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Báo cáo về cơ chế độc lập  

cho các cơ quan thống kê quốc gia 
(Hoàn thành ngày 20 tháng 5 năm 2015, 

bởi Nhóm nghiên cứu thuộc Sáng kiến Việt Nam) 

 

Báo cáo này nhằm cung cấp thông tin cho Quốc hội trong việc phân tích Dự thảo Luật Thống kê 

sửa đổi. Báo cáo tập trung vào cơ chế đảm bảo tính độc lập của cơ quan thống kê quốc gia, và chia 

làm sáu phần. Phần I nêu các nguyên tắc chung của sự độc lập. Phần II liệt kê các mô hình tổ chức 

chính trên thế giới. Phần III nhấn mạnh sự độc lập trong chức năng phân tích và dự báo kinh tế. 

Phần IV tóm tắt ý kiến nổi bật của các chuyên gia. Phần V đưa ra kết luận. Phần VI là phụ lục mô 

tả mô hình tổ chức của 30 nước khác nhau trên thế giới.  

I - Nguyên tắc chung để đảm bảo sự độc lập của cơ quan thống kê 

Theo Ủy ban Thống Kê Liên Hợp Quốc, sự độc lập của cơ quan thống kê quốc gia là rất cần thiết 

để đảm bảo sự tín nhiệm và liêm chính của cơ quan này. Sự độc lập của một cơ quan thống kê 

được thể hiện ở ba khía cạnh chính: Độc lập về mặt khoa học, Độc lập về mặt chuyên nghiệp và 

Độc lập về mặt thể chế. 

Trong đó, độc lập về mặt khoa học được thể hiện ở việc tuyển dụng nhân viên có trình độ và kỹ 

năng cao thông qua quy trình tuyển dụng minh bạch và khách quan; thường xuyên cải thiện trình 

độ và kỹ năng của nhân viên thông qua hoạt động đào tạo; tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ 

chức, cá nhân tư vấn độc lập, mở rộng cơ hội hợp tác với các cơ quan thống kê khác để tăng cường 

năng lực và hợp tác quốc tế; và có hướng dẫn công khai về việc quản lý các phương pháp thống 

kê khoa học của các cơ quan thống kê quốc gia, được hội đồng tư vấn và chuyên gia ủng hộ. 

Độc lập về mặt chuyên nghiệp nhấn mạnh những yếu tố như đảm bảo công chúng có cơ hội tiếp 

cận với các chứng cứ khoa học và các dữ liệu thống kê; việc công bố và thời điểm công bố thông 

tin thống kê là hoàn toàn độc lập với thời điểm đưa ra các phân tích chính sách hay chính trị; đảm 

bảo tuân thủ lịch công bố thông tin thống kê đúng thời hạn cũng như phải có quy định rõ ràng về 

việc tiếp cận các số liệu thống kê trước ngày công bố chính thức, nhằm ngăn chặn việc thao túng 

ngày công bố số liệu thống kê vì các mục đích chính trị.  

Độc lập về mặt thể chế đòi hỏi sự độc lập của người đứng đầu cơ quan thống kê, sự minh bạch 

trong công tác tuyển dụng và sa thải nhân sự, được dựa trên các tiêu chí nghiệp vụ rõ ràng chứ 

không phải là dựa trên các yếu tố chính trị. Tạo điều kiện cạnh tranh công khai cho vị trí này cũng 

như giới hạn nhiệm kỳ của vị trí này sẽ bảo vệ tính công bằng. 

(Phụ lục 2 sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về 3 khía cạnh sự độc lập của cơ quan thống kê). 
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II - Các mô hình thể chế cơ quan thống kê 

Trong tổng số 30 quốc gia được nghiên cứu trong Báo cáo này, chỉ có 2 nước có mô hình thể chế 

độc lập với Chính phủ (là Anh và Australia), 8 nước có mô hình cơ quan trực thuộc Chính phủ, và 

20 quốc gia khác có cơ quan thống kê nằm trong một bộ ngành chuyên môn.  

Báo cáo sẽ đi sâu vào một vài mô hình tiêu biểu để giúp Quốc hội có cái nhìn rõ hơn về từng mô 

hình. Thông tin chi tiết về mô hình của từng nước được trình bày trong Phụ lục 2. 

1. Cơ quan thống kê có thể chế độc lập với Chính phủ 

Đây được xem là mô hình lý tưởng về tính độc lập, khi cơ quan thống kê hoàn toàn độc lập với 

chính phủ, báo cáo kết quả thống kê trực tiếp lên Nghị viện (Quốc hội) 

Vương quốc Anh 

Ủy ban Thống kê Vương quốc Anh (UK Statistics Authority) được thành lập để tăng cường sự độc 

lập của cơ quan thống kê quốc gia. Ủy ban này là một cơ quan đứng độc lập, có quyền báo cáo 

trực tiếp lên Quốc hội thay vì thông qua các bộ trưởng. Điều này giúp đảm bảo việc thực thi và 

phát hành số liệu thống kê chính thức. Nhiệm vụ của Ủy ban này là  giám sát hoạt động của Cục 

Thống kê Quốc gia – cơ quan thực thi hoạt động thống kê, và đưa ra những nhận xét độc lập về tất 

cả các hoạt động, số liệu thống kê chính thức được phát hành ở Vương quốc Anh. Ủy ban này là 

cơ quan quản lý cao nhất đối với Cục Thống kê Quốc gia, có trách nhiệm lãnh đạo, giám sát định 

hướng chiến lược và thiết lập các khung chính sách chung cho hoạt động của Cục Thống kê Quốc 

gia.  

Úc 

Tại Úc, trước đây số liệu thống kê được thu thập và sử dụng bởi mỗi tiểu bang thông qua các Văn 

phòng thống kê riêng (CBCS). Năm 1974, các CBCS đã bị bãi bỏ và Cục Thống kê Úc (ABS) 

được thành lập để thay thế nhằm chịu trách nhiệm chung cho các hoạt động thống kê quốc gia. 

ABS hoạt động dưới sự giám sát và tư vấn bởi Hội đồng Tư vấn Thống kê Úc (ASAC) được thành 

lập theo Luật Thống kê Úc năm 1975. Hội đồng này tư vấn các định hướng và ưu tiên chiến lược 

cho hoạt động của ABS và báo cáo thường niên trước Quốc hội. ASAC họp ít nhất 2 lần trong 1 

năm. Tất các các tiểu bang và vùng lãnh thổ đều có đại diện ở ASAS, các thành viên hội đồng khác 

được lựa chọn để đại diện cho chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu v.v... nhằm đảo bảo tính 

đa dạng và cân bằng lợi ích cho tất cả các bên. Hội đồng làm việc chặt chẽ với các nhà thống kê 

và chủ tịch hội đồng thường xuyên tham vấn với các lãnh đạo cấp cao. 

2. Cơ quan thống kê thuộc trực tiếp Chính phủ, ngang cấp với một Bộ 

Đây là mô hình có tại Trung Quốc, Nga, New Zealand, Israel, Ba Lan, Nga, Indonesia, Lào, 

Malaysia. Dưới đây là môt tả mô hình tiêu biểu ở Trung Quốc và Nga. 

Trung Quốc 

Tổng cục Thống kế Trung Quốc là cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện. Hệ thống thống kê của Trung 

Quốc được phân cấp nhưng tổng hợp và giám sát tại cấp Trung ương theo cả ngành dọc và theo 
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địa lý, bao gồm: (i) Cấp trung ương: Tổng cục Thông kê (NBS); (ii) Cấp địa phương: các cơ quan 

thống kê cấp địa phương; (iii) Cấp Bộ: cơ quan thống kê độc lập trực thuộc Bộ và 01 cơ quan báo 

chí độc lập. Các cấp địa phương được phép sử dụng kênh công bố thông tin thống kê độc lập. 

Về tính độc lập cho cơ quan thống kế quốc gia, Trung Quốc đưa ra các quy định pháp lý sau: 

- Điều 6, Luật Thống kê: Cơ quan thống kê phải được thực hiện chức năng và quyền hạn 

một cách độc lập và không bị can thiệp. Không một cá nhân nào thuộc chính quyền được 

chỉnh sửa số liệu thống kê đã thu thập nếu không được cho phép. 

- Điều 8, Luật Thống kê:  Hoạt động của cơ quan thống kê phải được giám sát bởi người 

dân. Người dân được quyền báo cáo về hành vi gian lận, làm giả số liệu thống kê. 

- Kinh phí cho hoạt động của Tổng cục Thống kê từ nguồn ngân sách trung ương được quản 

lý bởi Tổng cục Thống kê. Chi phí quản lý từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan 

thống kê từ cấp quận trở lên. 

 

Tuy nhiên, kết quả thống kê tại Trung quốc thường bị chỉ trích về tính “độc lập” và “chính xác”. 

Các chuyên gia nhận định Chính phủ Trung quốc không công bố số liệu tiêu cực. Tại cấp trung 

ương, trong khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1998 Trung quốc công bố tăng trưởng GDP ở mức 

7,8% giảm 1% so với mức tăng trưởng năm 1997, đây là con số không thuyết phục khi so sánh với 

tình hình sản xuất cấp địa phương. Đến năm 2005, mức tăng trưởng năm 1998 được điều chỉnh 

xuống còn 6,5%. 

Tại cấp địa phương, số liệu cũng thường bị điều chỉnh. Số liệu tại cấp địa phương nếu được tổng 

hợp lại thường chênh với số công bố của Tổng cục Thống kê. Năm 2005, tồn tại trường hợp của 

Phó chủ tịch Ủy ban tỉnh An Huy đề nghị cơ quan thống kê cấp tỉnh điều chỉnh số liệu tăng trưởng 

GDP của tỉnh. Tuy Luật Thống kê năm 2009 đã có cơ chế xử phạt với hoạt động điều chỉnh số 

liệu, cơ chế hành pháp tại Trung quốc còn chưa chặt chẽ dẫn điến tình trạng số liệu thống kê chưa 

tin cậy theo đánh giá chung của chuyên gia. 

Nga 

Cơ quan thống kê của Liên bang Nga trực thuộc chính phủ, hoạt động theo quyết định số 420 ngày 

2/6/2008 do Thủ tướng Putin phê duyệt, báo cáo trực tiếp cho một Phó Thủ tướng. Một điểm quan 

trọng trong khái niệm độc lập của Cơ quan thống kê Liên Bang Nga là quyền tự quyết định về 

phương pháp thống kê, tiêu chuẩn, quy trình, nội dung và thời gian thực hiện các hoạt động thống 

kê. Năm 2012, Liên Bang Nga thông qua nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tính độc lập về kỹ thuật 

của Cơ quan thống kê. Điều lệnh cho phép người đứng đầu của cơ quan thống kê quyền được đưa 

ra các quy định độc lập trong lĩnh vực thống kê phù hợp với các quy định của luật. Do đó, cơ quan 

thống kê Liên Bang Nga không còn phải tuân theo các quy định của Bộ Phát triển kinh tế khi thực 

hiện các hoạt động của mình (trước năm 2012, Bộ Phát triển Kinh tế được quyền đưa ra phương 

pháp thống kê và Cơ quan thống kê phải thực hiện theo). 
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3. Cơ quan thống kê nằm trong một Bộ 

Đây là mô hình phổ biến nhất, chiếm 20/31 quốc gia mà nhóm nghiên cứu có điều kiện tìm hiểu, 

trải dài từ các nước phát triển nhất (như Hoa Kỳ, Nhật Bản), các nước thuộc khối BRICS cũng như 

các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Những nước có mô hình này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, 

Canada, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Pháp, Hà Lan, Nauy, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Singapore, 

Campuchia, Brunei, Thái Lan, Myanmar, và Philipines. 

Một trong những ưu điểm của mô hình cơ quan thống kê trực thuộc một bộ là tinh giảm nguồn 

nhân lực và tài chính của nhà nước. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của mô hình này là sự thiếu 

khách quan và nhất quán trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, đó là còn chưa kể đến việc phối 

hợp thu thập và tính toán số liệu của cơ quan này với các Bộ khác trong Chính phủ cũng chưa chắc 

được đảm bảo khi quyền hạn của cơ quan thống kê ở đây còn thấp hơn của Bộ hoặc các cơ quan 

ngang Bộ khác.  

Do đây là mô hình phổ biến nhất, cũng là mô hình dự thảo Luật đang đề xuất, báo cáo sẽ chỉ ra 

các cơ chế thực hiện sự độc lập của cơ quan thống kê khi trực thuộc một Bộ chuyên môn. 

