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PHẦN THỐNG KÊ
Chương I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ
I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ HỌC
Trong đời sống hàng ngày, thống kê thường dùng để chỉ việc ghi chép một
cách có hệ thống các số liệu về một sự việc nào đó để tính toán tổng số, khái quát
tình hình chung. Trong hoạt động chuyên môn, thống kê được dùng để chỉ một
ngành nghiệp vụ có nhiệm vụ thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo và phổ
biến các thông tin thống kê về tình hình kinh tế-xã hội đáp ứng nhu cầu của các
đối tượng sử dụng. Trong khoa học, thống kê là môn khoa học xã hội, có đối
tượng nghiên cứu là mặt lượng trong sự liên hệ mật thiết với mặt chất của các
hiện tượng số lớn, trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Như vậy, đối
tượng nghiên cứu của thống kê học bao gồm 3 vấn đề cơ bản sau:
(1) Thống kê không nghiên cứu mặt lượng thuần túy mà nghiên cứu mặt
lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất. Các con số thống kê bao giờ cũng
chứa đựng một nội dung kinh tế, chính trị, xã hội nhất định, giúp ta nhận thức
được bản chất và quy luật của hiện tượng nghiên cứu.
(2) Thống kê không nghiên cứu hiện tượng cá biệt mà nghiên cứu hiện
tượng số lớn vì các hiện tượng cá biệt thường bị tác động bởi các yếu tố ngẫu
nhiên, chỉ có nghiên cứu đủ lớn các đơn vị cá biệt mới nhận biết được bản chất và
tính quy luật của hiện tượng và quá trình nghiên cứu. Hiện tượng số lớn trong
thống kê được hiểu là một tập hợp các hiện tượng cá biệt đủ bài trừ, triệt tiêu tác
động của các yếu tố ngẫu nhiên.
(3) Thống kê không nghiên cứu hiện tượng một cách chung chung, trừu tượng
mà bao giờ cũng nghiên cứu các hiện tượng gắn với điều kiện thời gian và địa điểm
cụ thể. Sở dĩ như vậy vì các hiện tượng kinh tế-xã hội bao giờ cũng phát sinh, tồn tại
trong điều kiện thời gian và không gian nhất định và trong những điều kiện thời gian
và không gian khác nhau thì các đặc điểm về chất cũng như những biểu hiện về
lượng thường có sự khác biệt nhất định.
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN
 Tổng thể thống kê
Tổng thể thống kê là một khái niệm quan trọng của thống kê học, giúp xác định rõ
phạm vi của hiện tượng là đối tượng của một nghiên cứu thống kê cụ thể nào đó.
Nói cách khác, tổng thể thống kê là một tập hợp nhìều đơn vị hoặc phần tử cấu
thành hiện tượng, cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng. Các đơn vị
hoặc phần tử cá biệt tạo nên hiện tượng được gọi là các đơn vị tổng thể. Tùy theo
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đặc điểm của tổng thể và mục đích nghiên cứu mà tổng thể thống kê có thể được
chia thành nhiều loại như: Tổng thể bộc lộ, tổng thể ẩn; tổng thể đồng chất, tổng
thể không đồng chất; tổng thể chung, tổng thể bộ phận...
 Tiêu thức thống kê
Các đơn vị tổng thể thường có nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng trong
nghiên cứu thống kê người ta chỉ chọn ra một số đặc điểm để nghiên cứu. Các
đặc điểm được chọn này được gọi là tiêu thức thống kê. Như vậy, tiêu thức thống
kê là một khái niệm chỉ đặc điểm của các đơn vị tổng thể được chọn ra để nghiên
cứu. Nếu phân chia theo cách biểu hiện thì tiêu thức thống kê bao gồm hai loại:
Tiêu thức thuộc tính và tiêu thức số lượng:
(1) Tiêu thức thuộc tính, là loại tiêu thức không biểu hiện trực tiếp bằng
con số, mà các biểu hiện của nó được dùng để phản ánh loại hoặc tính chất của
các đơn vị tổng thể. Ví dụ: Giới tính, dân tộc, thành phần kinh tế... là những tiêu
thức thuộc tính.
