chương, 57 điều. So với Luật
Thống kê năm 2003, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) tăng 15 Điều; trong đó có 3
chương mới là Chương V: “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến,
công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê chính
thức”; tách Chương IV của Luật Thống kê năm 2003 “Công bố và sử dụng thông tin
thống kê” thành 2 Chương: “Chương IV. Phân tích và dự báo thống kê, công bố và
phổ biến thông tin thống kê chính thức” và Chương VI: “Sử dụng thông tin thống kê
chính thức”. Bổ sung mục 3 “Dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê vào Chương
III. Chuyển Chương VI “Quản lý nhà nước về thống kê” Luật Thống kê năm 2003
vào chương I: “Những quy định chung”. Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) đã bỏ
chương Khen thưởng và xử lý vi phạm của Luật Thống kê năm 2003 vì đây là quy
định chung của các văn bản Luật hiện hành. Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) bổ sung
một số nội dung chủ yếu sau:
1. Chương I

10)
1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Luật Thố
1: Phạm vi điều chỉnh.

Luật Thống kê năm 2003 điều chỉnh hoạt động thống kê, sử dụng thông tin
thống kê, hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và điều tra thống kê của tổ chức, cá
nhân ngoài Hệ thống thống kê nhà nước.
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Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) chỉ quy định hoạt động thống kê chính thức,
bỏ khoản 2 Điều 1 Luật Thống kê năm 2003. Điều 1: Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo
Luật Thống kê (sửa đổi) quy định:
"Luật này quy định hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê chính thức;
quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng
thông tin thống kê chính thức.”
2003: Luật Thanh
tra năm 2010 đã được ban hành thay thế những quy định về thanh tra trước đây. Quy
định về thanh tra thống kê trong Luật Thống kê năm 2003 không còn phù hợp, đã
được văn bản pháp luật khác điều chỉnh.
3.
: nhằm khẳng
định và nâng cao vai trò Thống kê chính thức. Đây là mục tiêu xuyên suốt của Luật
Thống kê (sửa đổi). Hoạt động Thống kê chính thức là hoạt động thống kê do Hệ
thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện theo chương trình thống kê do cấp có
thẩm quyền quy định.
Quy định mục đích của hoạt động Thống kê chính thức nhằm cung cấp thông
tin thống kê chính thức (
giá trị pháp lý, được sử dụng
trong các văn bản của cơ quan nhà nước) để đáp ứng yêu cầu hoạch định chiến lược,
xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ cho
quản lý, điều hành nền kinh tế; đáp ứng yêu cầu giám sát, kiểm tra thực hiện chiến
lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng nhu cầu sử dụng thông
tin của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.
9.
: Luật Thống kê năm 2003
quy định nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện các cuộc điều tra theo quy mô, tính
chất của từng cuộc điều tra. Hoạt động thống kê là hoạt động có tính chất đặc thù,
khó khăn, phức tạp không chỉ đơn thuần là hoạt động điều tra thống kê mà còn bao
gồm rất nhiều hoạt động khác. Trong những năm qua, Nhà nước đã quan tâm đầu tư
cho công tác thống kê các nguồn lực tài chính một cách đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay
hoạt động của hệ thống thống kê tập trung và thống kê Bộ, ngành thực hiện bị hạn
chế về cơ sở vật chất, nguồn lực bảo
, Luật Thống kê (sửa đổi)
quy định về kinh phí cho hoạt động thống kê: “Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt
động Thống kê chính thức. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí hoạt động Thống
kê chính thức được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.
Chuyển chương VI “Quản lý nhà nước về thống kê” của Luật Thống kê năm
2003 (Đưa Điều 34 “Nội dung quản lý nhà nước về thống kê”; Điều 35 “Cơ quan
quản lý nhà nước về thống kê”) vào chương I của Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
thành Điều 6, Điều 7 và Điều 8.
16).
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10 của Luật Thống kê năm
2003.
, bổ
, cấ
các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Phân
ửa đổ

, cấ

; Điều chỉnh, bổ sung

.

