Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại Hội nghị Ngành Thống kê năm 2018
(Trích từ trang web: https://www.gso.gov.vn của Tổng cục Thống kê)
Hôm nay, tôi cùng đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất vui mừng đến dự lễ Tổng kết
năm 2017 của ngành Thống kê Việt Nam, đặc biệt trong niềm vui các đồng chí
về “nhà” mới khang trang, rất chất lượng với việc hoàn thành toàn diện vượt
mức kế hoạch năm 2017 và không khí sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá
U-23 Việt Nam thì toàn quân, toàn dân chúng ta đang hết sức vui mừng.
Tôi làm lãnh đạo đã nhiều năm ở địa phương và Trung ương đã gần mười
mấy năm. Từ trước đây, khi làm lãnh đạo ở địa phương, cách đây gần chục
năm, tôi đã rất quan tâm tới ngành Thống kê. Như các đồng chí đã biết, bất cứ
khi nào có dịp tôi đều nói chuyện với ngành Thống kê. Tôi rất hiểu và rất trân
trọng ngành Thống kê, chia sẻ những khó khăn với ngành Thống kê. Tôi cũng
rất trân trọng những sản phẩm của ngành Thống kê. Hôm nay, tôi đến đây chia
sẻ những thành công của các đồng chí đã đóng góp vào sự phát triển chung của
đất nước. Tôi hiểu các đồng chí gian lao vất vả như thế nào để có những con số
biết nói cho lãnh đạo trong điều hành đất nước.
Trước hết, ta thấy nhận thức trên toàn xã hội, ngành Thống kê là một
ngành có vị trí quan trọng, bởi là nơi cho kết quả đầu ra của cả nền kinh tế với
những số liệu khách quan, trung thực. Chúng ta có Luật Thống kê, theo đó
ngành Thống kê tương đối độc lập để có được kết quả ấy. Từ sản phẩm kết quả
đầu ra về kinh tế - xã hội của đất nước, giúp cho việc hoạch định về các chiến
lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của Quốc gia, của ngành. Từ đó, chúng ta
hình thành nên những cơ chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. Đặc biệt là qua số liệu, chúng ta có thể điều hành chỉ đạo, nhất là chỉ đạo
những việc nổi cộm trong từng thời kỳ. Con số biết nói chính là ở chỗ đó.
Không thể nói theo định tính được, cần phải có định lượng, khi chưa biết số
tuyệt đối thì chưa thể nói số tương đối. Các đồng chí làm việc này rất khách
quan.
Tôi cũng hiểu rằng, Thủ tướng nước ta qua các thời kỳ đều luôn quan
tâm tới công tác thống kê. Đúng là bao nhiêu năm Thủ tướng mới tới đây
nhưng chúng ta thông cảm điều này. Tuy nhiên gần nhất là năm 2017, nhiều lần
Thủ tướng đã trực tiếp nghe đồng chí Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trường
Tổng cục Thống kê dự Họp báo Chính phủ, phát biểu ý kiến, rất khách quan
độc lập. Và Thủ tướng đã làm việc trực tiếp với Tổng cục Thống kê để nghe
những tình hình của đất nước, qua số liệu của Tổng cục Thống kê, các tỉnh cập
nhật số liệu thống kê về các ngành, các lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
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Đầu tư đã báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng có sự chỉ đạo,
giao trách nhiệm điều hành, làm rõ trách nhiệm cá nhân các Bộ trưởng, các
đồng chí thủ trưởng các cơ quan cùng cấp, các địa phương có liên quan, làm rõ
vì sao không đạt kế hoạch, vì sao con số của anh có nhiều vấn đề bất cập như
vậy. Chính vì thế, tôi đến đây không những thăm các đồng chí, mà tôi muốn
khẳng định với toàn xã hội rằng vị thế ngành Thống kê nước ta nói chung và
trên thế giới để chỉ đạo điều hành đất nước chúng ta.
Trước hết tôi đánh giá cao kết quả thầm lặng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ
thống Thống kê cả nước và tại đây tôi nhấn mạnh một số vấn đề. Trước hết,
nhìn lại năm 2017 cho thấy nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ nỗ lực phấn
đấu tuyệt vời của cả hệ thống chính trị, được người dân tin tưởng, đặc biệt điều
hành trực tiếp của Chính phủ và các bộ ngành có liên quan, qua số liệu mà
chúng ta chỉ đạo và đã đạt được kết quả toàn diện mà ngành Thống kê đã họp
báo, công bố trước khi Chính phủ họp. Có thể nói đây là một năm thành công
của nước ta, của Chính phủ nước ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng, trực
tiếp của ngành Thống kê Việt Nam.
Như báo cáo các đồng chí vừa nêu, lần đầu tiên chúng ta có kịch bản tăng
trưởng hàng quí. Chúng ta biết GDP quí I chúng ta đạt thấp, chỉ 5,15%. Lúc đó
nhiều đại biểu Quốc hội, nhiều Bộ trưởng nói tôi xem lại, nếu không lại mang
tiếng là mình không hoàn thành kế hoạch. Tôi có nói rằng, nếu số liệu này đúng
thì chúng ta phải nhìn rất thẳng thắn, đó là “một cái tát” vào mặt Chính phủ về
chỉ đạo. Nên tôi yêu cầu đồng chí Tổng cục trưởng cùng đồng chí Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư đưa ra các kịch bản tăng trưởng của quí II, III và IV, làm rõ
các sản phẩm chủ lực để tăng trưởng, các lĩnh vực cần tăng trưởng để chỉ đạo.