Phần Lan 

Phần Lan có thể xem là mô hình thể hiện rõ nhất những nguyên tắc độc lập được đưa ra trong 

hướng dẫn của Liên hợp Quốc. Mặc dù cơ quan thống kê Phần Lan trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng 

cơ chế hoạt động tương đối độc lập thể hiện ở sáu điểm như sau:  

Thứ nhất, vai trò của Bộ chỉ dừng lại ở việc đưa ra các mục tiêu cụ thể về nguồn lực và các kết 

quả thu được, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc sử dụng các nguồn lực và nghiệm thu các kết 

quả đã đặt ra. Cụ thể, Bộ Tài chính Phần Lan đưa ra cơ chế tài chính để Cơ quan Thống kê sẽ dựa 

vào đó đệ trình kế hoạch dự trù tài chính định kỳ hàng năm lên quốc hội. Sau khi Quốc hội duyệt 

kế hoạch tài chính, Bộ Tài chính và Cơ quan Thống kê sẽ thảo ra một văn bản cam kết quyền của 

Cơ quan Thống kê khi sử dụng ngân sách vào các hoạt động thống kê và trách nhiệm của Cơ quan 

này trong việc đảm bảo đúng các mục tiêu thống kê đã đề ra.  

Thứ hai, chất lượng của dữ liệu thống kê sẽ do các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế đánh 

giá và cho ý kiến; Cơ quan Thống kê tiếp nhận ý kiến đánh giá, góp ý từ nhiều bên bao gồm đối 

tác, khách hàng và các bên liên quan về thực trạng hoạt động và số liệu thống kê của Phần Lan từ 

đó giúp nâng cao tính chính xác, tin cậy và trung lập của các số liệu thống kê. Cơ quan này cũng 

cho xây dựng một hệ thống cập nhật dữ liệu thông minh cho phép cập nhật sự thay đổi về số liệu 

trong từng hoàn cành cụ thể và theo nhu cầu của khách hàng để đảm bảo tính kịp thời và liên tục 

của bộ số liệu.  

Thứ ba, Luật thống kê Phần lan (280/2004) có quy định rõ việc thu thập và xử lý dữ liệu, phân tích 

số liệu, phương thức đảm bảo tính bảo mật trước khi công bố số liệu thống kê phục vụ cho các 

mục tiêu thống kê. Luật này nhấn mạnh việc đảm bảo tối đa tính chính xác và khách quan của dữ 

liệu dùng để phục vụ cho mục đích quản lý hoặc các mục đích khác; quy trình thu thập và xử lý 

các số liệu dùng cho mục đích thống kê hay cho mục đích điều hành là như nhau. Cũng theo Luật 

này, các bộ dữ liệu thuộc tính cá nhân (microdata) không được cung cấp hay sử dụng dưới bất kỳ 

hình thức nào, kể cả cho mục đích quản lý. 
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Thứ tư, Cơ quan Thống kê Phần Lan cũng đặt ra những chuẩn mực đạo đức nghiệp vụ thống kê 

cho nhân viên của mình, yêu cầu nghiêm ngặt về việc bảo mật thông tin gần giống như hệ thống 

Bảo vệ Dữ liệu Ombudsman.  

Thứ năm, Cơ quan Thống kê Phần Lan nhìn nhận vai trò của mình không đơn thuần là một cơ 

quan chuyên môn chuyên cung cấp các dữ liệu thống kê theo yêu cầu mà còn là một bên có nghĩa 

vụ công khai các số liệu để phục vụ các hoạt động thảo luận của công chúng. Cơ quan này có toàn 

quyền lựa chọn các phương pháp thống kê và lựa chọn thời điểm cung cấp các số liệu này mà 

không có bất kỳ sự tham gia hay can thiệp của một cơ quan nào. 

Thứ sáu, để đảm bảo tính trung lập tuyệt đối cho các dữ liệu thống kê, Cơ quan Thống kê Phần 

Lan thành lập một mạng lưới đối tác không chỉ với các cơ quan chính phủ mà còn với những bên 

sử dụng dữ liệu, những cơ quan cung cấp dữ liệu, trường đại học và viện nghiên cứu và những hội 

nhóm quan tâm. Mạng lưới này được chia thành hai cấp- cấp chuyên gia và cấp quản lý và những 

bên này sẽ cố vấn cho Cơ quan Thống kê trong quá trình thu thập, xử lý và công bố số liệu thống 

kê. 

Nam Phi 

Tuy cơ quan thống kê (SSA) của Nam Phi trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng vẫn có quyền độc lập 

với Quyết định của Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính không có quyền can thiệp về: 

- Thời gian và phương thức thu thập số liệu 

- Hình thức, quy mô và thời gian lưu hành số liệu 

- Thời điểm ngừng thu thập số liệu 

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Tài chính phản đối khuyến nghị của cơ quan thống kê, hai bên sẽ tham 

khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn. Trong trường hợp bất đồng giữa 2 bên không đàm phán được, 

SSA vẫn thực hiện chỉ đạo của BTC nhưng được phép công bố với công chúng rằng quyết định về 

chính sách là của BTC mà không phải khuyến nghị của SSA. 

Ngoài ra, Nam Phi đưa ra chiến lược để tăng cường độ tin cậy và tính độc lập của các sản phẩm 

thống kê, chủ yếu tập trung vào: 

- Đánh giá chất lượng độc lập được thực hiện với các cuộc điều tra 

- Trao đổi nhiều hơn với các bên liên quan và “quảng bá” về các sản phẩm thống kê của cơ 

quan này nhằm thúc đẩy việc sử dụng các dữ liệu trong hoạch định chính sách. 

- Nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác thống kê. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế vào sự tham gia vào các hoạt động thống kê của SSA. 

Nhật Bản  

Điểm khá đặc biệt của Nhật Bản là có 2 cơ quan phụ trách công tác Thống kê cùng thuộc Bộ Nội 

vụ và Truyền thông.  

Văn phòng Tổng Giám đốc Kế hoạch Thống kê chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động thống 

kê của các Bộ khác nhau, lên kế hoạch cho các thống kê chính thức, thiết lập các tiêu chuẩn thống 

kê, kiểm tra giám sát và điều chỉnh các cuộc điều tra thống kê. Trong khi đó Cục Thống Kê 

(Statistics Bureau) là đơn vị thực hiện các hoạt động thống kê. Cục này chịu trách nhiệm phổ biến 
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các số liệu thống kê liên quan, hợp tác với VP Tổng Giám đốc Kế hoạch Thống kê để tiến hành 

các cuộc điều tra. 

Ngoài ra, theo Luật Thống kê Nhật Bản ban hành tháng 4 năm 2009 (sửa đổi dựa trên Luật ban 

hành tháng 5 năm 2007), Hội đồng thống kê trực thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản được thành 

lập với tư cách là một tổ chức kỹ thuật, trung lập nhằm nghiên cứu và thẩm định chất lượng của 

hoạt động thống kê do Cục Thống kê và VP Tổng giám đốc Kế hoạch thực hiện. Với khoảng 13 

chuyên gia đầu ngành, tổ chức này giữ vai trò độc lập và trung tâm trong việc phát triển số liệu 

thống kê chính thức thông qua nghiên cứu và thẩm tra hoạt động thống kê, đồng thời đề xuất các 

góp ý cho các bộ trưởng về hoạt động này. 

Philippines 

Trong trường hợp của Philippines, để tăng tính độc lập về mặt thống kê cho Văn phòng thống kê 

quốc gia, cơ quan này sẽ nhận sự tư vấn từ hai tổ chức: (1) Ban phối hợp thống kê quốc gia 

(National Statistical Coordination Board - NSCB), trong đó ban lãnh đạo là Bộ trưởng bộ kế hoạch 

kinh tế xã hội và Thứ trưởng bộ ngân sách và quản lý, và (2) Hội đồng tư vấn thống kê (Statistical 

Advisory Council), được thành lập năm 2002 như là một cơ quan độc lập chuyên tư vấn cho hệ 

thống thống kê Philipines (Philipines Statistical System) để đảm bảo cho chất lượng và độ tin cậy 

cho các số liệu được công bố. Thành viên của Hội đồng là các giáo sư, chuyên gia, chuyên viên 

trong lĩnh vực thống kê. 

 

III – Độc lập trong phân tích và dự báo kinh tế 

Ở mỗi quốc gia, có ba loại hoạt động chính cần thực hiện về thống kê: (1) thu thập dữ liệu thống 

kê (thu thập tạm, sau đó cập nhật, chỉnh sửa) (2) phân tích kinh tế dựa trên dữ liệu thống kê (tính 

những chỉ số vĩ mô, phân tích quá trình phát triển và biến động, đánh giá nguyên nhân, đánh giá 

các chính sách đã thực hiện), và (3) dự báo kinh tế dựa theo các kịch bản đầu tư, chi tiêu, và chính 

sách can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế. Số liệu thống kê đặc biệt quan trọng cho việc hoạch 

định chính sách. Nếu phân tích kinh tế tốt, số liệu thống kê sẽ chỉ rõ các tác nhân phát triển, và 

hiệu quả của các chính sách can thiệp của Nhà nước, các hoạt động đầu tư công. Nếu xây dựng 

được mô hình tổng quát cả nền kinh tế, thì hoạt động dự báo sẽ chỉ rõ làm sao đưa ra chính sách 

hữu hiệu nhất cho cả nền kinh tế. 

Trong những chức năng của mình, cơ quan thống kê có ảnh hưởng nhiều đến việc đánh giá chính 

sách đã thực hiện. Vì thế, nếu cơ quan thống kê phụ thuộc nhiều vào chính các cơ quan làm chính 

sách, thì có thể có trường hợp số liệu và phân tích kinh tế không được vô tư, mà bị thiên lệch ảnh 

hưởng có lợi cho cơ quan làm chính sách, nhưng không tốt cho cơ quan giám sát. Như vậy, trước 

tiên phải tìm hiểu sự độc lập giữa cơ quan giám sát và cơ quan làm chính sách trong một tổ chức 

quản lý, trước khi bàn tới tính độc lập của cơ quan thống kê. Kể cả khi có luật đảm bảo tính độc 

lập, nhưng nếu người đứng đầu cơ quan thống kê vẫn được bổ nhiệm trong bộ máy hành chính, 

nếu ngân sách vẫn được cấp qua kênh hành chính, thì trên thực tế cơ quan này không thực sự độc 

lập. 
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Cơ chế độc lập hoàn toàn cho cơ quan thống kê cũng có những mặt trái. Sự độc lập hoàn toàn làm 

cho việc thu thập dữ liệu kinh tế ở các bộ ngành khác trong chính phủ gặp khó khăn. Hơn nữa, 

hoạt động dự báo sẽ gặp khó khăn. Muốn dự báo tốt thì phải nắm được kịch bản đầu tư công, kế 

hoạch ngân sách, và việc tách rời cơ quan thống kê khỏi các bộ ngành cũng làm giảm hiệu quả 

trong các đường truyền thông tin thống kê, đầu tư, và ngân sách. 

Hiện tại, hoạt động thống kê ở Việt Nam chủ yếu dừng ở hoạt động (1) thu thập số liệu, và đưa ra 

tổng hợp thống kê đơn giản – chớm vào hoạt động (2). Còn rất ít phân tích kinh tế sâu sắc đi kèm. 

Chẳng hạn, ta biết được giá trị gia tăng trong từng ngành công nghiệp, nhưng không rõ kết quả 

tăng trưởng trong một năm có bao nhiêu phần phụ thuộc vào mức dao động của giá xăng dầu trên 

thế giới, bao nhiêu phần phụ thuộc vào chính sách phát triển nội địa, bao nhiêu phần phụ thuộc 

vào nhu cầu kinh tế nội địa, vv. Vì thế, hàng năm các báo cáo đánh giá về kinh tế không đi sát 

được thực chất động lực tăng trưởng. Về hoạt động dự báo (3), các bộ lớn có những cơ quan dự 

báo riêng, không tổng hợp, ít cập nhật chung vào dữ liệu thống kê, và cũng thường sử dụng những 

phương pháp dự báo khá đơn giản. Từ đó, những chỉ tiêu phát triển được đặt ra tương đối mơ hồ 

(ví dụ, phấn đấu tăng GDP 6% một năm), ít tác dụng tạo đà và làm tiêu điểm cho nền kinh tế cả 

nước.  