ả
ả

,

,
.
(21
37)
11, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều
19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 và Điều 23 của Luật Thống kê năm 2003.
17. Các loạ
; Điều 19. Điều tra thống kê ngoài
Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành
điều tra thống kê; Điều 25. Các loại chế độ báo cáo thống kê; Điều 28. Đối tượng
thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở
32. Đố
; Điều 34. Trách nhiệm của Cơ quan Thống kê trung ương
trong tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê
tổng hợp;
35. Thẩm định chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống
kê tổng hợp; Điều 36.
ề hình thành thông tin thố
37. Khai thác, sử dụng thông tin thống kê do Cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức
thống kê nhà nước quản lý.
Luật Thống kê năm 2003 quy định hình thức chủ yếu để thu thập thông tin
thống kê gồm điều tra thống kê và báo cáo thống kê.
Thực tiễn thống kê thế giới cho thấy nguồn thông tin từ dữ liệu hành chính
(bao gồm cả dữ liệu đăng ký hành chính) có vai trò rất quan trọng đối với công tác
thống kê; đây là nguồn thông tin quan trọng hình thành hệ thống thông tin thống kê
quốc gia.
Hệ thống thống kê nhà nước có thể khai thác cơ sở dữ liệu này phục vụ cho
hoạt động Thống kê chính thức nhằm tiết kiệm kinh phí, hình thành các dàn mẫu
chuẩn phục vụ cho điều tra thống kê.
Vì vậy, Luật Thống kê (sửa đổi) giữ nguyên 02 hình thức thu thập thông tin
quy định tại Luật Thống kê năm 2003 và bổ sung hình thức thu thập thông tin thống
kê từ cơ sở dữ liệu hành chính.
Nội dung này quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu hành chính (bao gồm cả dữ
liệu đăng ký hành chính) thuộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
và Hệ thống thống kê nhà nước có quyền truy cập, khai thác các cơ sở dữ liệu này
cho mục đích Thống kê chính thức.
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Bỏ Điều 14 “Kinh phí điều tra thống kê” trong Luật Thống kê năm 2003 vì Dự
thảo Luật Thống kê (sửa đổi) đã bổ sung Điều 9 “Kinh phí cho hoạt động thống kê
chính thức”.
tin Thống kê chính thức

, công bố và phổ biến thông
43)

38

24 và Điều 25 của Luật Thống kê năm 2003.
38
báo
39. Thẩm quyền và trách
nhiệm công bố thông tin thống kê chính thức; Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, ngành
đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Điều 41.
Thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Điều 42.
43
thống kê chính thức.
Phân tích và dự báo thống kê là hoạt động nâng cao giá trị của thông tin thống
kê, làm cho “con số thống kê biết nói” và dự liệu trước về các đặc trưng của hiện
tượng, quá trình kinh tế - xã hội, sự thay đổi, xu hướng thay đổi và các tác nhân ảnh
hưởng, tác động qua lại cũng như vai trò của từng tác nhân dẫn đến sự thay đổi của
hiện tượng, quá trình kinh tế - xã hội theo thời gian và không gian, qua đó dự báo xu
hướng phát triển và đề xuất các giải pháp hữu hiệu.
Hiện nay, công tác phân tích và dự báo thống kê còn yếu, chưa được quan tâm
và phát triển so với các nước trên thế giới. Để tăng cường công tác phân tích và dự
báo, Luật Thống kê (sửa đổi) đã bổ sung quy định về phân tích và dự báo thống kê.
Về công bố thông tin, Luật Thống kê (sửa đổi) đã tiếp thu toàn bộ các quy định
của Luật Thống kê năm 2003 và bổ sung thẩm quyền công bố thông tin của Thủ
trưởng cơ quan thống kê địa phương.
Hoạt động phổ biến thông tin Thống kê chính thức là cầu nối giữa cơ quan
thống kê với người sử dụng thông tin thống kê.
Mục đích của hoạt động này nhằm bảo đảm cho mọi đối tượng có nhu cầu sử
dụng thông tin thống kê đều có điều kiện được tiếp cận và sử dụng tối đa những
thông tin thống kê hiện có; nâng cao giá trị và tính hiệu quả của thông tin thống kê.
Luật Thống kê (sửa đổi) quy định về phổ biến thông tin thống kê và quy định Chính
phủ có trách nhiệm ban hành Chính sách phổ biến thông tin Thống kê chính thức.
ê
44

46)

Điều 44.
–

45.