Từ đó qui trách nhiệm cá nhân của các đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí trưởng
các đơn vị, chủ tịch các địa phương về đóng góp tăng trưởng. Chúng ta không
chạy theo tăng trưởng về số lượng, nhưng số lượng của tăng trưởng này quyết
định đến nhiều chỉ tiêu chất lượng khác như việc làm, thu ngân sách, vấn đề lao
động; hơn nữa số lượng đã thấp rồi, nhỏ rồi, mà tụt xuống nữa thì có nguy cơ
nhiều vấn đề đặt ra. Sau đó với kịch bản cụ thể, Tổng cục Thống kê đưa ra quí
II chúng ta đã đạt 6,17%, quí III đạt 7,46% và quí IV đạt 7,65% để tổng kết
năm chúng ta đạt 6,81%. Mà mơ ước của chúng ta là 6,7% trong bối cảnh 16
cơn báo dồn đập đổ vào Việt Nam gây tổng thiệt hại trên 60 nghìn tỷ đồng,
tương đương với gần 3 tỷ USD. Và 6,81% này tương đương với qui mô nền
kinh tế lên đến khoảng 5,1 triệu tỷ. Số lượng này làm cho nợ công của Việt
Nam từ 64,6% xuống còn chỉ 61%. Mọi người thở phào, vì nợ công là điều ảnh
hưởng đến an toàn quốc gia về kinh tế. Cùng với số liệu tăng trưởng, tất cả các
chỉ tiêu chất lượng khác, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước, giảm nghèo, vấn
đề môi trường sống của người dân… được cải thiện.
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Tôi nói thế để thấy rằng kịch bản tăng trưởng cụ thể của Tổng cục Thống
kê, các đồng chí chủ động xây dựng phù hợp để Thủ tướng và Chính phủ phê
duyệt đã đạt mục tiêu đề ra. Tôi xin nói lại, đây là lần đầu tiên Chính phủ có
kịch bản tăng trưởng hàng quí, theo ngành, lĩnh vực cụ thể làm căn cứ chỉ đạo
điều hành. Đây là bài học kinh nghiệm quý của ngành Thống kê chúng ta. Các
địa phương, tỉnh ủy có quan tâm vấn đề này không? Có trân trọng người làm
thống kê trong từng cơ quan? Đây là kinh nghiệm quý để sang năm tiếp tục
triển khai. Để từ đó tôi mới nói anh A hoàn thành nhiệm vụ, anh B không hoàn
thành nhiệm vụ, tỉnh A chưa thực hiện tốt trong chỉ đạo điều hành. Khách quan
ra sao? Chủ quan ra sao? Chúng ta cứ khai báo liên thiên, trên trời không đụng
vào ai cả, thì kịch bàn này đụng chạm vào những sản phẩm, những lĩnh vực mà
người điều hành phải chịu trách nhiệm.
Việc làm này không phải là ý chí bình thường mà đây là một phương
pháp điều hành có cơ sở khoa học, thông qua con số thống kê. Để làm được
việc này các đồng chí phải trực tiếp làm việc, đôn đốc, theo dõi các Bộ, ngành,
địa phương, nhất là các ngành sản xuất, và các đồng chí đã kịp thời kiến nghị
với Thủ tướng chỉ đạo cụ thể cho từng ngành, từng sản phẩm để đóng góp vào
tăng trưởng. Bây giờ tín dụng tăng, đẩy cầu lên bao nhiêu phần trăm để có một
lượng vốn trong xã hội. Lúc đầu chúng tôi dự kiến có thể sẽ tăng thêm 2% tín
dụng, nhưng sau khi thấy rằng nó đã đạt mức tăng trưởng rồi, không cần phải
tăng tín dụng cao như thế, mà chúng ta vẫn tăng trưởng, chúng ta vẫn tái cơ cấu
mạnh mẽ nền kinh tế cho nên các đồng chí thấy tín dụng chỉ tăng 17-18%,
không phải cao lắm. Chúng tôi nói rất khách quan về các ngành, nhất là các
ngành kinh tế thấy được số liệu này, chứ không phải Thủ tướng hay Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ép, yêu cầu đưa tín dụng đầu tư ra xã hội lớn. Đặc biệt
hàng tháng, các đồng chí đều có báo cáo cụ thể số liệu và tình hình kinh tế - xã
hội chính xác từng lĩnh vực, từng sản phẩm chủ đạo, qua đó, giúp Thủ tướng
đánh giá được thực chất hoạt động của từng ngành, có chỉ đạo cụ thể cho từng
Bộ trưởng, thủ trưởng của từng ngành tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của
Chính phủ. Và chính vì các thông tin đầu vào như thế, tôi xin nói lại, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo sát sao, chính xác đối với tình hình kinh
tế - xã hội chứ không phải nói chung chung, nhất là những sản phẩm chủ lực
của nền kinh tế nước ta .Vì sao chúng ta có mấy chục mặt hàng trên một tỷ đô
la để xuất khẩu, để chúng ta cán đích cán cân thương mại và có thể xuất siêu,
thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ...