Nếu Việt Nam chọn để Tổng cục nằm trong một Siêu Bộ kinh tế thì có thể xây dựng mô hình dự 

báo chung trong Siêu Bộ. Trong mô hình này, Tổng cục phụ trách việc đưa ra những thông số, 

tham số cơ bản cho cả nền kinh tế, dựa trên phân tích kinh tế của mình. Sau đó, các Vụ khác trong 

Siêu Bộ có thể tận dụng mô hình này để tính các kịch bản khác nhau, nhằm tìm kiếm chính sách 

tối ưu nhất trong hoàn cảnh riêng. Như vậy, các Vụ vẫn có thể tận dụng thông tin riêng, cập nhật 

nhanh của mình, mà tất cả đều có một khung dự báo chung cho nền kinh tế (Mô hình dự báo này 

có phần giống với mô hình dự báo ở Vụ dự báo, Bộ kinh tế tài chính công nghiệp Pháp. Những dự 

báo của họ có tác động làm tiêu điểm cho toàn bộ thị trường). 

Dựa vào kinh nghiệm các nước phát triển đối với ba hoạt động nói trên, Việt Nam cần tạo sự kết 

nối giữa Tổng cục Thống kê với các bộ kinh tế. Quan trọng nhất là đảm bảo nguồn lực về chuyên 

gia phân tích: các chuyên gia có thể làm bán thời gian giữa Tổng cục và các cơ quan khác. Tổng 

cục cũng chia sẻ dữ liệu rộng rãi với chuyên gia bên ngoài để đảm bảo tính khách quan. 

Việc xây dựng tổ chức thống kê như vậy cần nhiều bước đi ngắn một. Những bước đi quan trọng 

nhất có lẽ là hình thành bộ máy nhân lực và cơ chế để thực hiện phân tích kinh tế. Chẳng hạn, có 

thể kết hợp cơ quan thống kê với Viện chiến lược và Viện quản lý kinh tế trung ương (Bộ Kế 

hoạch). Về lâu dài, cần tập trung đào tạo nguồn lực, kết hợp với cả các trung tâm nghiên cứu kinh 

tế khác trong VASS hoặc riêng lẻ. Có thể học hỏi nhiều từ kinh nghiệm tổ chức và nội dung hoạt 

động thống kê và phân tích ở các nước phát triển như Pháp, Mỹ, vv. 

 

 



8 

 

IV – Ý kiến chuyên gia nổi bật 

TS Vũ Quang Việt, Nguyên Chuyên gia cao cấp về thống kê của Liên Hợp quốc 

1. Hiện  nay Tổng cục Thống kê Việt Nam là cơ quan tập trung trên danh nghĩa. Trên thực tế, thu 

thập tài liệu và tính toán GDP của tỉnh là ở tỉnh, bị chi phối bởi bí thư và chính quyền tỉnh. Năm 

qua VN tăng GDP theo GSO là hơn 5%, nhưng gần như không tỉnh nào tăng dưới 8%, rất nhiều 

tỉnh quan trọng như TPHCM và Hà Nội tăng hơn 10% 

2.Các nước nếu làm được họ muốn tập trung chứ không ai muốn làm như Mỹ. Nhưng ngay như 

Mỹ hiện nay có mấy cơ quan sau: 

a) Cục Thống kê (http://census.gov/about/what.html) là cơ quan điều tra thống kê  dùng các 

phương pháp điều tra không chỉ cho population mà còn hầu hết các loại thống kê cơ bản về kinh 

tế. 

 American Community Survey 

 American Housing Survey 

 Consumer Expenditure Survey 

 Census of Governments 

 Current Population Survey 

 Economic Census 

 National Hospital Discharge Survey 

 National Health Interview Survey 

 National Hospital Ambulatory Medical Care Survey 

 National Crime Victimization Survey 

 National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS) 

 National Nursing Home Survey 

 Survey of Income and Program Participation 

 Survey of Construction 

 Survey of Market Absorption 

 Survey of Program Dynamics 

 National Longitudinal Survey 

 National Survey of Fishing, Hunting, & Wildlife-Associated Recreation 2001 

 American Housing Survey 

 Residential Finance Survey 

 National Epidemiologic Survey of Alcohol Related Conditions 

 Annual Retail Trade Survey 

 Annual Wholesale Trade Survey 

 Annual and Quarterly Services Surveys 

 

b) Thống kê lao động và giá cả thuộc về Cục thống kê lao động và Cơ quan tổng điều tra nông 

nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp) cũng dùng phương pháp điều tra nhưng không thuộc Tổng cục 

Thống kê. 

http://census.gov/about/what.html
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c) Ngoài ra các nơi khác như tiền tệ, tín dụng, bảo hiểm, thuế hay xuất nhập khẩu mang tính thu 

thập theo báo cáo hành chính (administrative data) không dựa vào điều tra. Cái này thì không tập 

trung được vì họ sẽ báo cáo những gì thuộc về quyền và trách nhiệm quản lý của họ. Mọi nước 

đều làm thế. 

d) Cục Phân tích Kinh tế (Bureau of Economic Analysis) là nơi sử dụng thông tin của Census, của 

các cơ quan báo cao hành chính để tính GDP và balance of payments. Cách tổ chức như sau: 

http://www.esa.doc.gov/content/about-economics-statistics-administration 

3. Ở Mỹ, GDP được tính bởi một cơ quan riêng là BEA vì quan  điểm của Mỹ  là việc tính GDP 

là phân tích chứ không phải thống kê. Một số nước theo Mỹ như Thái Lan và Philippines tổ chức 

riêng một cơ quan tính GDP theo mô hình Mỹ, nhưng Phi mới đây đã đi vào mô hình tập trung. 

4. Hầu hết các nước khác trên thế giới  theo mô hình tập trung, kể cả tính GDP, đặt biệt là châu  u 

(Anh, Pháp, Đức, Ý, v.v.) , Úc, Canada. Cho nên đề nghị bắt chước Mỹ phi tập trung là không có 

căn cứ. 

5. Tôi thấy cần phân biệt tính độc lập và tính tổ chức mang tính hành chính. Như ở Mỹ,  không thể 

nói là họ không hoàn toàn độc lập. Mặc dù Cục Thống kê nằm trong Bộ Thương Mại nhưng ngân 

sách là do Quốc hội cấp thẳng, Giám đốc là do Tổng thống đề nghị và Quốc hội thông qua. Như 

thế nó độc lập. Tôi nghĩ được đặt vào Bộ Thương mại chỉ là phải theo các qui định về thu nhập, 

cấp bậc, số nhân viên trong biên chế, qui  trình tuyển dụng, v.v. (Phải nói tôi không thật nắm rõ).  

Mục tiêu của Census do Quốc hội đặt ra nhưng họ hoàn toàn độc lập về chuyên môn, quyết định 

chương trình làm việc, tuyển dụng nhân viên. Ngay cả BEA (Bureau for Economic Analysí) trách 

nhiệm soạn và công bố GDP cho cả nước, các bang và các tỉnh, việc công bố là hoàn toàn do họ, 

theo đúng thời điểm công báo đã định trước, chứ không phải thông qua bất cứ ai, thậm chí còn bị 

cấm chỉ không được nói với vợ, chồng, con cái về số liệu sắp công bố. Điều này là thông tin do 

chính Director of BEA nói chuyện với tôi. Ngược lại ở VN GSO phải trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

Đầu tư. 

TS Lê Hồng Giang, TGM Investments, Australia 

Tại Mỹ, Ngân hàng Trung ương ngoài việc thống kê các số liệu hành chính còn tiến hành các điều 

tra độc lập và được giới kinh doanh và đầu tư sử dụng rộng rãi (Ví dụ: Dallas/Chicago/NY 

confidence/activity surveys, Beige book survey, Senior loan officer survey, Professional forecaster 

surve). Hy vọng Ngân hàng Nhà nước và một số bộ ngành ở Việt Nam sẽ có nguồn lực để tiến 

hành điều tra độc lập như vậy. 

Việt Nam có thể nên cân nhắc mô hình phi tập trung của Mỹ và cho phép các bộ ngành công bố 

số liệu một cách độc lập khỏi Tổng cục Thống kê. 

Nếu giữ mô hình tập trung như ở Việt Nam hiện nay, vấn đề cần quan tâm nhiều khi không phải 

là tính độc lập, mà chính là tính minh bạch. 

TS Đinh Trường Hinh, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ 

Các nước thường có 2 loại số liệu. Một là số liệu được kiểm tra và có chất lượng của Tổng cục 

Thống kê. Hai là số liệu sơ bộ ban đầu của các bộ ngành địa phương đưa ra. Tổng cục Thống kê 

thường tổng hợp số liệu từ nguồn của các bộ ngành địa phương, và kiểm tra điều chỉnh để đảm 
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bảo tính thống nhất. Việc này mất hàng tháng, và có thể đến hàng năm. Tuy nhiên, các nhà hoạch 

định chính sách thì cần phải có số liệu sớm để quyết định chính sách, do vậy thường sử dụng sô 

liệu sơ bộ ban đầu. Ví dụ, cuốn niên giám thống kê của Mỹ (Statistical Abstract of the United 

States) là cuốn thống kê tổng hợp và tin cậy nhất ở đất nước này. Tuy nhiên, tính đến hôm nay (là 

giữa năm 2015) mới chỉ có số liệu của 2012. 

Do vậy, Luật Thống kê cần đề cập đến chất lượng và tính độc lập của các cơ quan cung cấp số liệu 

sơ bộ ban đầu, vì nó thường được sử dụng để hoạch định chính sách. 

GS Lê Văn Cường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, Pháp 

1. Các đơn vị thống kê ở các ngành, địa phương khác nhau, nếu hoạt động độc lập, có thể kiểm tra 

chéo kết quả báo cáo của nhau. Sự minh bạch của giao dịch giữa các ngành, địa phương giúp cho 

công tác thống kê mình bạch hơn. 

2. Các nhà khoa học khi chạy các mô hình kinh tế  sẽ đánh giá được độ tin cậy của số liệu do Tổng 

cục Thống kê cung cấp. Ta cần có một hệ thống để thu nhận và công bố công khai các đánh giá 

này. Hệ thống như vậy sẽ là một kênh kiểm soát chất lượng số liệu thống kê.  

3. Tại Pháp, Tổng cục thống kee (INSEE) công bố rõ ràng, minh bạch và cụ thể quy tình tính toán, 

định nghĩa các khái niệm cho công chúng sử dụng số liệu. 

GS Nguyễn Đức Khương, Trường Kinh doanh IPAG, Pháp 

Trong điều kiện VN thì việc tổ chức làm và báo cáo thống kê trên thực tế chỉ có thể độc lập khi ít 

có các công đoạn báo cáo trung gian. Ví dụ GSO trực thuộc quản lý trực tiếp của CP (như một cơ 

quan ngang bộ) thì sẽ tránh được nhiều phức tạp và bất cập trong quản lý và tổ chức công việc hơn 

là so với là một cơ quan trực thuộc một bộ. 

TS Nguyễn Ngọc Anh, DEPOCEN 

Quốc hội cần lưu ý sự khác biệt giữa sự độc lập theo quy định luật pháp và sự độc lập trên thực tế. 

Ở nước ta, sự khác biệt này có thể khá lớn. 

GS Trần Nam Bình, ĐH UNSW Australia và RMIT 

Tôi bổ sung một số điểm mạnh và yếu của mô hình của Úc. Về điểm mạnh, Tổng Cục trưởng Tổng 

cục Thống kê Úc có vị trí cố định theo nhiệm kỳ 5 năm, và không bị thay đổi khi có nội các mới. 

Về điểm yếu thì khi nhiệm kỳ Tổng cục Trưởng hết hạn thì Bộ trưởng Tài chính Úc có thể bổ 

nhiệm người thân thiện với đảng cầm quyền. Hơn nữa, Bộ Tài chính kiểm soát ngân sách hoạt 

động của Tổng cục Thống kê.  
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V – Thay lời kết 

Trong điều kiện Việt Nam, tổ chức thống kê không nhất thiết độc lập hoàn toàn. Nhưng cần là một 

Tổng cục với cơ chế đặc biệt, trực tiếp giải trình với cả Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, và các cơ 

quan cấp cao nhất. Phần độc lập ở chỗ Thống kê được đảm bảo ngân sách, vị trí người lãnh đạo 

được giữ vững theo nhiệm kỳ. 

Tổng cục thực hiện việc thu thập và cập nhật dữ liệu thống kê thông qua các chi nhánh ở địa 

phương. Các chi nhánh này không phụ thuộc chính quyền địa phương. Đây là một điểm cốt yếu 

của sự độc lập. 

Việt Nam có thể cân nhắc thành lập một ủy ban giám sát độc lập với Chính phủ, chịu trách nhiệm 

giám sát và thẩm định các quy chuẩn và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống thống kê và đặc biệt là 

của cơ quan thống kê trung ương. Ủy ban này tương đương với Ủy ban Thống kê quốc gia (Hàn 

Quốc), Hội đồng Thống kê (Nhật Bản), Ủy ban công về Thống kê (Israel); Hội đồng Tư vấn Thống 

kê (Úc); Hiệp hội Thống kê (New Zealand). Cơ chế này đảm bảo tính độc lập của các cơ quan 

thống kê và tăng cường lòng tin của người dân và hệ thống thống kê của một quốc gia.  