46

.
Trong hoạt động Thống kê chính thức, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền
thông, phương pháp thống kê tiên tiến và hợp tác quốc tế sẽ rút ngắn được thời gian
và nâng cao chất lượng thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin; sản phẩm thông tin tạo ra
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phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo đảm tính so sánh. Với vai trò trên,
Luật Thống kê (sửa đổi) quy định nhà nước ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực này.
6. Chương VI: Sử dụng thông tin Thống kê chính thức
49)

47

26 và Điều 27 của Luật Thống kê năm 2003.
49.

chính

thức.
Việc sử dụng thông tin Thống kê chính thức của tổ chức, cá nhân cần quan tâm
đến các nội dung về khả năng tiếp cận, khai thác; việc trích dẫn, sử dụng; bảo mật
thông tin, ý kiến phản hồi của người dùng tin. Luật Thống kê (sửa đổi) đã tiếp thu
những quy định về sử dụng thông tin, bảo mật thông tin của Luật Thống kê năm 2003
và bổ sung quy định về thăm dò ý kiến người sử dụng thông tin Thống kê chính thức.
Quy định này có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống tổ chức thống kê nhà
nước trong việc đánh giá về độ chính xác, đầy đủ, kịp thời và minh bạch của thông tin
Thống kê chính thức để hoàn thiện công tác Thống kê chính thức.
50

55)

Giữ nguyên so với Luật Thống kê năm 2003, chỉ bổ sung và làm rõ cho phù
hợp với thực tế hiện nay: bổ sung cơ quan Kiểm toán nhà nước vào Hệ thống tổ chức
thống kê nhà nước.
(2 điều, từ
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56 đế

57)