Đặc biệt, tôi đánh giá cao các đồng chí đã phối hợp với các Bộ, ngành
trong điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục, điện theo hướng giá thị trường
nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát ở mức 3,53%. Ta đưa vào thời điểm
nào đều tính toán rất chặt. Ngành y tế các tỉnh đưa vào giá dịch vụ y tế, đến
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cuối tháng 12 ta quyết định đưa giá điện tăng lên để làm cơ sở cho năm 2018.
Cho nên kinh nghiệm hay ngoài kịch bản tăng trưởng ra thì kinh nghiệm phối
hợp điều chỉnh giá rất quan trọng. Vì lạm phát ảnh hưởng quan trọng đến nền
kinh tế vĩ mô, chúng ta phải quản lý, Quốc hội rất quan tâm. Các đồng chí thấy
lạm phát thấp như thế, người dân rất phấn khởi, đồng tiền của Việt Nam là đồng
tiền có giá ổn định nhất của châu Á, là do chúng ta điều hành đấy chứ.
Chúng tôi cũng đánh giá cao các đồng chí làm tốt công tác phổ biến
thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thường xuyên tổ chức họp báo hàng tháng,
hàng quý, có giải trình, đảm bảo tính trung thực, khách quan số liệu thống kê,
nhận được sự đồng tình cao của xã hội và người dân.
Nhân đây tôi cũng khẳng định rằng, các đồng chí cần biết hơn tất cả
chúng tôi nữa, Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan của số liệu
thống kê, và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng về chuyên
môn nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp luật của các đồng chí; bảo đảm tốt
nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong hoạt động Thống kê của Nhà nước, đó là trung
thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, thực hiện đúng Luật Thống kê.
Chúng ta không chạy theo thành tích để đưa ra số liệu mà chúng ta đưa ra
những số liệu để nó bổ sung lẫn nhau, chứ không phải anh muốn gia tăng mà
được đâu vì anh không hiểu là đưa số liệu lên sẽ tăng, vênh đủ thứ chứ không
phải đơn giản đâu. Ví dụ, anh muốn nói về thống kê xuất nhập khẩu thì phải tìm
bên hải quan để có những số liệu như thế.
Hôm nay có đông đủ các cơ quan thông tin ở đây, tôi nói luôn tính trung
thực là một yêu cầu cho thấy Chính phủ không chạy theo thành tích và chúng
tôi yêu cầu thống kê làm đúng theo quy định của pháp luật thống kê. Đương
nhiên là các đại biểu ngồi đây có thể nói thế này thế khác nhưng chúng ta phải
nói rằng số liệu của chúng ta là chính xác, khách quan. Không có ông chủ tịch
nào, không có ông Thủ tướng, Bộ trưởng nào yêu cầu phải tăng số liệu lên. Các
đồng chí cứ thực hiện đúng yêu cầu này. Anh Bích Lâm là người rất thẳng thắn,
ngay thẳng, không phải né ai, hay sợ sệt bất cứ cái gì cả trong vấn đề thể hiện
số liệu.
Các đồng chí đã tiếp tục đổi mới phương pháp cách thức tiếp cận, phát
triển hệ thống thống kê, trong đó đã tính toán, công bố số liệu GDP cấp tỉnh đáp
ứng kịp thời yêu cầu quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp, các ngành.
Phương pháp tính mới ở địa phương là các đồng chí đã loại bớt được sự trùng
lặp, góp phần làm giảm chênh lệch số liệu giữa địa phương và cả nước, khắc
phục bệnh thành tích ở địa phương. Tôi vừa nói với Anh Lâm, Tổng cục Thống
kê trên này là cơ quan đầu mối, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng cục
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Thống kê ở các tỉnh lại không thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư gì cả, độc lập cơ mà.
Cục Thống kê họ rà soát, loại bỏ những yếu tố trùng lắp này rất lớn, cho nên
cộng hết tất cả các địa phương lại theo phương pháp cũ thì lên tận mấy chục
phần trăm. Và chúng ta cũng thấy rất rõ trong dư luận xã hội, trong đời sống
bình thường khẳng định sự chính xác, bảo đảm uy tín của ngành chúng ta và
các dự báo của chúng ta cũng tương đối chính xác. Chúng ta dự báo có khả
năng đạt 6,7%, và các đồng chí tại kỳ họp cuối cùng của năm vừa rồi cũng có
rất nhiều ý kiến, từ đầu băn khoăn nhưng càng đến cuối số liệu đó càng khẳng
định, đăc biệt các định chế tài chính lớn, quốc tế đều đánh giá thống nhất với dự
báo của ngành Thống kê Việt Nam, như WB, ADB, HSBC,… Điều đó chứng
tỏ uy tín, chất lượng của số liệu thống kê, dự báo của chúng ta, nhất là con số
thực tế cuối năm vượt mức, không phải 6,7% mà là 6,81%. Chúng tôi cũng
không có nói gì cả mà chính WB, ADB tự lên ti vi điều chỉnh lại mức công bố
này cho phù hợp với đánh giá của Việt Nam. Chứ không số liệu của chúng ta
cong vênh với những số liệu đánh giá của họ thì rất phức tạp. Nhưng chúng ta
gặp nhau vì cái chung này. Chắc chắn vẫn còn sót rất lớn, tôi sẽ nói phần sau,
số liệu chúng ta làm như vậy rất là tốt, rất có ý nghĩa, tạo niềm tin và thực chất
của nền kinh tế Việt Nam.
Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao việc các đồng chí đã chủ trì, tổng hợp,
xây dựng và báo cáo kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của
nền kinh tế, báo cáo kịp thời cho Chính phủ. Đây là việc đột xuất nhưng mà các
đồng chí đã làm việc rất nghiêm túc để thấy năng lực hay những vấn đề đặt ra
cho nền kinh tế. Trước khi đồng chí Huệ (Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ) đi
ra sân bay có gọi báo cáo với tôi rằng đã giao việc hoàn chỉnh rồi, sắp tới sẽ báo
cáo Bộ Chính trị về đánh giá thực chất các nguồn lực nền kinh tế. Cái này quan
trọng, nhất là trong nhiệm kỳ mới của Chính phủ, làm rõ trách nhiệm điều hành
quản lý đất nước. Tôi mong rằng các đồng chí đã hoàn chỉnh bước 2 theo ý kiến
chỉ đạo của Thủ tướng, và Bộ chính trị và cần tiếp tục hoàn thiện để chất lượng
báo cáo ngày càng tốt hơn, không phải chỉ là 12 doanh nghiệp mà còn nhiều
doanh nghiệp làm ăn thua lỗ... Những số liệu này hay bức tranh của nền kinh tế
và từ tình hình thực chất chúng ta hoạch định chủ trương, chính sách tiếp theo
cùng với tình hình thực tế của đất nước năm 2017 vừa qua. Những việc như vậy
tôi nói các đồng chí làm rất đồng bộ và rất vất vả cho anh em.
Đánh giá thứ hai là các đồng chí triển khai thực hiện tốt cuộc điều tra
thống kê, trong đó nổi bật là cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, đây cũng là
việc lớn trong toàn ngành. Các đồng chí cũng đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT,
sau đó đã trình Thủ tướng Đề án ứng dụng và phát triển CNTT truyền thông
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trong hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 -2025, tầm nhìn đến năm
2030. Đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thống kê
trong bối cảnh bùng nổ việc ứng dụng CNTT và Internet ở Việt Nam và chúng
ta đã tận dụng rất tốt điều này.
Thứ ba là các đồng chí đã chủ động, tích cực triển khai Luật Thống kê,
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam với trọng tâm là hoàn thiện phương
pháp, chế độ thống kê, nâng cao chất lượng thống kê và kiện toàn tổ chức bộ
máy ngành. Thành tích của các đồng chí rất lớn, toàn diện chứ không phải chỉ
một mặt nào. Hôm nay, tại Hội nghị này, thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận,
đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được, sự nỗ lực cố
gắng, phấn đấu đoàn kết quyết tâm của toàn ngành Thống kê, trong đó các đồng
chí đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành và địa phương đạt được kết quả toàn
diện, xuất sắc, góp phần quan trọng vào những thành công toàn diện của nền
kinh tế nước ta trong năm 2017, trong đó có việc hoàn toàn mới như xây dựng
kịch bản tăng trưởng, đánh giá năng lực của nền kinh tế... Và cụ thể có việc mà
tôi rất ấn tượng là công tác cán bộ, các đồng chí làm bài bản, chặt chẽ, được dư
luận đánh giá tốt, quy hoạch, phát triển, đánh giá cán bộ rất quan trọng nhưng
các đồng chí đã làm bài bản. Công tác tuyển dụng cán bộ, vừa rồi các đồng chí
thiếu biên chế, tổ chức tuyển dụng, thi cử rất nghiêm túc để đầu vào tốt. Đây là
kinh nghiệm để các Bộ, ngành cần vận dụng… Nhiều tập thể ở Tổng cục,
nhiều Cục Thống kê ở địa phương có thành tích tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ,
trong đó có nhiều cá nhân xuất sắc. Một Tổng cục tốt cần có nhiều Vụ trưởng
tốt, nhiều Cục trưởng tốt ở địa phương. “Một cây làm chẳng nên non”, cái này
là cái quý. Con người là vấn đề quyết định. Đặc biệt trong lãnh đạo Tổng cục,
có chế độ công tác cũng rất bài bản, thiết lập một kỷ cương. Nhiều Bộ, ngành
lơi lỏng kỷ cương, ở đây tôi thấy các đồng chí thực hiện nghiêm túc.
Một lần nữa, tôi đánh giá cao, với những thành tích này các đồng chí
xứng đáng với sự ngợi khen của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc
biệt là 5300 người của ngành Thống kê trong cả nước. Chúng ta một lần nữa
biểu dương những thành tích này.
Tại Hội nghị này ngoài phát biểu của đồng chí Tổng cục trưởng về những
tồn tại, tôi nhấn mạnh thêm một số hạn chế, tồn tại để khắc phục những tồn tại
mà chúng ta đã phát hiện ra. Vấn đề tổng kết không phải thành tích, mà chính là
nói lên những bất cập tồn tại.