Ngoài ra, mô hình của Phần Lan hay Nam Phi nêu trên cũng cung cấp những cơ chế thực tiễn đảm 

bảo tính độc lập khi cơ quan thống kê trực thuộc Bộ. Đây là mô hình tổ chức mà Việt Nam có thể 

tham khảo. 

Dù theo mô hình nào, Luật thống kê cũng cần phải cung cấp cơ sở pháp lý để đảm bảo cho tính 

độc lập, tự chủ, minh bạch của cơ quan thống kê, nhằm cung cấp những số liệu khách quan, chính 

xác nhất, tránh những can thiệp chính trị.  

 

VI – Phụ lục  

Phụ lục 1. Cơ chế tổ chức và giám sát của cơ quan thống kê quốc gia ở các nước  

1.1. Cơ quan thống kê hoàn toàn độc lập  

Anh 

Cục Thống kê Quốc gia (Office for National Statistics – ONS) thuộc Ủy ban Thống kê Vương 

quốc Anh (UK Statistics Authority), một cơ quan không thuộc của Chính phủ Anh và trực tiếp báo 

cáo lên Nghị viện. 

ONS chịu sự quản lý của hai cơ quan cấp cao: 

- Hội đồng của Ủy ban Thống kê Vương quốc Anh là cơ quan quản lý cao nhất đối với ONS, 

có trách nhiệm lãnh đạo, giám sát định hướng chiến lược và thiết lập các khung chính sách 

chung cho hoạt động của ONS. Hội đồng này bao gồm hai ban: một ban chịu trách nhiệm 

giám sát ONS, một ban giám sát tổng thể hệ thống thống kê của Anh. 

- Cơ quan Quản trị của ONS (Executive Management Group – EMG) chịu trách nhiệm quản 

lý các hoạt động thường nhật của ONS. 
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Tài liệu tham khảo: 

http://www.statisticsauthority.gov.uk 

http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/business-transparency/index.html 

Australia 

Cục Thống kê Úc là cơ quan thống kê độc lập cấp quốc gia. Trước đây số liệu thống kê được thu 

thập và sử dụng bởi mỗi tiểu bang thông qua Văn phòng thống kê riêng (CBCS). Năm 1974, các 

CBCS đã bị bãi bỏ và Cục Thống kê Úc (ABS) được thành lập để thay thế nhằm chịu trách nhiệm 

chung cho các hoạt động thống kê quốc gia. 

ABS hoạt động dưới sự giám sát và tư vấn bởi Hội đồng Tư vấn Thống kê Úc (ASAC) được thành 

lập theo Luật Thống kê Úc năm 1975. Hội đồng này tư vấn các định hướng và ưu tiên chiến lược 

cho hoạt động của ABS và báo cáo thường niên trước Quốc hội. ASAC họp ít nhất 2 lần trong 1 

năm. Tất các các tiểu bang và vùng lãnh thổ đều có đại diện ở ASAS, các thành viên hội đồng khác 

được lựa chọn để đại diện cho chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu…v.v nhằm đảo bảo tính 

đa dạng và cân bằng lợi ích cho tất cả các bên. Hội đồng làm việt chặt chẽ với các nhà thống kê và 

chủ tịch hội đồng thường xuyên tham vấn với các lãnh đạo cấp cao. 

Tài liệu tham khảo: 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_seminar/NSS%20Forum%20Australia%20country%

20paper.pdf (cải cách hệ thống thống kê của Úc) 

http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/sympo/pdf/sympo1.pdf (đặc điểm hệ thống thống kê 

Úc) 

http://www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/40111/ABS-Capability-Review.pdf (tổng 

quan về năng lực của ABS) 

http://www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/home/ABS+Organisation+Chart/$File/ABS+O

rganisation+Chart+as+at+4+May+2015.pdf 

http://www.abs.gov.au/ 

 

1.2. Cơ quan thống kê thuộc trực tiếp Chính phủ, ngang cấp với một Bộ chuyên môn 

Liên bang Nga 

 

Cơ quan Thống kê của Nga trực thuộc Chính phủ. Hoạt động theo Quyết định số 420 ngày 2/6/2008 

do Thủ tướng Putin phê duyệt.  

Cơ chế đảm bảo độc lập của cơ quan này không được quy định rõ. Tuy nhiên, quy định tại Quyết  

định số 420 có toàn quyền thực hiện hoạt động trong chức năng của mình. Theo đó, cơ quan  

thống kê Liên Bang Nga được trao quyền tự quyết định về mặt kỹ thuật, không bị phụ thuộc 

vào  

cơ quan quản lý, người đứng đầu cơ quan có quyền đưa ra các quy định (phù hợp với các quy 

định của quốc gia) liên quan đến hoạt động thống kê.  

http://www.statisticsauthority.gov.uk/
http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/business-transparency/index.html
http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_seminar/NSS%20Forum%20Australia%20country%20paper.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_seminar/NSS%20Forum%20Australia%20country%20paper.pdf
http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/sympo/pdf/sympo1.pdf
http://www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/40111/ABS-Capability-Review.pdf
http://www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/home/ABS+Organisation+Chart/$File/ABS+Organisation+Chart+as+at+4+May+2015.pdf
http://www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/home/ABS+Organisation+Chart/$File/ABS+Organisation+Chart+as+at+4+May+2015.pdf
http://www.abs.gov.au/
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Cơ quan này nằm dưới sự quản lý của chính phủ và có quyền đưa ra các quy định trong lĩnh 

vực  

thống kê và áp dụng các điều luật một cách độc lập trong các lĩnh vực phù hợp. Một điểm quan  

trọng trong khái niệm độc lập của Cơ quan thống kê Liên Bang Nga là quyền tự quyết định về  

phương pháp thống kê, tiêu chuẩn, quy trình, nội dung và thời gian thực hiện các hoạt động  

thống kê. Năm 2012, Liên Bang Nga thông qua nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tính độc lập về 

kỹ  

thuật của Cơ quan thống kê. Điều lệnh cho phép người đứng đầu của cơ quan thống kê quyền  

được áp dụng các quy tắc cá nhân phù hợp với các quy định của luật. Do đó, cơ quan thống kê  

Liên Bang Nga không còn phải tuân theo các quy định của Bộ Phát triển kinh tế khi thực hiện  

các hoạt động của mình (trước năm 2012, Bộ Phát triển Kinh tế được quyền đưa ra phương 

pháp  

thống kê và Cơ quan thống kê phải thực hiện theo) 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.oecd.org/std/Assessment-of-the-Statistical-System-and-Key-Statistics-of-the-

Russia 

Federation.pdf 

New Zealand 

Cục Thống kê quốc gia New Zealand là cơ quan trực thuộc chính phủ, ra đời theo luật thống kê 

1975. 

Hiệp hội thống kê NZ (http://www.stats.org.nz/about) (thành lập năm 1948), hiệp hội này thông 

qua nguyên tắc đạo đức để duy trì các tiêu chuẩn nghề nghiệp (vào năm 1995). Hiệp hội nhằm 

phát triển lý thuyết thống kê và ứng dụng thống kê ở New Zealand. Đây là cơ quan tư vấn quan 

trọng của Cục Thống kê quốc gia, đặc biệt các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp (như tính minh 

bạch, tính bảo mật, tính độc lập) của hiệp hội có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Cục 

Thống kê quốc gia. 

Tài liệu tham khảo: http://www.stats.govt.nz/ 

Israel 

Cục Thống kê Israel (viết tắt là CBS), là cơ quan trực thuộc Chính phủ thành lập năm 1949. Người 

đứng đầu đơn vị này được bổ nhiệm trực tiếp bởi Thủ tướng. Hoạt động của CBS được giám sát 

bởi Ủy ban công về Thống Kê. 

Tài liệu tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics 

Ba Lan 

Cục Thống kê Trung ương (Central Statistical Office – CSO) của Ba Lan là cơ quan quản lý nhà 

nước theo Điều 4 của Luật Tài chính công năm 2005, có trách nhiệm báo cáo trực tiếp tới Thủ 

tướng nước này. Kinh phí hoạt động và nguồn thu của cơ quan này được hạch toán vào ngân sách 

nhà nước, được Nghị viên thông qua hàng năm chiểu theo Luật Ngân sách. 

Cơ quan này được phân cấp tới cấp vùng và mỗi chi cục cấp vùng chịu trách nhiệm thực hiện công 

tác thống kê đối với một khu vực được xác định (thường bao gồm một vài quận/huyện được gọi là 

voivodship). Các chi cục này còn thực hiện các hoạt động độc lập khác như tư vấn luật pháp, các 

vấn đề bảo mật thông tin, an ninh và vệ sinh. 

http://www.oecd.org/std/Assessment-of-the-Statistical-System-and-Key-Statistics-of-the-Russian-Federation.pdf
http://www.oecd.org/std/Assessment-of-the-Statistical-System-and-Key-Statistics-of-the-Russian-Federation.pdf
http://www.oecd.org/std/Assessment-of-the-Statistical-System-and-Key-Statistics-of-the-Russian-Federation.pdf
http://www.stats.org.nz/about
http://www.stats.govt.nz/
http://www.stats.govt.nz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics
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Tài liệu tham khảo: 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=520#start 

http://stat.gov.pl//en/regional-statistical-offices/?pdf=1 

 

Trung Quốc 

Hệ thống thống kê của Trung Quốc được phân cấp nhưng tổng hợp và giám sát tại cấp Trung ương 

theo cả ngành dọc và theo địa lý, bao gồm: (i) Cấp trung ương: Tổng cục Thông kê (NBS); (ii) 

Cấp địa phương: các cơ quan thống kê cấp địa phương; (iii) Cấp Bộ: cơ quan thống kê độc lập trực 

thuộc Bộ và 01 cơ quan báo chí độc lập. Căn cứ theo nhu cầu nghiên cứu khảo sát, NBS thành lập 

cơ quan thống kê kết quả khảo sát từng cấp tỉnh và thành lập nhóm thống kê tại tất cả các thành 

phố và 1/3 hạt trên địa bàn cả nước. Các cơ quan thống kê cấp địa phương được thành lập và hoạt 

động để thực hiện chương trình khảo sát theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê để xây dựng bộ cơ 

sở dữ liệu về kinh tế vĩ mô và tài khoản quốc gia. Cơ chế thống kê được thực hiện thông qua thu 

thập kết quả từ nghiên cứu khảo sát và nguồn dữ liệu kê khai hiện có từ cấp tỉnh và ngành dọc sau 

đó được tổng hợp, báo cáo lên Tổng cục Thống kê. NBS sử dụng 48 nội dung khảo sát trong đó 

tập trung vào 3 vấn đề cơ bản về dân số, hoạt động kinh tế và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Cơ 

chế công bố thông tin được thực hiện thông qua nhiều hình thức như thông cáo báo chí, công bố 

trên internet, hệ thống cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm hay cơ chế “Thông tin thống kê” qua Wechat, 

v.v. Tại cấp địa phương, phần lớn các cơ quan cấp địa phương sử dụng kênh công bố thông tin độc 

lập. 

Về tính độc lập, Trung Quốc đưa ra các văn bản pháp lý để đảm bảo tính ổn định và độc lập của  

cơ quan thống kê quốc gia cũng như bảo vệ quyền được thực hiện các hoạt động thống kê một  

cách độc lập, bao gồm: 

- Điều 6, Luật Thống kê: Cơ quan thống kê phải được thực hiện chức năng và quyền hạn 

một cách độc lập và không bị can thiệp. Không một cá nhân nào thuộc chính quyền được 

chỉnh sửa số liệu thống kê đã thu thập nếu không được cho phép. 

- Điều 8, Luật Thống kê:  Hoạt động của cơ quan thống kê phải được giám sát bởi người 

dân. Người dân được quyền báo cáo về hành vi gian lận, làm giả số liệu thống kê. 

- Kinh phí cho hoạt động của Tổng cục Thống kê từ nguồn ngân sách trung ương được quản 

lý bởi Tổng cục Thống kê. Chi phí quản lý từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan 

thống kê từ cấp quận trở lên. 

Tuy nhiên, quy định về tính độc lập về nguyên tắc hoạt động được quy định cụ thể tại Luật Thống 

kê. Tuy nhiên, kết quả thống kê tại Trung quốc thường bị chỉ trích về tính “độc lập” và “chính 

xác”. Các chuyên gia nhận định Chính phủ Trung quốc không công bố số liệu tiêu cực.  