(2) Tiêu thức số lượng, là loại tiêu thức có biểu hiện trực tiếp bằng con số.
Đây là những con số phản ánh đặc trưng có thể cân, đong, đo, đếm được của từng
đơn vị tổng thể. Ví dụ: Số nhân khẩu trong một gia đình; tiền lương hàng tháng
của người lao động; chiều dài của quãng đường...
 Chỉ tiêu thống kê
Để biểu hiện rõ bản chất và quy luật của hiện tượng, thống kê phải tổng
hợp các đặc điểm về lượng thành những con số của một số lớn hiện tượng trong
điều kiện thời gian, không gian cụ thể, người ta gọi đó là chỉ tiêu thống kê. Như
vậy, chỉ tiêu thống kê là những con số chỉ mặt lượng gắn với mặt chất của hiện
tượng số lớn trong điều kiện thời gian, không gian cụ thể. Khoản 3, Điều 3 Luật
Thống kê đã quy định: Chỉ tiêu thống kê là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó
phản ánh quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ của hiện tượng kinh tếxã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.
 Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Hệ thống chỉ tiêu thống kê là một tập hợp nhiều chỉ tiêu thống kê có liên hệ
mật thiết với nhau, phản ánh nhiều mặt của hiện tượng hay quá trình kinh tế-xã
hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Khoản 4 Điều 3 Luật Thống kê
quy định: Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm nhiều loại, như hệ thống chỉ tiêu thống
kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ/ngành và địa phương; hệ
thống chỉ tiêu thống kê kinh tế; hệ thống chỉ tiêu thống kê xã hội... Các hệ thống
chỉ tiêu thống kê này hợp thành tổng thể hệ thống chỉ tiêu thống kê thống nhất,
trong đó hệ thống chỉ tiêu quốc gia là hệ thống chỉ tiêu bao trùm nhất và có tính
khái quát nhất. Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004
quy định: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là tập hợp những chỉ tiêu phản ánh
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tình hình kinh tế-xã hội chủ yếu của đất nước để thu thập thông tin thống kê,
phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng và nhà nước các cấp trong việc đánh giá,
dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của
các tổ chức, cá nhân khác.
 Thông tin thống kê
Thông tin thống kê là sản phẩm của hoạt động thống kê, bao gồm số liệu
thống kê và bản phân tích các số liệu đó. Như vậy, thông tin thống kê không chỉ
là những con số mà còn là các bản phân tích các con số đó.
 Cơ sở dữ liệu thống kê
Cơ sở dữ liệu thống kê là một tập hợp dữ liệu thống kê có liên kết với
nhau, được tổ chức một cách hợp lý và được chứa trong thiết bị lưu trữ sao cho
một tập hợp chương trình máy tính ứng dụng có thể thực hiện các thao tác tìm
kiếm, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ những dữ liệu đó. Cơ sở dữ liệu thống kê
được xây dựng, phát triển trên những dữ liệu sinh ra từ các hoạt động thống kê và
không phải dành riêng cho một người mà cho nhiều người cùng sử dụng. Cơ sở
dữ liệu thống kê thường bao gồm hai loại:
(1) Cơ sở dữ liệu thống kê vi mô, là cơ sở dữ liệu thống kê được xây dựng
trên dữ liệu thống kê ban đầu. Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP
ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định: Cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu là tập
hợp những thông tin ghi trên các chứng từ, sổ tổng hợp, tờ khai hải quan, hộ tịch,
hộ khẩu, tờ khai đăng ký thuế, phiếu điều tra thống kê, báo cáo tài chính và các
thông tin thống kê khác được nhập và lưu trữ trong các phương tiện mang tin
điện tử, mạng tin học.