Thứ nhất là việc thu thập thông tin thống kê cũng còn nhiều vấn đề mà
chúng ta cần chú ý. Thứ hai, chất lượng thông tin thống kê cũng còn nhiều vấn
đề bất cập mà chúng ta cần sử dụng phương pháp thống kê chính xác hơn.
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Phương pháp, chế độ thống kê còn sự bỏ sót lớn. Một nền kinh tế phát
triển như thế này, kim ngạch hai chiều trên 400 tỷ, tại những thành phố lớn, ở
những đại công trường mỗi năm nhập khẩu mấy chục triệu ô tô nhưng chúng ta
chưa tính đến. Chúng ta bỏ sót lớn nhất là kinh tế dịch vụ.
Công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến số liệu thống kê còn
nhiều vấn đề. Sản phẩm thống kê còn đơn điệu, thời gian tới các sản phẩm
thống kê cần đa dạng hơn, số liệu cần phải thuyết phục hơn, ấn tượng hơn, biểu
mẫu sơ đồ cần rõ ràng hơn. Hợp tác quốc tế, đào tạo các cán bộ chuyên gia
thống kê cần đẩy mạnh hơn… Đây là ngành khoa học, chứ không phải ngành
bình thường. Tôi tin rằng trong cán bộ chúng ta, chưa biết tính phương pháp
bình quân gia quyền như thế nào. Đặc biệt các chỉ tiêu về chất lượng tăng
trưởng là vấn đề cần đặt ra. Mình đang thống kê về số lượng tăng trưởng tương
đối nghiêm khắc nhưng các chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng cần chú ý hơn
nữa: vấn đề môi trường, năng suất lao động, vấn đề xã hội… chứ không phải
chỉ về số lượng tăng trưởng.
Đặc biệt là tôi muốn nói chúng ta còn bỏ sót lớn giá trị GDP. Chúng ta
không thể gọi kinh tế ngầm của Việt Nam mà phải nói là kinh tế không chính
thức ở Việt Nam còn rất lớn ở xã hội mà chúng ta chưa thống kê được. Mà tôi
thấy ở Trung Quốc, Phillipine thực tế còn nghèo nhưng sao GDP của họ cao
vậy. Dịch vụ tiêu dùng của chúng ta bỏ sót thuế rất lớn. Giá trị tăng trưởng tiêu
dùng chúng ta đang bỏ sót nhiều. Cái này các đồng chí cần tìm cách khắc phục.
Tôi đã nhấn mạnh với đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê rất nhiều
lần, nhưng tại Hội nghị tổng kết này tôi vẫn muốn nói là ít ra chúng ta đã bỏ lỡ
khoảng 2% GDP vì phần kinh tế không chính thức này bởi chúng ta chưa có
chế độ quản lý chặt chẽ từ dưới lên trên. Cho nên GDP và thuế cũng mất rất
lớn. Chúng ta áp dụng thuế khoán, thực tế phương pháp này còn nhiều bất cập.
Mà tôi cần sự trung thực, khách quan để cộng vào 6,81% ta sẽ có hơn 7%, như
vậy ta sẽ có mẫu số rất lớn và nó kéo theo bình quân rất cao. Đây không phải là
thành tích mà tôi nói về điều đó. Như vậy bình quân đầu người Việt Nam sẽ
không thấp như thế này, chúng ta sẽ có dư địa để tìm nguồn phát triển cơ sở hạ
tầng, phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng của chúng ta nhiều vùng còn khó khăn
lắm do dư địa nợ công đang ở mức trần. Tôi mong rằng việc bỏ sót giá trị GDP
này được khắc phục ngay trong 6 tháng đầu năm 2018. Đây là nhiệm vụ yêu
cầu các đồng chí cần quan tâm cùng các Bộ, ngành khác.
Chính vì vậy tại Hội nghị này tôi đưa ra một số phương hướng, nhiệm
vụ, giải pháp cho năm 2018 như sau:
Trước hết chúng ta thấy vị trí bản lề quan trọng của năm 2018, là năm
thực hiện hoạch định chính sách của 5 năm tiếp theo, năm đánh giá sự phát
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triển kinh tế Việt Nam những vấn đề đặt ra, chính vì vậy việc hoàn thành các
mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội là vô cùng quan trọng đối với cơ quan Chính
phủ. Một năm đặt ra phương châm 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động,
sáng tạo, hiệu quả”, để thực hiện mục tiêu năm 2018.
Vậy ngành Thống kê cần làm gì để thực hiện 10 chữ này thông qua việc
phát huy những thành quả của năm 2017 vừa qua. Chắc chắn rằng Thủ tướng
và Chính phủ cần một kịch bản tăng trưởng rõ nét để điều hành như kinh
nghiệm quan trọng đầu tiên mà năm 2017 của các đồng chí đã đưa ra. Thứ hai,
về ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, không thể để chạy tăng trưởng một
chiều, nóng vội. Tăng trưởng rất cao mà không chỉ đạo bài bản, không có hoạch
định thì sẽ gay go trong tương lai. Mà bài học nhãn tiền của những năm trước
đây chúng ta đã vấp phải cái này. Điều này các đồng chí phải chủ động đề xuất
với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với Thủ tướng Chính phủ thông qua các
báo cáo hàng tháng, hàng quý để đánh giá.