Tại cấp trung ương, tồn tại trường hợp điều chỉnh số liệu. Trong khủng hoảng tài chính Châu Á 

năm 1998, Trung quốc công bố tăng trưởng GDP ở mức 7,8% giảm 1% so với mức tăng trưởng 

năm 1997, đây là con số không thuyết phục khi so sánh với tình hình sản xuất cấp địa phương.  

Đến năm 2005, mức tăng trưởng năm 1998 được điều chỉnh xuống còn 6,5%. 

Do cơ chế thống kê tổng hợp từ cấp địa phương, số liệu thường bị điều chỉnh từ dưới. Số liệu tại 

cấp địa phương nếu được tổng hợp lại thường chênh với số công bố của Tổng cục Thống kê. Năm 

2005, tồn tại trường hợp của Phó chủ tịch Ủy ban tỉnh An Huy đề nghị cơ quan thống kê cấp tỉnh 

điều chỉnh số liệu tăng trưởng GDP của tỉnh. Tuy Luật Thống kê năm 2009 đã có cơ chế xử phạt 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=520#start
http://stat.gov.pl/en/regional-statistical-offices/?pdf=1
http://stat.gov.pl/en/regional-statistical-offices/?pdf=1
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với hoạt động điều chỉnh số liệu, cơ chế hành pháp tại Trung quốc còn chưa chặt chẽ dẫn điến tình 

trạng số liệu thống kê chưa tin cậy theo đánh giá chung của thị trường. 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/TheReliabilityofChina%27sEconomicData.p

df 

 

Indonesia 

Cơ quan chịu trách nhiệm thống kê tại Indonesia có tên gọi Thống kê Indonesia (Banda Pusat 

Statistik - BPS) không trực thuộc bộ nào mà chịu trách nhiệm trực tiếp và báo cáo trước Tổng 

thống và Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia (Ministry for National Development Planning). Từ khi 

luật thống kê năm 1997 ra đời, thay thế cho Luật thống kê năm 1960, Cơ quan thống kê Indonesia 

chỉ chuyên trách thu thập những số liệu cơ bản về các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội để báo cáo 

chính phủ. Ngoải ra, trong các Bộ, cơ quan thống kê cũng được thành lập để thu thập và tính toán 

các xử lý trong lĩnh vực mà mỗi bộ quản lý và các số liệu này được sử dụng trong nội bộ ngành, 

đối với các tổ chức tư nhân, công tác thống kê cũng có thể được tự thực hiện tùy theo nhu cầu sử 

dụng. Để tổng hợp các số liệu, các cơ quan thống kê của các tổ chức công hay tư nhân đều gửi số 

liệu về cho Cơ quan thống kê Indonesia nhằm mục đích báo cáo trước Chính phủ. 

 

Malaysia 

Cơ quan thống kê Malaysia (Department of Statistics Malaysia) là cơ quan trực thuộc Chính phủ 

với nhiệm vụ thu thập, xử lý và công bố những dữ liệu thực tế và mới nhất phục vụ công tác điều 

hành kinh tế quốc gia, thúc đẩy sự phát triển xã hội. Bộ máy hoạt động của cơ quan thống kê quốc 

gia bao gồm các văn phòng thống kê đặt tại các bang, thành phố nhằm nâng cao chất lượng thu 

thập thông tin, số liệu của cơ quan này. 

 

Lào 

Trung tâm thống kê quốc gia Lào (National Statistics Center - NSC) là bộ phận của Ủy ban kế 

hoạch và phối hợp (Committee for Planning and Cooperation) và là cơ quan ngang bộ. Trung tâm 

thống kê quốc gia Lào bao gồm các cơ quan thống kê trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác, các 

tỉnh, huyện, xã, cũng như các đơn vị cung cấp số liệu khác. Để đảm bảo tính bảo mật của thông 

tin, các đơn vị thu thập số liệu trong các bộ và cơ quan ngang bộ, trong các tỉnh, huyện, xã, và các 

đơn vị cung cấp số liệu khác phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của các thông tin được tính 

toán và cung cấp, và gửi số liệu trực tiếp cho Trung tâm thống kê quốc gia bằng đường bưu điện 

và được theo dõi cẩn thận theo điều 9, nghị định về tổ chức và hoạt động của hệ thống thống kê 

quốc gia năm 2002. 

 

1.3. Cơ quan thống kê trực thuộc một Bộ 

Phần Lan:  

Đây có thể xem là mô hình thể hiện rõ nhất những nguyên tắc độc lập được đưa ra trong hướng 

dẫn của Liên hợp Quốc. Mặc dù cơ quan thống kê Phần Lan trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cơ 

chế hoạt động tương đối độc lập thể hiện ở một số điểm như sau:  

http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/TheReliabilityofChina%27sEconomicData.pdf
http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/TheReliabilityofChina%27sEconomicData.pdf
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- Thứ nhất, vai trò của Bộ chỉ dừng lại ở việc đưa ra các mục tiêu cụ thể về nguồn lực và các 

kết quả thu được, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc sử dụng các nguồn lực và nghiệm 

thu các kết quả đã đặt ra. Cụ thể, Bộ Tài chính Phần Lan đưa ra cơ chế tài chính để Cơ 

quan Thống kê sẽ dựa vào đó đệ trình kế hoạch dự trù tài chính định kỳ hàng năm lên quốc 

hội. Sau khi Quốc hội duyệt kế hoạch tài chính, Bộ Tài chính và Cơ quan Thống kê sẽ thảo 

ra một văn bản cam kết quyền của Cơ quan Thống kê khi sử dụng ngân sách vào các hoạt 

động thống kê và trách nhiệm của Cơ quan này trong việc đảm bảo đúng các mục tiêu 

thống kê đã đề ra.  

- Thứ hai, chất lượng của dữ liệu thống kê sẽ do các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc 

tế đánh giá và cho ý kiến; Cơ quan Thống kê tiếp nhận ý kiến đánh giá, góp ý từ nhiều bên 

bao gồm đối tác, khách hàng và các bên liên quan về thực trạng hoạt động và số liệu thống 

kê của Phần Lan từ đó giúp nâng cao tính chính xác, tin cậy và trung lập của các số liệu 

thống kê. Cơ quan này cũng cho xây dựng một hệ thống cập nhật dữ liệu thông minh cho 

phép cập nhật sự thay đổi về số liệu trong từng hoàn cành cụ thể và theo nhu cầu của khách 

hàng để đảm bảo tính kịp thời và liên tục của bộ số liệu.  

- Thứ ba, Luật thống kê Phần lan (280/2004) có quy định rõ việc thu thập và xử lý dữ liệu, 

phân tích số liệu, phương thức đảm bảo tính bảo mật trước khi công bố số liệu thống kê 

phục vụ cho các mục tiêu thống kê. Luật này nhấn mạnh việc đảm bảo tối đa tính chính 

xác và khách quan của dữ liệu dùng để phục vụ cho mục đích quản lý hoặc các mục đích 

khác; quy trình thu thập và xử lý các số liệu dùng cho mục đích thống kê hay cho mục đích 

điều hành là như nhau. Cũng theo Luật này, các bộ dữ liệu thuộc tính (microdata) không 

được cung cấp hay sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cho mục đích quản lý. 

- Thứ tư, Cơ quan Thống kê Phần Lan cũng đặt ra những chuẩn mực đạo đức nghiệp vụ 

thống kê cho nhân viên của mình, yêu cầu nghiêm ngặt về việc bảo mật thông tin gần giống 

như hệ thống Bảo vệ Dữ liệu Ombudsman.  

- Thứ 5, Cơ quan Thống kê Phần Lan nhìn nhận vai trò của mình không đơn thuần là một cơ 

quan chuyên môn chuyên cung cấp các dữ liệu thống kê theo yêu cầu mà còn là một bên 

có nghĩa vụ công khai các số liệu để phục vụ các hoạt động thảo luận của công chúng. Cơ 

quan này có toàn quyền lựa chọn các phương pháp thống kê và lựa chọn thời điểm cung 

cấp các số liệu này mà không có bất kỳ sự tham gia hay can thiệp của một cơ quan nào  

- Thứ 6, để đảm bảo tính trung lập tuyệt đối cho các dữ liệu thống kê, Cơ quan Thống kê 

Phần Lan thành lập một mạng lưới đối tác không chỉ với các cơ quan chính phủ mà còn 

với những bên sử dụng dữ liệu, những cơ quan cung cấp dữ liệu, trường đại học và viện 

nghiên cứu và những hội nhóm quan tâm. Mạng lưới này được chia thành hai cấp- cấp 

chuyên gia và cấp quản lý và những bên này sẽ cố vấn cho Cơ quan Thống kê trong quá 

trình thu thập, xử lý và công bố số liệu thống kê. 

Tài liệu tham khảo: 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_seminar/Finland.pdf 

 

Nam Phi 

Cơ quan thống kê của Nam Phi trực thuộc Bộ Tài chính. Hoạt động theo Luật số 06 năm 1999 

về  

Thống kê (Statistic Act). Mục đích thành lập nhằm hỗ trợ các tổ chức khác trong việc xây dựng  

kế hoạch, lập chính sách và quản lý đánh giá các chính sách. 

Cơ quan này trực thuộc Bộ Tài chính nhưng vẫn có quyền độc lập với Quyết định của Bộ Tài chính 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_seminar/Finland.pdf
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- Bộ trưởng Bộ Tài chính không có quyền can thiệp về: 

(i) Thời gian và phương thức thu thập số liệu của SSA 

(ii) Hình thức, quy mô và thời gian lưu hành số liệu 

(iii) Thời điểm ngừng thu thập số liệu 

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Tài chính phản đối khuyến nghị của SSA, hai bên sẽ tham khảo ý 

kiến  

của Hội đồng tư vấn. 

- Trong trường hợp bất đồng giữa BTC và SSA không đàm phán được, SSA vẫn thực hiện 

chỉ đạo của BTC nhưng được phép công bố với công chúng rằng quyết định về chính sách 

là của BTC mà không phải khuyến nghị của SSA. 

Như vậy, Nam Phi đưa ra chiến lược để tăng cường độ tin cậy và tính độc lập của các sản phẩm 

thống kê, chủ yếu tập trung vào: 

- Đánh giá chất lượng độc lập được thực hiện với các cuộc điều tra 

- Trao đổi nhiều hơn với các bên liên quan và “quảng bá” về các sản phẩm thống kê của cơ 

quan này nhằm thúc đẩy việc sử dụng các dữ liệu trong hoạch định chính sách. 

- Nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác thống kê. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế và sự tham gia vào các hoạt động thống kê của SSA. 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2010/ene/vote12.pdf 

 

Nhật Bản 

Hệ thống thống kê của  Nhật Bản được phân cấp, trong đó mỗi Bộ xây dựng số liệu thống kê cho 

các mục đích chính sách của riêng mình. Trong Bộ Nội vụ và Truyền thông, The Director-General 

for Policy Planning (Statistical Standards) chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động thống kê của 

các Bộ khác nhau, lên kế hoạch cho các thống kê chính thức, thiết lập các tiêu chuẩn thống kê, 

trong khi đó Cục Thống Kê (Statistics Bureau) là đơn vị thực hiện các hoạt động thống kê. Cục 

này chịu trách nhiệm phổ biến các số liệu thống kê liên quan, hợp tác với The Director-General 

for Policy Planning tiến hành các cuộc điều tra. 

Từ Luật Thống kê Nhật Bản, The Director-General for Policy Planning có trách nhiệm lập kế 

hoạch và soạn thảo các vấn đề cơ bản, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh các cuộc điều tra thống kê 

và các hoạt động thống kê của các Bộ khác nhau (không chỉ Cục thống kê). Vai trò độc lập và 

quan trọng của The Director-General for Policy Planning[[1]] trong hoạt động thống kê của Nhật 

Bản. 

Theo Luật Thống kê Nhật Bản ban hành tháng 4 năm 2009 (sửa đổi dựa trên Luật ban hành tháng 

5 năm 2007), Hội đồng thống kê trực thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản được thành lập với tư 

cách là một tổ chức kỹ thuật, trung lập nhằm nghiên cứu và thẩm định chất lượng của hoạt động 

thống kê do Cục Thống kê và Tổng giám đốc Kế hoạch giữ vai trò. Với khoảng 13 chuyên gia đầu 

ngành, tổ chức này giữ vai trò độc lập và trung tâm trong việc phát triển số liệu thống kê chính 

thức thông qua nghiên cứu và thẩm tra hoạt động thống kê, đồng thời đề xuất các góp ý cho các 

bộ trưởng về hoạt động này. 