(2) Cơ sở dữ liệu thống kê vĩ mô, là cơ sở dữ liệu được xây dựng trên dữ liệu
thống kê tổng hợp, bao gồm những thông tin tổng hợp từ kết quả các cuộc điều tra
thống kê, các báo cáo thống kê và các nguồn thông tin thống kê khác.
III. HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ
Mục đích của nghiên cứu thống kê là thu thập những thông tin định lượng
về hiện tượng và quá trình nghiên cứu trong điều kiện lịch sử cụ thể, trên cơ sở
đó phát hiện bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng để cung cấp cho các đối
tượng sử dụng. Các hoạt động thống kê thường phải trải qua quá trình nhiều bước
công việc kế tiếp nhau và có quan hệ chặt chẽ với nhau. Các bước công việc này
có thể chia thành 4 giai đoạn chính: (1) Thu thập thông tin; (2) Xử lý và tổng hợp
thông tin; (3) Phân tích thông tin và dự báo tình hình; (4) Phổ biến thông tin.

Chương II
THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ
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I. KHÁI NIỆM THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ
Thu thập thông tin thống kê là việc tổ chức một cách khoa học hoạt động
thu thập, ghi chép các tài liệu thống kê ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong
điều kiện về thời gian và không gian cụ thể.
II. CÁC HÌNH THỨC THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ CHỦ YẾU

2.1. Báo cáo thống kê
a) Khái niệm báo cáo thống kê
Báo cáo thống kê là một trong hai hình thức thu thập thông tin thống kê chủ yếu
được tiến hành theo chế độ quy định với hệ thống biểu mẫu thống kê do cấp có thẩm
quyền ban hành và sử dụng thống nhất trong nhiều năm trên cơ sở nguồn thông tin
ban đầu được theo dõi, ghi chép và tổng hợp một cách có hệ thống.
b) Phân loại báo cáo thống kê
 Nếu căn cứ vào tính chất đầy đủ và độ tin cậy của thông tin thống kê,
người ta chia báo cáo thống kê thành hai loại:
(1) Báo cáo thống kê chính thức, là loại báo cáo thống kê được lập dựa trên
các nguồn số liệu và thông tin đã được thu thập đầy đủ với độ tin cậy cao nhất.
(2) Báo cáo thống kê ước tính, là loại báo cáo thống kê được lập dựa trên
các nguồn số liệu và thông tin thu thập chưa đầy đủ hoặc chỉ mới là những số
liệu, thông tin ước lượng và dự báo, đánh giá khái quát xu hướng phát triển của
hiện tượng và các quá trình tự nhiên, kinh tế-xã hội nhằm đáp ứng kịp thời nhu
cầu của người sử dụng.
 Nếu căn cứ vào tính chất thường xuyên và không thường xuyên của báo
cáo, người ta chia báo cáo thống kê thành hai loại:
(1) Báo cáo thống kê định kỳ, là loại báo cáo thống kê được tiến hành theo
kỳ hạn nhất định và theo một chế độ báo cáo do cấp có thẩm quyền quy định.
(2) Báo cáo thống kê đột xuất, là loại báo cáo thống kê không theo kỳ hạn
nhất định, chỉ được lập khi có những hiện tượng tự nhiên, kinh tế-xã hội xảy ra
bất thường như thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn...
 Nếu căn cứ vào đơn vị lập và gửi báo cáo, người ta chia báo cáo
thống kê thành hai loại:
(1) Báo cáo thống kê cơ sở, là loại báo cáo thống kê do các đơn vị cơ sở lập
và báo cáo cho các đơn vị quản lý cấp trên. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo
thống kê cơ sở gồm: Doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước ở trung ương và ở địa
phương, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị khác được
quy định cụ thể trong từng chế độ báo cáo thống kê cơ sở.