Chính vì vậy, trước hết tôi đồng ý với phương hướng nhiệm vụ 2018 của
Ông Nguyễn Bích Lâm đã báo cáo. Chúng ta cần xác định một lần nữa rằng,
với yêu cầu như vậy, Thống kê có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng. Các đồng chí
cần nâng cao chất lượng công tác thống kê, phục vụ tốt hơn chỉ đạo điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2018.
Tôi nói vậy để các đồng chí Cục trưởng cũng báo cáo lên Tỉnh ủy, Lãnh đạo
UBND các địa phương trong cả nước cần quan tâm đặc biệt đến ngành Thống
kê, đừng coi thường ngành Thống kê, trong lãnh đạo, chỉ đạo, anh nào coi
thường thống kê là phi khoa học.
Tôi đề nghị một số ý lớn:
- Thứ nhất, đề nghị các đồng chí tập trung nâng cao chất lượng công tác
thống kê, đặc biệt là công tác phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế vĩ mô, các
ngành, lĩnh vực. Như vậy có nhiều việc, đầu tiên là chất lượng số liệu thống kê,
nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phân tích, đánh giá, hoạch định các
chính sách của các cơ quan, từ Trung ương đến địa phương. Số liệu nào chính
sách đó, có đánh giá, dự báo. Chính vì vậy, tôi đề nghị số liệu thống kê công bố
là nguồn số liệu chính thống, tin cậy, không để sai sót xảy ra, không bỏ sót,
không tính trùng… Toàn ngành Thống kê cần thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo,
thông tin của ngành Thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, minh
bạch. Tôi cũng mong muốn các đồng chí nghiên cứu, áp dụng những chuẩn
mực quốc tế và chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại vào ngành
Thống kê. Không phải ai cũng hiểu con số này, chính vì thế mà bên cạnh số liệu
các đồng chí cần quan tâm hơn nữa đến phân tích, đánh giá số liệu thống kê để
số liệu thống kê thực sự là con số biết nói.
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Các đồng chí ở Cục Thống kê địa phương cần giúp cho Tỉnh ủy nắm
được tình hình của địa phương mình để mà chỉ đạo và trên trung ương càng có
ý nghĩa hơn, phức tạp hơn các địa phương, cần các số liệu chính xác, có tính đa
ngành trong chỉ đạo.
Thời gian qua chúng ta có những báo cáo, đánh giá sâu về tình hình quốc
tế nhưng còn ít, chất lượng tham mưu đề xuất chưa cao, chúng ta là một
nền kinh tế hội nhập sau, rất sau. Chúng ta cần đi sâu vào đánh giá tổng quát
tình hình thế giới để chúng ta phải có định hướng, kịp thời hơn, chúng ta không
bị động bất ngờ. Tình hình quốc tế vô cùng phức tạp, không thể để tình hình
quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình trong nước cho nên bộ phận phạm vi
nghiên cứu quốc tế đặt ra nhiệm vụ rất lớn. Việc các đồng chí phối hợp với các
đơn vị nghiên cứu trong Bộ Kế hoạch Đầu tư, và các cơ quan nghiên cứu rất
quan trọng. Chứ không đơn giản như thống kê tình hình trong nước. Tình hình
như thế, nhưng thế giới có xu hướng này thì chúng ta phải có những định
hướng, đề xuất khác với dự kiến số liệu mà chúng ta đang có, đừng để bất ngờ
xảy ra, đừng để Thủ tướng quyết định sai những chính sách vi mô khi mà tình
hình thế giới có những thay đổi lớn.
Tôi cho phép đồng chí Tổng cục trưởng, một số vụ trưởng có thể có đề
xuất gặp Thủ tướng bất kỳ lúc nào mà các đồng chí thấy cần thiết phải thông tin
cho Thủ tướng về những vấn đề đặt ra cho quốc tế và trong nước để kịp thời chỉ
đạo, điều hành, đừng để rơi vào thế bất ngờ, bị động. Việc thông tin kịp thời rất
quan trọng, mà bộ phận giúp việc là Vụ Kinh tế Tổng hợp, trợ lý của Thủ tưởng
luôn luôn liên hệ chặt chẽ với các Bộ ngành nói chung, mà đặc biệt là Tổng cục
Thống kê. Thời đại mới không như trước đây, nhanh nhạy, kịp thời rất quan
trọng. Chúng ta không thể khai thác dầu khí khi bị lỗ. Giá dầu khí hiện nay 60
USD/1thùng đã tồn tại bao lâu, để ta quyết định sản lượng thế nào. Mà nếu
không là dầu khí thì cái gì có thể thay thế dầu khí? Dầu khí trong năm 2017 vừa
rồi giảm 7,1% so với cùng kỳ, và chúng ta tăng lượng rau củ quả, lần đầu tiên
rau củ quả Việt Nam xuất khẩu cao hơn cả dầu khí và gạo. Mọi việc bất ngờ
như vậy, các đồng chí Bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp cần phân tích vấn
đề này rất quan trọng cho việc chỉ đạo của chúng ta, nhất là chúng ta đang trong
xu hướng tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu sản phẩm để giá trị gia tăng mới
cao hơn, điều này rất quan trọng trong phân tích. Thế giới cần cái gì thì chúng
ta cung cấp, chứ không phải chúng ta sản xuất cái chúng ta có.