Quản lý hoạt động thống kê ở cấp địa phương 

Mỗi quận ở Nhật Bản có bộ phận thống kê riêng (giống với Việt Nam, các phòng Thống kê, có hệ 

thống từ trung ương đến địa phương), có trách nhiệm hợp tác trong các cuộc khảo sát quy mô quốc 

http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2010/ene/vote12.pdf
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gia thực hiện bởi Cơ quan thống kê. Các bộ đóng góp ngân sách cho các cuộc thống kê này. Nhân 

sự của cơ quan thống kê cấp quận do Tổng giám đốc Kế hoạch quyết định (Chứ không phải do 

Cục thống kê). 

Nhật xét về tính trung lập, điểm mạnh, hạn chế của hệ thống thống kê ở Nhật Bản: 

Theo Paul Cheung (2007) (Giám đốc Bộ phận thống kê của UN), khái niệm “trung lập” được chấp 

nhận là một khái niệm cốt lõi trong hệ thống thống kê Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đưa vào thực tiễn, 

tính trung lập phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là ở các đơn vị thống kê cấp nhỏ, vốn 

chịu tác động rất nhiều từ các cơ quan chủ quản. Theo Paul, ở thời điểm hiện tại, chưa có có một 

cơ quan nào đảm bảo tính trung lập ở các đơn vị thống kê và ông không cho rằng Ủy ban Thống 

kê quốc gia Nhật Bản là cơ quan thích hợp để đảm bảo điều này. Paul cũng đề cập đến những mô 

hình đáng để tham khảo về quyền tự chủ và độc lập của cơ quan thống kê ở một số quốc gia: 

“Quyền tự chủ của cơ quan thống kê được thể hiện ở hai hình thức. Một là tự chủ về tổ chức, nơi 

mà các cơ quan thống kê thành lập tách biệt ra khỏi các cơ quan của chính phủ và nhà nước, ví dụ 

cơ quan thống kê INEGI của Mexico đã được quốc hội chấp thuận để trở thành một cơ quan độc 

lập; hay như Cục Thống kê Anh và Úc đã được trao quy chế tự trị”. 

Theo Shunsuke Kimura (2011),giám đốc bộ phận thống kê quốc tế của Bộ Thông tin truyền thông 

Nhật Bản, điểm mạnh của mô hình thống kê Nhật Bản là các dữ liệu thống kê được thu thập nhanh 

chóng, độ trễ về thời gian thấp. Trái lại, như đã trình bày, hệ thống với nhiều cơ quan khác nhau 

tạo ra sự chồng chéo, đặc biệt là đối với các cuộc điều tra quy mô quốc gia, các số liệu thống kê 

được “đặt hàng” của nhiều bộ ngành khác nhau dẫn đến “việc lạm dụng trong sản xuất dữ liệu 

thống kê”. Kimura đề xuất bổ sung “Master Plan”, hiện nay Master Plan đã được thực hiện ở Nhật 

Bản. 

Đây là điểm khá đặc biệt của Nhật Bản khi có 2 cơ quan phụ trách công tác Thống kê cùng thuộc 

Bộ Nội vụ và Truyền thông. Cơ quan thực hiện các hoạt động thống kê được giám sát và điều phối 

bởi một cơ quan ngang cấp cho trách nhiệm hoạch định, ban hành bộ tiêu chuẩn và giám sát. Bên 

cạnh 2 cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước này, Văn phòng Nội các Nhật Bản còn thành lập 

một tổ chức kỹ thuật nhằm nghiên cứu và thẩm định một cách trung lập các hoạt động thống kê, 

đặc biệt là của 2 cơ quan nói trên. Đây là các nhận định mang tính lý thuyết về chức năng nhiệm 

vụ của các cơ quan này, tuy nhiên, theo nhận định của một số học giả, hệ thống thống kê Nhật Bản 

cần phải được cải cách hơn nữa để đảm bảo tính trung lập (xin xem chi tiết tại link tài liệu phía 

trên) 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/sympo/pdf/sympos2.pdf) 

http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms10/MS10_p_session3_Japan.pdf 

http://www.stat.go.jp/english/info/guide/index.htm 

http://www.soumu.go.jp/english/index.html 

http://www.stat.go.jp/english/info/guide/2011ver/pdf/2011ver.pdf 

http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/sympo/pdf/sympos2.pdf   

http://www.soumu.go.jp/english/dgpp_ss/seido/masterplan2014.htm 

http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/sympo/pdf/sympos2.pdf
http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms10/MS10_p_session3_Japan.pdf
http://www.stat.go.jp/english/info/guide/index.htm
http://www.soumu.go.jp/english/index.html
http://www.stat.go.jp/english/info/guide/2011ver/pdf/2011ver.pdf
http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/sympo/pdf/sympos2.pdf
http://www.soumu.go.jp/english/dgpp_ss/seido/masterplan2014.htm
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Hàn Quốc 

Cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSTAT) trực thuộc Bộ Chiến lược và Tài chính từ năm 

2009 được giám sát bởi một cơ quan là Ủy ban thống kê quốc gia (National Statistics Committee 

- NSC). NSC (chủ tịch là Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính) được thành lập nhằm hỗ trợ các hoạt 

động thống kê của KOSTAT. 

Luật Thống kê của Hàn Quốc ban hành năm 1962 và được sửa đổi vào tháng 3 năm 2010 nhằm 

đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống thống kê. Theo đó, KOSTAT phải cung cấp các thông 

tin thống kê đáng tin cậy và đảm bảo tính khách quan và chịu sự giám sát bởi NSC. 

Tài liệu tham khảo:  

http://kostat.go.kr/portal/english/index.action 

http://kostat.go.kr/GuideStatY12/EBook.htm 

Canada 

Cơ quan thống kê Canada (thường gọi tắt là StatsCan) là một thành viên (trong 12 thành viên chủ 

chốt) của Bộ Công nghiệp (Industry Portfolio). Thống kê là một trách nhiệm liên bang ở Canada 

và StatsCan chịu trách nhiệm sản xuất dữ liệu thống kê cho các bảng và chính phủ. Cứ 5 năm, cơ 

quan này thực hiện tổng điều tra quốc gia, ngoài ra có khoảng 350 khảo sát về các mặt của đời 

sống kinh tế xã hội ở Canada. Cơ quan này thực hiện các nguyên tắc chung của  Ủy ban thống kê 

Liên hợp quốc. 

Nhằm đảm bảo tính trung lập và minh bạch, Cơ quan thống kê Canada có hai chính sách: (1) Chính 

sách người dùng thông báo về chất lượng dữ liệu và phương pháp luận; (2) Chính sách về tiêu 

chuẩn thống kê. 

Cơ quan thống kê Canada có một hoạt động Đánh giá tác động bí mật đối với các chính sách, các 

vấn đề xã hội, đời sống, thu nhập cá nhân, doanh nghiệp…v.v và chỉ phục vụ cho mục đích thống 

kê và nghiên cứu, tuân thủ theo Luật Thống kê của quốc gia này. StatsCan được cộng đồng quốc 

tế đánh giá cao bởi chất lượng của dữ liệu và phương pháp luận thực hiện. 

Tài liệu tham khảo: http://www.statcan.gc.ca/eng/about/about 

Hoa Kỳ 

Cục Thống kê Hoa Kỳ (http://www.census.gov/about/who.html) thuộc Bộ Thương mại, được giám 

sát bởi Cơ quan Kinh tế và Thống Kê (ESA-Thuộc Bộ Thương mại). 

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ có những cơ quan thống kê riêng đối với một số lĩnh vực quan trọng như 

The National Center for Health Statistics (bộ phận của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch 

bệnh, thuộc bộ Y tế) (http://www.cdc.gov/nchs/about/organization.htm); Cục Thống kê Lao động 

của bộ Lao động, (http://stats.bls.gov/bls/infohome.htm) 

Bỉ 

Viện Thống kê Quốc gia Bỉ (Institut National de Statistique – INS) là một cơ quan thuộc Bộ Kinh 

tế nước này, hoạt động với ngân sách do Bộ trưởng Bộ Kinh tế phê duyệt. 

Năm 1994, INS trở thành một cơ quan độc lập về mặt quản lý, được phép giữ lại các nguồn thu và 

các khoản trợ cấp đầu tư nhằm nâng cao chất lượng thống kê. Hầu hết việc xuất bản các ấn phẩm 

http://kostat.go.kr/portal/english/index.action
http://kostat.go.kr/portal/english/index.action
http://kostat.go.kr/GuideStatY12/EBook.htm
http://www.statcan.gc.ca/eng/about/about
http://www.census.gov/about/who.html
http://www.cdc.gov/nchs/about/organization.htm
http://stats.bls.gov/bls/infohome.htm
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thống kê do INS quyết định sau khi tham vấn Hội đồng Thống kê cấp cao (High Council of 

Statistics), trừ một số trường hợp đặc biệt cần phải có sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Kinh tế. 

 

Tài liệu tham khảo: http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=535#start 

 

Đan Mạch 

Cơ quan Thống kê của Đan Mạch trực thuộc Bộ Kinh tế và Nội vụ của nước này, nhưng là một cơ 

quan độc lập (theo Khoản 2, Luật Thống kê). Tính độc lập thể hiện qua việc Ủy ban Thống kê của 

Đan Mạch (Board of Statistics Denmark ) và Hội đồng Thống kê Đan Mạch (National Statistician) 

được quyết định về việc thực hiện và phổ biến các số liệu thống kê trong khuôn khổ các quy định 

pháp lý. 

Tài liệu tham khảo:  

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=505#start 

http://www.dst.dk/en/OmDS 

 

Đức 

Cục Thống kê Liên bang (Federal Statistical Office – FSO) là cơ quan độc lập thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (theo Điều 2 của Luật Thống kê Liên bang của nước này). 

Do cấu trúc nhà nước liên bang của Đức, các điều tra thống kê cấp liên bang được thực hiện thông 

qua sự hợp tác giữa Cục Thống kê Liên bang và các cơ quan thống kê của 16 bang. Điều này có 

nghĩa là hầu hết các điều tra thống kê cấp liên bang được phân cấp để thực hiện, cũng như việc 

phân chia lao động mà trong đó Cục Thống kê Liên bang chủ yếu đóng vai trò phối hợp. Trách 

nhiệm chính của cơ quan này là giám sát nhằm đảm bảo các điều tra thống kê không bị chồng chéo 

và được thực hiện theo đúng các phương pháp tiêu chuẩn cũng như đảm bảo tiến độ. 

Tài liệu tham khảo: 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=508#start 

https://www.destatis.de/EN/AboutUs/OurMission/Statistics/Statistics.html 

 

Pháp 

Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques – INSEE) giữ vai trò như một “Tổng Cục” của Bộ Kinh tế Pháp. Bộ Luật về Hiện 

đại hóa nền kinh tế năm 2008 đã chính thức thừa nhận tính độc lập của INSEE (theo Điều 1, 

Khoản1). 

Viện này là cơ quan trực thuộc chính phủ, có thành phần cán bộ không nhất thiết phải là công 

chức. INSEE hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước, nhưng đồng thời cũng có nguồn thu từ việc 

bán các ấn phẩm cũng như thực hiện các dự án theo đặt hàng của các cơ quan khác. 

Tài liệu tham khảo: 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=579#start 

http://www.insee.fr/en/insee-statistique-publique/default.asp?page=qualite/principe1.htm 

 

http://www.statcan.gc.ca/eng/about/about
http://www.statcan.gc.ca/eng/about/about
http://www.statcan.gc.ca/eng/about/about
http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=505#start
http://www.dst.dk/en/OmDS
http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=508#start
https://www.destatis.de/EN/AboutUs/OurMission/Statistics/Statistics.html
http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=579#start
http://www.insee.fr/en/insee-statistique-publique/default.asp?page=qualite/principe1.htm
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Hà Lan 

Cơ quan Thống kê Hà Lan chính thức là một cơ quan tự chủ, có tư cách pháp nhân và độc lập hoàn 

toàn với Bộ Kinh tế kể từ năm 2004. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Kinh tế vẫn là người chịu trách nhiệm 

thiết lập và duy trì một hệ thống cung cấp thông tin thống kê của chính phủ. Nói cách khác, Bộ 

trưởng Bộ kinh tế chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý và ngân sách hoạt động, cũng như việc 

tạo dựng các điều kiện thuận lợi cho hoạt động thống kê nhằm đưa ra các số liệu đáng tin cậy và 

có chất lượng. Hoạt động của cơ quan này hoàn toàn do ngân sách nhà nước chu cấp. 