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(2) Báo cáo thống kê tổng hợp, là loại báo cáo thống kê do các đơn vị cấp
trên cơ sở lập và báo cáo dựa trên số liệu và thông tin của các báo cáo thống kê
cơ sở và các nguồn thông tin khác. Báo cáo thống kê tổng hợp bao gồm nhiều
loại như: Báo cáo thống kê của các Phòng thống kê huyện, quận, thị xã và thành
phố thuộc tỉnh; báo cáo thống kê của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương; báo cáo thống kê của các Tổng công ty và của thống kê các
Bộ, ngành; báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê...
c) Chế độ báo cáo thống kê
Để việc thu thập thông tin bằng phương pháp báo cáo thống kê được thực
hiện một cách nghiêm túc cần phải có một chế độ báo cáo thống kê do cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó bao gồm các quy định về đối tượng
thực hiện, phạm vi, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời hạn thực hiện, nơi nhận báo
cáo, biểu mẫu báo cáo và nguồn thông tin để lập báo cáo.
Chế độ báo cáo thống kê được xây dựng trên nguyên tắc tập trung, thống
nhất. Các cơ quan, đơn vị không được tuỳ tiện ban hành chế độ báo cáo ngoài
quy định. Các cơ quan, đơn vị với tư cách là người báo cáo phải có nghĩa vụ thực
hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và phải chấp hành tốt kỷ luật báo cáo (Gửi báo
cáo đầy đủ, đúng kỳ hạn và thông tin trong báo cáo phải đảm bảo chính xác).
Nhờ có những nguyên tắc này mà báo cáo thống kê đã trở thành một trong những
phương pháp thu thập thông tin thống kê chủ yếu và phổ biến nhất không chỉ
trong các nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung mà còn cả trong các nền kinh tế thị
trường.

2.2. Điều tra thống kê
a) Khái niệm điều tra thống kê
Điều tra thống kê là một trong hai hình thức thu thập thông tin thống kê
chủ yếu, nhờ vào các cuộc điều tra có tính chất chuyên môn được tiến hành theo
nội dung, phương pháp và kế hoạch quy định riêng cho mỗi cuộc điều tra. Đối
tượng chủ yếu của các cuộc điều tra thống kê là những hiện tượng không thể hoặc
không cần phản ánh thường xuyên mà chỉ có thể hoặc chỉ cần thu thập thông tin
vào từng thời điểm nhất định.
b) Phân loại điều tra thống kê
 Nếu căn cứ vào quy mô các đơn vị của tổng thể được chọn để thu
thập thông tin thì có thể chia điều tra thống kê thành hai loại chủ yếu:
(1) Điều tra toàn bộ, là một loại điều tra thống kê tiến hành thu thập thông tin
ban đầu ở tất cả các đơn vị thuộc tổng thể điều tra. Nếu cuộc điều tra toàn bộ có quy
mô rất lớn, tiến hành trên phạm vi cả nước với nội dung điều tra mang tầm chiến
lược, thu thập những thông tin thống kê phục vụ việc hoạch định đường lối, chính
sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước trên tầm vĩ mô thì cuộc điều tra
toàn bộ này được gọi là Tổng điều tra.
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(2) Điều tra không toàn bộ, là một loại điều tra thống kê chỉ tiến hành thu thập
thông tin ban đầu ở một số đơn vị được lựa chọn trong tổng thể điều tra. Điều tra
không toàn bộ được áp dụng trong những trường hợp không thể hoặc không cần
thiết phải thu thập thông tin ở tất cả các đơn vị tổng thể mà vẫn đạt được mục đích
nghiên cứu. Điều tra không toàn bộ bao gồm nhiều loại. Nếu căn cứ vào phương
pháp lựa chọn các đơn vị để điều tra thì có thể phân điều tra không toàn bộ thành ba
loại là: Điều tra chọn mẫu; điều tra trọng điểm và điều tra chuyên đề.