Nhiệm vụ thứ hai là đề nghị các đồng chí tiếp tục đổi mới công tác,
phương pháp chế độ thống kê theo chuẩn quốc tế, phù hợp với thực tế Việt
Nam. Ngành thống kê cần phải tập trung nghiên cứu áp dụng phương pháp
thống kê mới, tiên tiến và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Các đồng chí cần
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lưu ý tăng cường hợp tác quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật, các chuyên gia để giúp
chúng ta xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, hiệu quả và phù hợp. Chúng ta
cần phải chú ý phần mềm chứ không chỉ lo phần cứng. Các đồng chí cần rà
soát, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê, thông tin phương pháp thống kê và
nắm đầy đủ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Những số liệu cần chi tiết cho
điều hành, như năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh từng ngành, lĩnh
vực và địa phương. Đặc biệt, các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt các đề án của
Ngành trong đó có nhiệm vụ thống kê GDP của các địa phương, tránh trùng
lắp, sai số quá lớn giữa số liệu địa phương và số liệu chung cả nước.
Nhân đây tôi muốn nói về kinh tế không chính thức ở Việt Nam, nó nằm
ở đâu? Nó nằm ở tất cả các địa phương mà trước hết là ở những trung tâm đô
thị lớn của Việt Nam, vì kinh tế dịch vụ ngày càng phát triển. Chúng ta nên nhớ
nếu chúng ta đang chú trọng vào sản xuất, rất quan trọng, nhưng trong thế giới
này, nhất là khi Trung Quốc là nước lớn ở gần đây thì kinh tế dịch vụ là lớn
nhất. Cái này nếu tính tốt thì sẽ cho tăng trưởng tốt. Chính vì vậy tôi muốn nhấn
mạnh các đồng chí thực hiện nhiệm vụ rà soát phạm vi, phương pháp tính toán
GDP trong đó có khu vực kinh tế không chính thức, chưa quan sát được số liệu
sát với tình hình thực tế của đất nước. Đây là việc mà tôi đề nghị các đồng chí
cần làm tốt để chúng ta có được số liệu GDP khách quan, thực tiễn. Chúng ta có
4,5 triệu hộ cá thể hoạt động mà không có thống kê, không tính doanh thu, sản
phẩm gì cả. Vì vậy chúng ta cần có cơ chế nào để đưa những hộ này lên thành
doanh nghiệp. Đây là bài toán đặt ra đối với ngành Thống kê, đề nghị các đồng
chí đề xuất thêm.
Tôi đã đưa ra mục tiêu, báo cáo của WB về kinh tế Việt Nam, đến năm
2030 Việt Nam có 50% là kinh tế trung lưu, vì kinh tế trung lưu quyết định đến
vấn đề phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, không để ai
bị tụt lại phía sau. Vì vậy chúng ta cần chú ý đến cái này để khắc phục những
bất cập, tính toán nghiên cứu để không bỏ sót bộ phận quan trọng này trong nền
kinh tế.
Thứ 3 là thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về công tác thống kê,
phát huy vai trò điều phối trong toàn khu vực thống kê, chính vì vậy việc tiếp
tục tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, rà soát, hoàn thiện các quy
định pháp luật, triển khai thực hiện tốt hoạt động thống kê của cả nước, trong
từng ngành, từng địa phương là rất quan trọng. Cần tập trung cải cách hành
chính, cắt giảm thủ tục hành chính, đảm bảo hoạt động thông suốt, giảm thời
gian thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn của
ngành Thống kê, có cách tiếp cận phù hợp. Chính vì vậy các đồng chí cần ứng
dụng công nghệ thông tin, trước mắt là trong cuộc điều tra, phân tích, đánh giá
tình hình số liệu thống kê và những đòi hỏi đặt ra trước cuộc cách mạng 4.0 thì
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ngành Thống kê giải quyết như thế nào, chứ không phải theo phương thức cũ
cầm sổ ghi chép... Muốn vậy cần có sự phối hợp tốt giữa các Bộ, ngành, giữa
Trung ương và địa phương.
Thứ tư, tôi đề nghị các đồng chí phát huy và làm tốt công tác cán bộ. Cán
bộ là gốc của mọi công việc. Cán bộ có tốt, thì công việc mới làm tốt. Vì vậy ,
các đồng chí thống kê phải làm gương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương IV, trong việc tinh giảm, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Ngành Thống kê nhìn
chung nghèo, nhưng các đồng chí làm cho người ta hiểu vai trò của ngành
Thống kê, và người ta quan tâm hơn. Các đồng chí phải xây dựng một hệ thống
thống kê hiện đại, chất lượng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Về nội bộ, các đồng chí đã chú trọng tốt hơn và khá chặt chẽ. Tôi cũng
muốn các đồng chí phát huy vai trò công đoàn của ngành Thống kê để phát
động thi đua, có chế độ chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và
người làm công tác thống kê. Việc chăm lo đời sống đúng pháp luật cho 5
nghìn người là việc khó, đòi hỏi các đồng chí cần phải quan tâm.
Cuối cùng tôi nói về một số kiến nghị của ngành Thống kê.