Cơ quan Thống kê Hà Lan đồng thời chịu sự quản lý của Ủy ban Thống kê Trung ương (Central 

Commission for Statistics – CCS). Ủy ban này có trách nhiệm giám sát các thống kê chính thức 

của Hà Lan, bao gồm một chủ tịch và một số chẵn các thành viên (trong khoảng 6-10 người) đều 

do Bộ trưởng Bộ Kinh tế bổ nhiệm và bãi nhiệm. Chủ tịch ủy ban và các thành viên không nhất 

thiết phải là công chức dưới quyền Bộ trưởng Bộ Kinh tế, có nhiệm kỳ không quá 4 năm và chỉ 

được tái bổ nhiệm một lần. 

Tài liệu tham khảo:  

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=516#start 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/organisatie/default.htm 

 

Na Uy 

Cơ quan Thống kê Na Uy chịu sự quản lý của Bộ Tài chính nước này, nhưng là một cơ quan độc 

lập và tự chủ về mặt chuyên môn, bao gồm cả chức năng thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu. 

Cơ quan thống kê của Na Uy thuộc quản lý hành chính của Bộ Tài chính nước này, với đội ngũ 

khoảng 900 nhân viên và 200 phỏng vấn viên. Cơ quan này có ngân sách hoạt động lên tới 700 

triệu krone (gần 94 triệu USD), trong đó khoảng 70% là do ngân sách nhà nước cấp, còn lại là kinh 

phí có được từ người sử dụng thông tin (các bộ, ban, ngành của chính phủ và Hội đồng Nghiên 

cứu của Na Uy – Research Council of Norway). 

Đứng đầu Cơ quan Thống kê Na Uy là một Ủy ban và Giám đốc Cơ quan thống kê. Thành phần 

của Ủy ban này do Bộ Tài chính chỉ định và có chức năng giám sát các số liệu thống kê chính thức 

và hoạt động của Cơ quan thống kê. Ủy ban này cũng có trách nhiệm thảo luận và quyết định 

phương án đề xuất ngân sách, chiến lược và kế hoạch hành động của Cơ quan thống kê, đồng thời 

đảm bảo các mục tiêu và yêu cầu hoạt động đã đề ra.  

Tài liệu tham khảo: 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=636#start 

http://www.ssb.no/en/%20(english) 

Statistics Norway (2014), “This is Statistics Norway – Statistics and analyses that benefit 

society”p.14. 

 

Thụy Sỹ 

Cục Thống kê Liên bang Thụy Sĩ (Swiss Federal Statistical Office – OFS) là cơ quan chịu trách 

nhiệm báo cáo trước Hội đồng Liên bang (chính phủ) và trực thuộc Bộ Nội vụ của quốc gia này. 

Đây là cơ quan thống kê quan trọng nhất của quốc gia và có thẩm quyền giám sát các thống kê về 

cộng đồng, kinh tế cũng như môi trường với kinh phí được cấp hoạt động hàng năm khoảng Ngân 

sách trung bình hàng năm là 165 triệu franc (gần 178 triệu USD). 

http://www.statcan.gc.ca/eng/about/about
http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=516#start
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/organisatie/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=636#start
http://www.ssb.no/en/%20(english)
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Cơ quan này đồng thời cung cấp các số liệu thống kê ở hầu hết các lĩnh vực qua việc tổ chức và 

thực hiện các điều tra, khai thác dữ liệu hành chính hoặc tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau. Nhờ đó, gánh nặng của việc thực hiện các báo cáo đã được giảm bớt và tính hiệu quả trong 

công tác quản trị được nâng cao.   

OFS phân tích, lý giải và công bố các thông tin thống kê nhằm cung cấp nền tảng cho công tác 

hoạch định chính sách, cũng như công tác dự báo và ra quyết định, nâng cao tính minh bạch và 

thúc đẩy các tranh luận mang tính dân chủ. 

Tài liệu tham khảo: 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=667#start 

http://www.ssb.no/en/%20(english) 

http://www.unctad.info/en/World-Statistics-Day-Geneva/Events/Swiss-Federal-Statistical-Office/ 

 

Ấn Độ 

Cơ quan thống kê trung ương (CSO) của Ấn Độ  thuộc Bộ Thống kê và Triển khai chương trình, 

được thành lập để kết nối các hoạt động thống kê đã được thực hiện tại các Bộ và các cơ quan khác 

nhau của Ấn Độ, tư vấn, duy trì các tiêu chuẩn theo các tổ chức thống kê quốc tế và công bố các 

số liệu thống kê. 

CSO chịu sự giám sát của Ủy ban Thống kê quốc gia (NCS) và NCS là một đơn vị độc lập, được 

thành lập bởi chính phủ, chịu trách nhiệm xác nhận chất lượng của số liệu đến từ các nguồn khác 

nhau, trong đó có CSO, giám sát chung và hướng dẫn thực hiện các yêu cầu của hệ thống thống 

kê quốc gia. Để đảm bảo cơ chế độc lập của cơ quan thống kê, Ấn Độ thành lập Uỷ ban thống kê 

quốc gia độc lập có thành viên đến từ các cơ quan khác nhau. Uỷ ban thống kê có nhiệm vụ điều 

phối hoạt động của hệ thống thống kê, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các cơ quan thống kê thực hiện 

nhiệm vụ của mình, kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ quan sử dụng số liệu với các đơn vị thống 

kê. 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.iasri.res.in/ebook/TEFCPI_sampling/OVERVIEW%20OF%20INDIAN%20STATISTI

CAL% 20SYSTEM.pdf 

http://mospi.nic.in/nscr/iss.htm 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=509#start 

 

Brazil 

 

Viện nghiên cứu địa lý và thống kê Brazil (IBGE) hoạt động tuân theo các văn bản pháp lý về 

thống kê của Brazil. IBGE có liên hệ với Bộ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý với vai trò điều phối 

hệ thống thống kê của Brazil và được coi là nơi đưa ra các dữ liệu thống kê chính thức của Brazil 

(tương đương với Ngân hàng trung ương, các bộ). IBGE có trách nhiệm phân tích và đưa ra các 

dữ liệu thống kê về dân số, kinh tế, xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi trường nhằm cung cấp 

bằng chứng cho hoạch định chính sách dựa trên thực tế của Brazil. IBGE được phân cấp với đơn 

vị đầu mối tại Rio de Janeiro và các đơn vị trực thuộc tại các bang. 

Chiến lược hoạt động của IBGE được thông qua bởi các Hội đồng tư vấn theo các lĩnh vực: 

Điều  

tra dân số, Nông nghiệp, Chỉ số quốc gia về giá tiêu dùng, thống kê tử vong… 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=667#start
http://www.ssb.no/en/%20(english)
http://www.unctad.info/en/World-Statistics-Day-Geneva/Events/Swiss-Federal-Statistical-Office/
http://mospi.nic.in/nscr/iss.htm
http://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=509#start
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IBGE cũng là một thành viên trong Hội đồng thống kê xã hội của Brazil (tập hợp các đại diện từ 

các bộ, viện nghiên cứu, chương trình quốc gia). Mục tiêu chính của hội đồng này là liên kết các 

cơ sở dữ liệu từ các cuộc điều tra, dữ liệu hành chính để nâng cao khả năng điều phối và quản trị 

của hệ thống thống kê quốc gia. 

Cơ quan thống kế của Brazil có những điểm điểm đặc trưng như sau: 

- Về thông tin: thông tin không cập nhật. Đặc biệt là các thông tin về dân số được thực hiện 

10 năm một lần (http://thebrazilbusiness.com/article/data-and-statistics-in-brazil) 

- Về nhân lực: Chủ tịch của IBGE được chỉ định bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Tài chính và 

quản lý và các vị trí lãnh đạo khác được lựa chọn bởi chủ tịch của IBGE nhưng có thể được 

thay thế bởi Bộ trưởng. Do đó, khó có thể đảm bảo được sự độc lập hoàn toàn với Bộ chủ 

quản. (http://www.schwartzman.org.br/simon/mecovi.pdf) 

- Về tài chính: nguồn tài chính ngắn hạn, không ổn định 

- Chiến lược phát triển và các hoạt động của IBGE được thông qua bởi các Hội đồng tư vấn 

thuộc các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, y tế, giáo dục… 

Theo đề xuất của Nguyên chủ tịch của IBGE nhằm tăng tính độc lập cơ quan thống kế của Brazil: 

- IBGE nên được trang bị nhân lực chất lượng cao, có chương trình nghiên cứu và công bố 

kết quả cụ thể, thường xuyên liên hệ với “cộng đồng khoa học” để có thể trao đổi về các 

dữ liệu và cùng nhau thảo luận về những hạn chế của số liệu qua các điều tra, nghiên cứu. 

Đối với các cơ quan quản lý, IBGE được coi như một phần của “cộng đồng khoa học; do 

vây, để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các số liệu của cơ quan này nên do các cơ 

quan khoa học đánh giá.  

- IBGE nên có nguồn tài chính ổn định từ ngân sách nhà nước và không chịu sự chi phối về 

tài chính của chính phủ 

- Thẩm quyền của IBGE nên được thông qua bởi Quốc hội với sự giám sát chặt chẽ của một 

hội đồng 

- Cần thành lập một Uỷ ban thống kê quốc gia là cơ quan trung gian giữa cơ quan thống kê 

và cơ quan sử dụng số liệu là các bộ ban ngành của chính phủ. 

Tài liệu tham khảo: http://www.schwartzman.org.br/simon/mecovi.pdf 

 

Singapore 

Cơ quan thống kê Singapore (Department of Statistics Singapore), trực thuộc Bộ Thương mại và 

Công nghiệp có nhiệm vụ thu thập, tính toán, xử lý và công bố các số liệu liên quan đến các lĩnh 

vực, ngành nghề tại Singapore. Để hỗ trợ cho cơ quan thống kê, có các đơn vị thống kê và nghiên 

cứu (Research and Statistics Units – RSUs) đặt trong các bộ, các cơ quan chính phủ. Các đơn vị 

thống kê và nghiên cứu này bao gồm hai bộ phận: (1) Các đơn vị thống kê và nghiên cứu được chỉ 

định, sẽ tiến hành thu thập, xử lý, thống kê các số liệu đặc trưng trong lĩnh vực của Bộ trực thuộc 

như số liệu về công nghiệp - xây dựng, sản xuất, môi trường, giao dục, y tế, tiền tệ - ngân hàng,... 

(theo quy định Luật thống kê, được sửa đối mới nhất vào năm 2010); và (2) Các đơn vị thống kê 

và nghiên cứu không được chỉ định, sẽ tiến hành thu thập và thống kê số liệu trong các lĩnh vực 

như du lịch, khách sản, nhập cư,… nhưng không theo Luật thống kê mà theo các quy định khác 

của Bộ quản lý. Các đơn vị thống kê và nghiên cứu do chỉ định và không do chỉ định đều báo cáo 

số liệu trực tiếp về Cơ quan thống kê Singapore và chịu trách nhiệm cũng như đảm bảo tính bảo 

mật của các số liệu báo cáo dưới bất kỳ lợi ích cá nhân nào. 

 

http://thebrazilbusiness.com/article/data-and-statistics-in-brazil
http://www.schwartzman.org.br/simon/mecovi.pdf
http://www.schwartzman.org.br/simon/mecovi.pdf
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Cam-pu-chia 

Cơ quan thống kê quốc gia của Cam-pu-chia là Viện Thống Kê Quốc gia (National Institute of 

Statistics - NIS), trực thuộc Bộ Kế hoạch. Trong mô hình tổ chức của Viện Thống kê Quốc gia 

Cam-pu-chia có cơ quan thống kê trong các Bộ, các tổ chức trực thuộc Chính phủ và Ngân hàng 

quốc gia Cam-pu-chia, cùng với các cơ quan thống kê trực thuộc Viện Thống kê Quốc gia đặt tại 

các tỉnh, quận, huyện. Để tăng cường tính độc lập của Viện Thống kê Quốc gia, Chính phủ đã 

thành lập 2 cơ quan tư vấn và chỉ đạo hoạt động thống kê của Viện Thống kê quốc gia là Hội đồng 

tư vấn thống kê (Statistics Advisory Council - SAC) và Ủy ban phối hợp thống kê (Statistics 

Coordination Committee - SCC), đều được thành lập năm 2007 theo Nghị định về tổ chức và chức 

năng của hệ thống thống kê quốc gia, ban hành tháng 1/2007. 