+ Điều tra chọn mẫu, là một loại điều tra không toàn bộ, trong đó chỉ
chọn ra một số đơn vị đủ lớn theo những nguyên tắc nhất định để điều tra thực tế.
Kết quả thu thập được dùng để suy rộng cho toàn bộ tổng thể.
+ Điều tra trọng điểm, là một loại điều tra không toàn bộ, trong đó chỉ
tiến hành thu thập thông tin ban đầu ở bộ phận có đặc điểm nổi trội nhất xét theo
tiêu thức điều tra trong tổng thể nghiên cứu nhằm rút ra tính chất điển hình của
hiện tượng. Loại điều tra này được dùng khi đối tượng điều tra có một bộ phận
tương đối lớn và có ý nghĩa rất quan trọng trong tổng thể nghiên cứu xét theo tiêu
thức điều tra, chỉ cần thu thập số liệu ở bộ phận này cũng có thể nêu được tình
hình cơ bản của tổng thể. Tuy nhiên, kết quả điều tra trọng điểm không được
dùng để tính toán suy rộng cho toàn bộ tổng thể.
+ Điều tra chuyên đề, là một loại điều tra không toàn bộ, trong đó chỉ tiến
hành thu thập thông tin ban đầu ở một số rất ít đơn vị, thậm chí chỉ ở một đơn vị
thuộc tổng thể điều tra nhưng lại đi sâu nghiên cứu chi tiết nhiều khía cạnh của đơn
vị được chọn nhằm rút ra vấn đề cốt lõi có tính chất bài học kinh nghiệm. Loại điều
tra này thường được dùng để nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh, nghiên cứu
kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến hoặc phân tích tìm nguyên nhân yếu kém của
các đơn vị lạc hậu. Kết quả điều tra cũng không được dùng để tính toán suy rộng
cho tổng thể nghiên cứu hoặc làm căn cứ đánh giá tình hình cơ bản của tổng thể
nghiên cứu.
 Nếu căn cứ vào tính chất lặp đi lặp lại của cuộc điều tra, người ta
chia điều tra thống kê thành hai loại:
(1) Điều tra định kỳ, là một loại điều tra thống kê được tổ chức thường
xuyên theo những chu kỳ nhất định.
(2) Điều tra không định kỳ, là một loại điều tra thống kê được tổ chức vào
những kỳ hạn không định trước, chỉ khi nào cần mới tiến hành.
 Nếu căn cứ vào mục tiêu điều tra liên quan đến nhận biết trạng thái
vận động của tổng thể nghiên cứu, người ta chia điều tra thống kê làm hai
loại:
(1) Điều tra thực trạng, là một loại điều tra thống kê thu thập những thông
tin thống kê phản ánh thực trạng của tổng thể nghiên cứu. Đây là loại điều tra phổ
biến nhất trong công tác thống kê.
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(2) Điều tra xu hướng, là một loại điều tra thống kê thu thập những thông
tin thống kê phản ánh xu hướng phát triển của tổng thể nghiên cứu. Loại điều tra
này đang được thống kê các nước trên thế giới và trong khu vực áp dụng thường
xuyên nhằm thu thập những thông tin phục vụ công tác phân tích và dự báo thống
kê. Ở nước ta, loại điều tra này cũng đang được áp dụng thí điểm trong công
nghiệp và thương mại.
Ngoài hai hình thức chủ yếu nêu trên, việc thu thập thông tin thống kê còn
có thể tiến hành dưới một số hình thức khác, trong đó có hình thức khai thác các
hồ sơ đăng ký hành chính.
Khai thác hồ sơ đăng ký hành chính là hình thức thu thập thông tin nói
chung và thông tin thống kê nói riêng dựa trên những tài liệu có sẵn, bao gồm các
chứng từ, sổ tổng hợp, tờ khai hải quan, hộ tịch, hộ khẩu, tờ khai xin thành lập
doanh nghiệp, tờ khai đăng ký thuế, báo cáo tài chính và các chứng từ, sổ sách
khác được cập nhật và lưu trữ một cách có hệ thống phản ánh thực trạng và động
thái về một tổng thể hoặc một lĩnh vực nào đó trong những điều kiện không gian
và thời gian cụ thể.