9. Một số sửa đổi kỹ thuật cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Bổ sung các thuật ngữ: Hoạt động Thống kê chính thức; Dữ liệu thống kê;
Thông tin Thống kê chính thức; Hệ thống thông tin thống kê chính thức; Tổng điều
tra thống kê; Phân loại thống kê; Dữ liệu hành chính; Dữ liệu đăng ký hành chính; Cơ
sở dữ liệu thống kê; Cơ quan thống kê địa phương; Hộ dân cư.
- Nguyên tắc cơ bản: các nguyên tắc được sửa đổi ngắn gọn hơn so với các quy
định cũ.
- Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê: tách và bổ sung để làm
rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Đặc biệt bổ sung về hành vi nghiêm cấm đối với tổ
chức, cá nhân thống kê ngoài Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành hoạt
động thống kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia và trích dẫn thông tin Thống kê
chính thức nhưng không ghi rõ nguồn thông tin.
- Hệ thống thông tin Thống kê chính thức: kế thừa các nội dung chủ yếu của
Điều 7 Luật Thống kê năm 2003, bổ sung thêm về hệ thống thông tin thống kê cấp
tỉnh, cấp huyện nhằm hoàn thiện và thống nhất các quy định của dự thảo Luật Thống
kê (sửa đổi).
- Quy định về các hệ thống chỉ tiêu thống kê được tổng hợp từ các văn bản
pháp luật khác đã được thực thi trong thực tế nhằm nâng cao tính pháp quy và thống
nhất với các quy định về hệ thống thông tin Thống kê chính thức.
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- Bổ sung phù hợp với thực tế hiện nay đối với các quy định về: Phân loại
thống kê; thẩm quyền quyết định điều tra thống kê, phương án điều tra thống kê,
trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra thống kê, quyền và nghĩa vụ của điều tra
viên thống kê, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê; đối
tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực
hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng
hợp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.
- Bỏ Chương VII. Khen thưởng và xử lý vi phạm trong Luật Thống kê năm
2003 với lý do Luật Thi đua - Khen thưởng đã điều chỉnh và nhằm thống nhất về hình
thức với các Luật hiện hành.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
Trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi), các ý
kiến đều nhất trí về sự cần thiết ban hành và những nội dung cơ bản của Dự án Luật.
Tuy nhiên, cũng còn có ý kiến khác nhau về sửa đổi phạm vi, vai trò, trách nhiệm của
cơ quan thống kê trong việc cung cấp số liệu phục vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư báo cáo, xin ý kiến Chính phủ như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) lần này chỉ
nên điều chỉnh hoạt động thống kê chính thức (hoạt động thống kê của Hệ thống tổ
chức thống kê nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác thực hiện theo chương trình
thống kê quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt):
“Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê chính thức;
quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng
thông tin thống kê chính thức”.
Phạm vi điều chỉnh được quy định như trên bởi các lý do sau đây:
Thứ nhất, qua tham khảo Luật Thống kê các nước trong khu vực, các nước
đang phát triển và phát triển thì hầu hết các nước chỉ quy định hoạt động thống kê
chính thức. Tại phiên họp lần thứ 42 năm 2011, Ủy ban Thống kê của Liên Hợp quốc
cũng đã thảo luận và đưa ra những nguyên tắc cơ bản của Thống kê Nhà nước hay
còn gọi là Thống kê chính thức (sửa đổi phiên bản năm 1994) và ngay cả Luật Thống
kê (mẫu) được Ủy ban Thống kê của Liên Hợp quốc thiết lập cũng chỉ rõ phạm vi
điều chỉnh và áp dụng là thống kê chính thức.
Thứ hai, Luật Thống kê năm 2003 quy định tại khoản 2 Điều 1 cũng đã quy
định: Việc điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê
nhà nước thực hiện do Chính phủ quy định. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ quy định tại
một điều (Điều 24) trong Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống
kê. Các quy định trên đã tạo ra cơ chế để các tổ chức, cá nhân công bố các số liệu,
thông tin do mình thu thập, điều tra, phân tích để cạnh tranh hoặc làm sai lệch thông
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tin thống kê chính thức, gây tâm lý hiểu lầm hoặc nghi ngờ vào giá trị của thông tin
thống kê chính thức. Do đó, để xác định đúng và chính xác thông tin thống kê chính
thức được điều chỉnh trong Luật, tại phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật Thống kê
(sửa đổi) bên cạnh việc khẳng định giá trị của thông tin thống kê chính thức, sẽ loại
bỏ quy định về thống kê không chính thức do các tổ chức, cá nhân thực hiện. Mặt
khác, qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2003 thực tế những vấn đề
liên quan hoạt động thống kê không chính thức không có tranh chấp hay khiếu kiện.
Thứ ba, sản phẩm của hoạt động thống kê chính thức được các cơ quan nhà
nước dùng để đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, chính
sách và được dùng để giám sát kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch chính
sách.
Thứ tư, không thể có tổ chức, cá nhân nào ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà
nước có đủ nguồn lực (con người, kinh phí...) để có thể thu thập, tổng hợp, tính toán
các thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện nay như: Tổng sản phẩm
trong nước, thu nhập bình quân đầu người, giá trị sản xuất các ngành, dân số, tích lũy,
tiêu dùng cuối cùng,...
Thứ năm, những phát sinh mới hoặc các vấn đề liên quan các hoạt động thống
kê của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống thống kê nhà nước tiến hành như: điều tra
nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khoa học, điều tra các vấn đề xã hội: tín ngưỡng,