Thứ nhất, tôi đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương có ý kiến, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư và các đồng chí Chính phủ đôn đốc, tổng hợp và báo cáo theo quy
định, trong đó thực hiện một số nội dung như quan tâm xây dựng hệ thống
thông tin thống kê Bộ, ngành, đảm bảo kết nối cung cấp đủ dữ liệu, kịp thời
giữa hệ thống thông tin thống kê của cả nước. Điều này rất quan trọng do không
thể có số liệu nếu không có số liệu từ Bộ, địa phương. Các đồng chí phải nhận
thức về công tác thống kê để có số liệu tốt. Không chỉ các cục Thống kê, mà
các Bộ ngành, địa phương phải củng cố hệ thống làm thống kê tại Bộ, địa
phương mình.
Thứ hai, yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh phải có sự phối
hợp chặt chẽ cung cấp thông tin số liệu kịp thời cho ngành Thống kê, bảo đảm
hệ thống thông tin thống kê kịp thời, hiệu quả, giúp Chính phủ điều hành kinh
tế vĩ mô kịp thời chính xác. Ở trên là hoàn thiện hệ thống thống kê các Bộ
ngành, còn đây là trách nhiệm của Bộ, ngành với cơ quan cùng cấp. Làm không
trung thực, các Bộ, ngành sẽ bị xử lý nghiêm. Việc cung cấp số liệu của các bộ
rất quan trọng, đặc biệt là các Bộ Tài chính, ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an... Phổ biến thực hiện tốt Luật Thống kê mà chúng ta đã ban hành.
Có thể nói chúng ta chưa thực hiện đầy đủ Luật thống kê, đi liền với nó là
nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông báo chí rất quan trọng đối với công tác
thống kê của chúng ta. Vì vậy việc các đồng chí tổ chức họp báo hàng tháng,
hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm rất quan trọng. Trong quá trình đó, các đồng
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chí thường xuyên trao đổi, thống nhất báo cáo Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu
tư, rút ra những định hướng chỉ đạo để báo cáo Chính phủ. Thông qua Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trực
tiếp báo cáo với Chính phủ hàng tháng về tình hình. Cuối cùng, tôi muốn nói về
tinh thần, chúng ta phải phát triển nhanh nhưng phải bền vững, chắc chắn, có cơ
sở khoa học. Một con hổ trong kinh tế cho thấy sự bền vững giữa phát triển và
ổn định, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô đặt ra đối với ngành Thống kê thông qua
số liệu của chúng ta. Vì vậy những con số biết nói rất cần thiết để làm kịch bản
và chiến lược cho phát triển của từng địa phương, của cả quốc gia là rất quan
trọng. Từ nhận thức đến hành động, chúng ta phải đánh giá, sử dụng số liệu
thống kê tốt hơn nữa. Trên tinh thần này, từ số liệu, từ thực tiễn, nhất là từ nhận
thức của hành động, chúng ta phải tìm một giá trị gia tăng mới lớn hơn, đóng
góp vào tăng trưởng Việt Nam. Một dân tộc anh hùng, một đất nước do một
Đảng lãnh đạo, có khoa học, mà bình quân có hơn 2000 USD thì cho thấy
chúng ta cần cố gắng hơn thông qua thống kê. Chúng ta phải có tốc độ phát
triển chắc chắn ngày càng cao hơn, không để Việt Nam chỉ cao hơn 3 nước,
Lào Camphuchia và Mianma. Chúng ta phải dằn vặt điều này, để tìm ra lối đi,
cách làm mạnh mẽ hơn, tìm giá trị gia tăng mới để phát triển hơn, chứ chúng ta
không nóng vội, không để đổ bể hệ thống nền vĩ mô, đó là yêu cầu đối đầu
nhau trong chỉ đạo điều hành mà hệ thống số liệu của các đồng chí rất quan
trọng trong chỉ đạo, trong dự báo. Ở Việt Nam, 3 khu vực tăng trưởng đều rất
quan trọng, không nên coi nhẹ, nhưng từng thời điểm chúng ta cần tập trung
vào đâu. Công nghiệp chế biến chế tạo có tăng trưởng rất lớn trong thời gian
vừa qua nhưng dịch vụ là hướng rất quan trọng cùng với tiêu dùng. Người ta
không ngờ ở Việt Nam có đến 100 triệu người có thể đi máy bay. Tôi rất hoan
nghênh một số tư nhân tiếp tục mở hàng không để Việt Nam mở cửa bầu trời
hội nhập quốc tế và phát triển. Thống kê sẽ bám vào định hướng, tìm giá trị gia
tăng mới để tìm một bình quân mới cho phát triển, đề xuất với Thủ tướng và
Chính phủ cũng như Bộ kế hoạch và Đầu tư những giải pháp rõ hơn trong con
số biết nói của các đồng chí.
Cuối cùng tôi rất hoan nghênh Hội nghị này vì các đồng chí mời được
đến các địa phương.
Nhân dịp 72 năm truyền thống của Ngành và đặc biệt là đón xuân năm
mới sắp tới, không thể đi thăm từng đơn vị, cục thống kê, nhưng cho tôi xin
chuyển lời thăm hỏi ân cần nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt
Nam đến 5.300 cán bộ, công nhân viên, viên chức và người làm công tác thống
kê. Chúc các đồng chí sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề
nhưng vẻ vang của ngành chúng ta./.
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