Khai thác các hồ sơ đăng ký hành chính tuy không phải là hình thức thu
thập thông tin riêng có của chuyên ngành Thống kê, nhưng lại có vai trò rất lớn
trong việc thu thập thông tin thống kê. Do tiến hành khai thác trên nguồn tài liệu
sẵn có, rất đa dạng và phong phú nên những thông tin thu thập được vừa ít tốn
kém, lại vừa đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của thông tin thống kê là kịp
thời, đầy đủ và chính xác. Trong điều kiện tiến bộ của công nghệ thông tin hiện
nay, các hồ sơ đăng ký hành chính nêu trên thường được nhập và lưu trữ trong
các cơ sở dữ liệu, các sản phẩm điện tử hoặc truyền đưa trên mạng tin học nên
việc thu thập thông tin thống kê theo hình thức khai thác các hồ sơ đăng ký hành
chính càng thuận lợi.
III. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU

3.1. Khái niệm điều tra chọn mẫu và cách chọn các đơn vị điều tra
a) Khái niệm
Như trên đã trình bày, điều tra chọn mẫu là một loại điều tra thống kê không
toàn bộ, trong đó chỉ chọn ra một số đơn vị đủ lớn theo những nguyên tắc nhất
định để điều tra thực tế và dựa vào kết quả điều tra tính toán suy rộng cho toàn bộ
hiện tượng.
Ví dụ: Để đánh giá đời sống dân cư của một địa phương nào đó, có thể
chọn ra một số hộ để thu thập tài liệu về lao động, về nghề nghiệp, về tình hình
thu chi,... Dựa vào tài liệu đã điều tra được để tính toán suy rộng về đời sống của
dân cư toàn địa phương đó.
b) Cách chọn các đơn vị trong điều tra chọn mẫu
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Trong điều tra chọn mẫu, người ta thường áp dụng hai cách chọn các đơn
vị để điều tra là chọn ngẫu nhiên và chọn phi ngẫu nhiên.
(1) Chọn ngẫu nhiễn, là việc chọn các đơn vị một cách khách quan, không
phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người chọn. Cuộc điều tra chọn mẫu được tiến
hành theo cách chọn mẫu này gọi là điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên. Trong thực tế,
chọn mẫu ngẫu nhiên thường được tiến hành theo nhiều cách khác nhau, trong đó
phổ biến là các cách sau: Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản; Chọn mẫu hệ thống
(chọn máy móc); Chọn mẫu phân loại (phân tổ); Chọn mẫu cả khối (mẫu chùm) và
chọn mẫu phân tầng (chọn nhiều cấp).
(2) Chọn phi ngẫu nhiên hay còn gọi là chọn theo phương pháp phân tích
chuyên gia, là việc chọn các đơn vị không hoàn toàn khách quan, trong một
chừng mực nào đó còn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người (chuyên gia)
chọn. Cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành theo cách chọn mẫu này được gọi
là điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên.

3.2. Ưu điểm và hạn chế của điều tra chọn mẫu
a) Ưu điểm
(1) Điều tra chọn mẫu được tiến hành điều tra thực tế trên một bộ phận các
đơn vị của hiện tượng nghiên cứu nên có thể giảm số lượng nhân viên điều tra và
các khoản chi phí điều tra nên tiết kiệm được sức lực và tiền của.
(2) Điều tra chọn mẫu thường nhanh hơn nhiều so với điều tra toàn bộ, vì
công việc chuẩn bị được tiến hành nhanh gọn do số lượng đơn vị được điều tra
không nhiều. Điều này làm cho điều tra chọn mẫu có tính kịp thời cao.