 

Brunei 

Cơ quan thống kê quốc gia Brunei (Department of Statistics - DOS) là một bộ phận của Bộ Kế 

hoạch và phát triển kinh tế (Department of Economic Planning and Development). Để tăng cường 

tính độc lập và hiệu quả hoạt động của cơ quan thống kê quốc gia, các cơ quan điều hành chuyên 

biệt đã được thành lập. Từ tháng 1/1999, Chính phủ Brunei đã thành lập Ủy ban kỹ thuật điều tra 

(Census Technical Committee - CTC) để phối kết hợp các bộ, cơ quan chính phủ trong thực hiện 

các hoạt động điều tra khác nhau. Thành viên của CTC là các chuyên viên thuộc Cơ quan thống 

kê và Cơ quan điều hành và thông tin, là 2 trong 5 cơ quan thuộc Bộ kế hoạch và phát triển kinh 

tế. Tiếp tục, vào tháng 2/2001, Ủy ban phối hợp quốc gia về điều tra (National Coordinating 

Committee of Census - NCCC) được thành lập, với thành viên là các cán bộ trong các bộ, cơ quan 

ngang bộ, nhằm giúp việc điều tra trên toàn quốc gia được phối hợp tốt hơn. Ngoải ra, để đảm bảo 

tính khách quan trong số liệu điều tra, chương 78 trong Các bộ luật của Brunei (Laws of Brunei 

Darussalam) đã quy định quyền và nghĩa vụ thu thập và đảm bảo tính bảo mật của thông tin cho 

cơ quan điều tra, thuộc cơ quan thống kê quốc gia. 

 

Thailand 

Văn phòng thống kê quốc gia (National Statistical Office - NSO) là cơ quan chịu trách nhiệm chính 

trong việc thu thập, xử lý và công bố thông tin cho công chúng của Thái Lan, cơ quan trực thuộc 

Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông. Để đảm bảo cho tính phối hợp với các Bộ khác trong quá 

trình thu thập và công bố số liệu, Văn phòng thống kê quốc gia Thái Lan phối hợp với các cơ quan 

thống kê trực thuộc các Bộ như Văn phòng các chỉ số kinh tế và thương mại thuộc Bộ Thương 

mại, văn phòng kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp. Ngoài ra, mạng lưới bao gồm 75 văn 

phòng thống kê tại các tỉnh trực thuộc Văn phòng thống kê quốc gia cũng giúp cơ quan này thu 

thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả hơn. Để tăng tính độc lập của Tổng cục thống kê quốc 

gia, Ủy ban Thống kê quốc gia (National Statistical Commission) được thành lập năm 1965 được 

chỉ định là cơ quan cấp cao giúp tư vấn hoạt động của văn phòng thống kê quốc gia mà trong đó 

tổng cục trưởng tổng cục thống kê là một thành viên trong ủy ban này. 

 

Myanmar 

Tổ chức thống kê trung tâm (Central Statistical Organization - CSO) là cơ quan chịu trách nhiệm 

chính trong việc thu thập, xử lý và công bố các số liệu thuộc mọi ngành nghề lĩnh vực tại Myanmar. 

Tổ chức thống kê trung tâm (CSO) là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Phát triển kinh tế quốc 
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gia. Trong hệ thống thống kê, bên cạnh tổ chức thống kê trung tâm đóng vai trò trung tâm thì trong 

các bộ cũng có cơ quan chiu trách nhiệm thống kê riêng như Cơ quan kế hoạch nông nghiệp thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi, Cơ quan kế hoạch năng lượng thuộc Bộ Năng lượng, Cơ quan kế 

hoạch và thống kê thuộc Bộ Lâm nghiệp,…Các cơ quan thống kê tại các Bộ cùng với các văn 

phòng thống kê của Tổ chức thống kê trung tâm trong nước sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổ chức thống 

kê trung tâm để xử lý và công bố các số liệu cho công chúng. Để đảm bảo tính bảo mật và khách 

quan của các số liệu, Luật tổ chức thống kê trung tâm (1952) có nêu rõ quyền truy cập vào các tài 

liệu thống kê thuộc về Giám đốc của tổ chức thống kê trung tâm, và hạn chế các lợi ích cá nhân 

ảnh hưởng đến quá trình thu thập, xử lý và công bố số liệu của cơ quan này. 

 

Philippines 

Văn phòng thống kê quốc gia (National Statistics Office) là cơ quan chính chịu trách nhiệm thu 

thập, tính toán và công bố số liệu thống kê về các lĩnh vực của Philippines, trực thuộc Cơ quan 

Kinh tế và Phát triển quốc gia (National Economic and Development Authority). Để công tác phối 

hợp thống kê giữa các lĩnh vực được hiệu quả hơn, Ban phối hợp thống kê quốc gia (National 

Statistics Coordination Board - NSCB) được thành lập vào năm 1987 và dưới ban phối hợp này 

không chỉ có văn phòng thống kê quốc gia mà còn có văn phòng thống kê nông nghiệp (Bureau of 

Agriculture Statistics - BAS), trực thuộc Bộ Nông nghiệp, văn phòng thống kê lao động và việc 

làm (Bureau of Labor and Employment Statistics - BLES), trực thuộc Bộ lao động và việc làm, và 

trung tâm đào tạo và nghiên cứu thống kê (Statistical Research and Training Center). Theo đó, 

trong nghiệp vụ thu thập, xử lý, báo cáo thông tin, số liệu, văn phòng thống kê của các Bộ, cơ quan 

chính phủ ngang bộ có nghĩa vụ đảm bảo tính khách quan của các số liệu thống kê và báo cáo trực 

tiếp các số liệu này văn phòng thống kế quốc gia để đảm bảo tính bảo mật. Ngoài ra, văn phòng 

thống kê quốc gia còn có những chi nhánh, đại lý trực thuộc tại các tỉnh. Để tăng tính độc lập về 

mặt thống kê cho Văn phòng thống kê quốc gia, cơ quan này sẽ nhận sự tư vấn từ hai tổ chức: (1) 

Ban phối hợp thống kê quốc gia (National Statistical Coordination Board - NSCB), trong đó ban 

lãnh đạo là Bộ trưởng bộ kế hoạch kinh tế xã hội và Thứ trưởng bộ ngân sách và quản lý, và (2) 

Hội đồng tư vấn thống kê (Statistical Advisory Council), được thành lập năm 2002 như là một cơ 

quan độc lập chuyên tư vấn cho hệ thống thống kê Philipines (Philipines Statistical System) để 

đảm bảo cho chất lượng và độ tin cậy cho các số liệu được công bố. Thành viên của Hội đồng là 

các giáo sư, chuyên gia, chuyên viên trong lĩnh vực thống kê. 

 

Phụ lục 2. Ba khía cạnh của sự độc lập 

Sự độc lập của một cơ quan thống kê quốc gia bao gồm: Độc lập về mặt Khoa học, Độc lập về mặt 

chuyên môn và Độc lập về mặt thể chế. 

Độc lập về mặt Khoa học (Scientific Independence) được thể hiện ở các yếu tố sau: 

- Tuyển dụng nhân viên có trình độ và kỹ năng cao thông qua quy trình tuyển dụng minh 

bạch và khách quan. Thường xuyên cải thiện trình độ và kỹ năng của nhân viên thông qua 

hoạt động đào tạo v.v. 

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân tư vấn độc lập, mở rộng cơ hội hợp 

tác với các cơ quan thống kê khác để tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế 
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- Có hướng dẫn công khai về việc quản lý các phương pháp thống kê khoa học của các cơ 

quan thống kê quốc gia, được hội đồng tư vấn và chuyên gia ủng hộ 

Độc lập về mặt chuyên nghiệp (Professional Independence) của các cơ quan thống kê quốc gia 

không phải là mục đích mà chính là phương tiện giúp các cơ quan này cung cấp thông tin thống 

kê khách quan, không bị chi phối bởi bất kỳ áp lực từ các tổ chức chính trị hay nhóm lợi ích nào. 

Tuyên ngôn về Đạo đức nghề nghiệp của Viện Thống Kê Quốc tế, cũng cung cấp các quy định về 

hành vi nhằm phát huy tính độc lập về mặt chuyên môn cho các cơ quan thống kê như sau: 

- Đảm bảo công chúng có cơ hội tiếp cận với các chứng cứ khoa học và các dữ liệu thống 

kê; 

- Việc công bố và thời điểm công bố thông tin thống kê là hoàn toàn độc lập với thời điểm 

đưa ra các phân tích chính sách hay chính trị. 

- Thông báo và giải thích về những thay đổi về mặt phương pháp, để tăng cường niềm tin 

của công chúng vào hoạt động thống kê. 

- Đảm bảo tuân thủ lịch công bố thông tin thống kê đúng thời hạn cũng như phải có quy định 

rõ ràng về việc tiếp cận các số liệu thống kê trước ngày công bố chính thức, nhằm ngăn 

chặn việc thao túng ngày công bố số liệu thống kê vì các mục đích chính trị. 

Độc lập này về mặt thể chế (Institutional Independence) bao gồm khả năng thiết lập và phát hành 

các chương trình thống kê một cách độc lập (lập kế hoạch chương trình), trách nhiệm quản lý ngân 

sách của cơ quan thống kê và vai trò quan trọng của người đứng đầu cơ quan này. Ủy ban thống 

kê Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng sự độc lập trong việc phát triển, xây dựng và ban hành số liệu 

thống kê, đặc biệt là việc lựa chọn các định nghĩa, phương pháp, và nguồn dữ liệu, cũng như trong 

việc đưa ra quyết định về thời gian và nội dung, cách thức ban hành dữ liệu đòi hỏi sự độc lập của 

người đứng đầu cơ quan thống kê và công tác tuyển dụng và sa thải minh bạch dựa trên các tiêu 

chí nghiệp vụ rõ ràng, chứ không phải là dựa trên các yếu tố chính trị. Tạo điều kiện cạnh tranh 

công khai cho vị trí này cũng như giới hạn nhiệm kỳ của vị trí này sẽ bảo vệ tính công bằng. Cụ 

thể, Liên Hợp Quốc đưa ra các thông lệ tốt để các quốc gia áp dụng như sau: 

- Áp dụng Thủ tục minh bạch trong việc bổ nhiệm và sa thải Người đứng đầu cơ quan thống 

kê. 

- Người đứng đầu cơ quan thống kê chịu trách nhiệm về quản lý ngân sách và có quyền được 

đưa ra các nhận xét công khai về vấn đề ngân sách phân bổ cho cơ quan thống kê. 

- Người đứng đầu cơ quan thống kê có vị trí quyền hạn cao đủ để đảm bảo có tiếng nói đối 

với các cơ quan có thẩm quyền cấp cao về mặt chính sách và hành chính. 

- Cơ quan thống kê đưa ra nhận xét công khai về các vấn đề thống kê, bao gồm cả việc phê 

bình và sử dụng sai mục đích các số liệu thống kê, nếu thấy phù hợp. 

 

(Tài liệu tham khảo: UN Fundamental Principles of Official Statistics. Implementation Guidelines. 

2014.) 
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Báo cáo này được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu thuộc Sáng kiến Việt Nam, Đại học Indiana Hoa 

Kỳ theo đề nghị của Thư viện Quốc hội. Thành viên của Nhóm nghiên cứu bao gồm: Trần Ngọc 

Anh, Đặng Thủy Anh, Phan Khánh Linh, Đoàn Minh Phượng, Vũ Ngọc Quyên, Nguyễn Hoài 

Sơn, Lương Minh Tân, Lê Hà Thu và Phạm Phương Thảo. 

 

Báo cáo nhận được nhiều ý kiến quý giá từ các chuyên gia thuộc mạng lưới V-idea: 

 

- TS Đặng Hải Anh, Ngân hàng Thế giới, Washington DC 

- TS Đỗ Quốc Anh, ĐH Sciences Po, Paris 

- TS Nguyễn Ngọc Anh, DEPOCEN, Hà Nội 

- GS Trần Nam Bình, ĐH UNSW Australia và RMIT 

- TS Thái Văn Cẩn, Nguyên Chuyên gia cao cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

- GS Lê Văn Cường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, Paris 

- TS Lê Hồng Giang, TGM Investments, Brisbane Australia 

- TS Đinh Trường Hinh, ĐH Johns Hopkins, Washington DC 

- GS Nguyễn Đức Khương, Trường Kinh doanh IPAG, Paris 

- TS Vũ Quang Việt, Nguyên Chuyên gia cao cấp về thống kê của Liên Hợp quốc 

 

Mọi quan điểm thể hiện trong báo cáo là của Nhóm nghiên cứu và không phải là quan điểm chính 

thức của Sáng kiến Việt Nam cũng như V-idea.  

 

Sáng kiến Việt Nam là một trung tâm về nghiên cứu và đào tạo chính sách công cho Việt Nam, đặt 

tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ. V-idea (Vietnam Initiative for Development and Economic Analysis), 

là mạng lưới toàn cầu của những người nghiên cứu kinh tế, luật pháp và các ngành khoa học khác 

vì sự phát triển của Việt Nam.  

 

 (Trang web: www.sangkienvietnam.org; e-mail: vietnam@indiana.edu) 
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