tôn giáo, dân tộc, quốc phòng, an ninh ,... Trong số các cuộc điều tra này có những
cuộc mang tính chất kinh tế đơn thuần, có những cuộc thu thập thông tin về tình hình
kinh tế, chính trị hoặc kinh tế-chính trị đan xen. Do vậy, đây là những vấn đề rất nhạy
cảm và trong nền kinh tế thị trường nó còn là vấn đề năng động. Đứng trên góc độ
quản lý nhà nước, những hoạt động này cần phải có sự điều chỉnh của pháp luật. Tuy
nhiên, qua kinh nghiệm quản lý, điều kiện để nghiên cứu một cách toàn diện các hoạt
động này còn hạn chế, còn nhiều vấn đề phức tạp, chưa hình dung hết, nên nếu quy
định cụ thể ngay trong Luật Thống kê (sửa đổi) này sẽ không tránh khỏi sự không
đầy đủ, độ chín muồi, phiến diện... làm phát sinh những vướng mắc hay tạo điều
kiện, khe hở trong quá trình thực hiện.
Tuy nhiên, một số ý kiến Bộ, ngành, địa phương có ý kiến cần phải mở rộng
phạm vi điều chỉnh so với Luật Thống kê năm 2003 về hoạt động thống kê do tổ
chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành (hoạt động thống
kê không chính thức). Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh sẽ tạo hành lang pháp lý đầy
đủ cho hoạt động thống kê không chính thức trong điều kiện phát triển kinh tế thị
trường, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân theo quy định của Hiến pháp
năm 2013.
2. Về hệ thống tổ chức thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) lần này nên
giữ nguyên Chương tổ chức thống kê trong Chương VI của Luật Thống kê năm 2003.
Sở dĩ nên giữ nguyên bởi lẽ, qua triển khai thực hiện các quy định trước đây về tổ
chức thống kê đang phát huy rất tốt những ưu điểm, cần kế thừa, nhất là các quy định
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về mô hình tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung. Mặt khác, hoạt động thống kê
mang tính đặc thù và chuyên môn cao, vấn đề tổ chức thống kê liên quan trực tiếp và
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thống kê, mô hình thông tin thống kê chính
thức. Đây là điểm khác biệt nhất so với các Luật chuyên ngành khác. Luật Thống kê
các nước trên thế giới cũng đa phần quy định Chương tổ chức thống kê ngay từ
Chương đầu tiên trước các quy định khác.
Tuy nhiên, một số Bộ, ngành, địa phương cho rằng: Luật Thống kê năm 2003
quy định Chương VI về Tổ chức thống kê còn gặp nhiều bất cập, khó khăn, chưa
đồng bộ do còn thiếu các quy định về tổ chức thống kê của cơ quan chuyên môn của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở, ngành), cấp huyện và người làm công tác thống kê ở
cấp xã. Mặt khác, trước đây Luật Thống kê năm 2003 quy định cơ quan Thống kê
Trung ương là cơ quan thuộc Chính phủ, nay lại là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, chính vì vậy, cần phải sửa đổi nhằm khắc phục thực trạng hạn chế nêu trên
đồng thời sửa một số quy định cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên,
phương án này không phù hợp với nội dung quy định tại Công văn số 65/TTg-TCCV
ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về vấn đề không đưa
việc thành lập các tổ chức vào dự án Luật, Pháp lệnh.
3. Về khai thác dữ liệu từ nguồn dữ liệu hành chính, dữ liệu đăng ký hành
chính
Thực tiễn thống kê thế giới và Việt Nam cho thấy nguồn dữ liệu hành chính
và dữ liệu đăng ký hành chính có vai trò rất quan trọng đối với công tác thống kê
chính thức; đây là nguồn thông tin quan trọng hình thành hệ thống thông tin thống kê
quốc gia.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần phải khẳng định nguồn dữ liệu hành
chính và đưa vào Luật Thống kê (sửa đổi) lần này như là một nguồn thông tin đối với
Thống kê chính thức. Từ đó hệ thống thống kê nhà nước có thể khai thác cơ sở dữ
liệu từ nguồn dữ liệu hành chính phục vụ cho hoạt động Thống kê chính thức nhằm
tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có, tiết kiệm chi phí.
Theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006 thì việc lập danh mục cơ
sở dữ liệu quốc gia; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc
thẩm quyền của Chính phủ (khoản 4 Điều 58); việc lập danh mục cơ sở dữ liệu; ban
hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương thuộc thẩm
quyền của Bộ, ngành, địa phương (Khoản 4 Điều 59). Tuy nhiên cho đến nay những
quy định này vẫn chưa thực hiện được. Luật Công nghệ thông tin năm 2006 cũng
không đưa ra các khái niệm về cơ sở dữ liệu. Trong khi đó, thuật ngữ dữ liệu hành
chính (administrative data) và dữ liệu đăng ký hành chính (registration data) rất thông
dụng trong cộng đồng thống kê thế giới và được Cơ quan Thống kê Liên hiệp quốc
khuyến nghị sử dụng các nguồn dữ liệu này trong hoạt động Thống kê chính thức.
Vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thêm những khái niệm, định
nghĩa liên quan đến dữ liệu hành chính, cơ sở dữ liệu từ nguồn dữ liệu hành chính tại
điều Giải thích từ ngữ trong Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) nhằm thực thi tốt các
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điều quy định về khai thác dữ liệu từ nguồn dữ liệu hành chính, dữ liệu đăng ký
hành chính.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi); (2) Bản thuyết minh chi tiết về dự
thảo Luật; (3) Báo cáo đánh giá tác động; (4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về Dự
án Luật; (5) Bản tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các bản sao ý kiến; (6) Báo cáo
tổng kết 10 năm thi hành Luật Thống kê năm 2003; (7) Tham khảo Luật Thống kê các nước trên thế
giới).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ;
- ĐTNN, ĐKKD, QLKKT, PTDN, QLKT, PC;
- Lưu VT, TCTK.
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