(3) Do số lượng đơn vị được điều tra thực tế không nhiều nên có thể lựa
chọn được nhân viên điều tra là những người có trình độ và kinh nghiệm; việc thu
thập cũng như kiểm tra tài liệu có thể tiến hành một cách tỷ mỷ, hạn chế được
những sai số do đăng ký. Trên ý nghĩa đó mà xét thì điều tra chọn mẫu có thể cho
kết quả với độ chính xác tương đối cao.
(4) Điều tra chọn mẫu cho phép mở rộng nội dung điều tra, đi sâu vào
nhiều mặt của hiện tượng nghiên cứu. Do đó tài liệu thu thập trong điều tra chọn
mẫu rất phong phú và đa dạng.
b) Hạn chế
(1) Do điều tra chọn mẫu chỉ tiến hành thu thập số liệu trên một số đơn vị,
sau đó dùng kết quả để suy rộng cho toàn bộ tổng thể chung nên kết quả điều tra
chọn mẫu luôn tồn tại cái gọi là “Sai số chọn mẫu” - Sai số do tính đại diện. Sai
số chọn mẫu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan
như: Độ đồng đều của chỉ tiêu nghiên cứu; cỡ mẫu được chọn; phương pháp tổ
chức chọn mẫu...
(2) Kết quả điều tra chọn mẫu không thể tiến hành phân nhỏ theo mọi phạm
vi và theo nhiều tiêu thức nghiên cứu như điều tra toàn bộ, mà chỉ thực hiện được
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ở mức độ nhất định tùy thuộc vào cỡ mẫu, phương pháp tổ chức chọn mẫu và độ
đồng đều giữa các đơn vị theo các chỉ tiêu được điều tra.

3.3. Các trường hợp áp dụng điều tra chọn mẫu
(1) Khi đối tượng nghiên cứu cho phép vừa có thể điều tra toàn bộ, vừa có
thể điều tra chọn mẫu thì người ta thường tiến hành điều tra chọn mẫu vì những
ưu điểm đã trình bày ở trên. Ví dụ: Điều tra đời sống dân cư của một địa phương,
điều tra năng suất lao động ở một doanh nghiệp...
(2) Khi đối tượng nghiên cứu không cho phép tiến hành điều tra toàn bộ,
như trường hợp tổng thể quá lớn và khó xác định (Ví dụ: Điều tra ý kiến khách
hàng, điều tra về tình hình ô nhiễm môi trường...), hoặc kiểm tra chất lượng một
số loại sản phẩm (Ví dụ: Kiểm tra chất lượng của đồ hộp, thời gian thắp sáng của
bóng đèn, độ bền của linh kiện...).
(3) Trong một số cuộc tổng điều tra người ta đồng thời tổ chức điều tra
chọn mẫu trong phạm vi nhỏ để mở rộng nội dung điều tra, đồng thời để kiểm tra
kết quả của điều tra toàn bộ. Ví dụ: Tổng điều tra dân số, đồng thời tiến hành điều
tra mẫu về di dân tự do.
(4) Điều tra chọn mẫu còn được sử dụng trong việc kiểm định giả thuyết
thống kê. Ví dụ: Dựa vào tình hình phát triển kinh tế, phong tục, tập quán của hai
địa phương A và B, người ta đưa ra giả thuyết: đời sống của địa phương A cao hơn
địa phương B. Để kiểm định giả thuyết này, từ mỗi địa phương, một số hộ được
chọn ra để điều tra mức sống. Sau đó bằng phương pháp thống kê cho phép kết
luận có đúng thực sự đời sống của địa phương A cao hơn địa phương B hay không.

Chương III
XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN THỐNG KÊ
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP THÔNG
TIN THỐNG KÊ
Quá trình thu thập thông tin thống kê đã có được những tài liệu về từng
đơn vị tổng thể, nhưng những tài liệu này mới chỉ phản ánh các đặc trưng cá biệt
của từng đơn vị nên chưa sử dụng vào nghiên cứu và phân tích thống kê. Để bước
đầu có thể nêu lên một số đặc trưng chung của toàn bộ tổng thể nghiên cứu, cần
tiến hành giai đoạn tiếp sau của quá trình nghiên cứu thống kê, là giai đoạn xử lý
và tổng hợp thông tin thống kê.
Xử lý và tổng hợp thông tin thống kê là tiến hành tập chung, chỉnh lý và hệ
thống hóa một cách khoa học các thông tin thống kê ban đầu đã thu thập được.
Nhiệm vụ cơ bản của xử lý tổng hợp thông tin thống kê là làm cho các đặc
trưng riêng biệt của từng đơn vị tổng thể bước đầu chuyển thành các đặc trưng
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chung của toàn bộ tổng thể. Xử lý và tổng hợp thông tin thống kê là một công tác
phức tạp, bao gồm nhiều công việc cụ thể như: (1) Phân chia tổng thể thành các tổ
có tính chất khác nhau, xác định các chỉ tiêu nói rõ đặc trưng của từng tổ cũng như
toàn bộ tổng thể với phương pháp sử dụng chủ yếu là phân tổ thống kê; (2) Áp dụng
một số biện pháp kỹ thuật để tính toán các con số phản ánh mức độ của hiện tượng
nghiên cứu với các chỉ tiêu sử dụng chủ yếu là số tuyệt đối, số tương đối và số bình
quân; (3) Trình bày kết quả xử lý và tổng hợp thành các bảng thống kê hoặc đồ thị
thống kê.
II. PHÂN TỔ THỐNG KÊ

2.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê
Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó tiến hành
phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ (và các tiểu tổ) có
tính chất khác nhau.
Phân tổ thống kê là phương pháp cơ bản để tiến hành xử lý và tổng hợp
thông tin thống kê. Trên thực tế, phân tổ thống kê cũng đã được vận dụng ngay
trong giai đoạn thu thập thông tin thống kê, nhằm phân tổ đối tượng điều tra
thành những bộ phận có đặc điểm, tính chất khác nhau từ đó chọn các đơn vị điều
tra sao cho có tính đại biểu cho tổng thể chung. Phân tổ thống kê còn là một trong
các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê, đồng thời là cơ sở để vận
dụng các phương pháp phân tích thống kê khác. Trong nghiên cứu thống kê phân
tổ thống kê có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
(1) Thứ nhất, phân tổ thống kê có nhiệm vụ phân chia loại hình kinh tế-xã
hội của hiện tượng nghiên cứu. Hiện tượng kinh tế-xã hội mà thống kê học nghiên
cứu thường không phải là tổng thể đồng chất, mà là tổng thể bao gồm nhiều đơn vị
thuộc các loại hình rất khác nhau, phát triển theo những xu hướng không giống
nhau. Vì vậy, phương pháp nghiên cứu khoa học là phải nêu lên các đặc trưng
riêng biệt của từng loại hình và mối quan hệ giữa các loại hình đó với nhau. Muốn
vậy, trước hết phải dựa trên lý luận kinh tế, chính trị, xã hội để phân biệt các bộ
phận khác nhau về tính chất đang tồn tại khách quan trong nội bộ hiện tượng. Yêu
cầu này có thể thực hiện được nhờ phân tổ thống kê.
(2) Thứ hai, phân tổ thống kê có nhiệm vụ biểu hiện kết cấu của hiện tượng
nghiên cứu. Một hiện tượng kinh tế-xã hội thường do nhiều bộ phận, nhiều nhóm
đơn vị có tính chất khác nhau hợp thành. Các bộ phận hay nhóm này chiếm
những tỷ trọng khác nhau trong tổng thể và nói lên tầm quan trọng của mình
trong tổng thể đó. Mặt khác, tỷ trọng của các bộ phận còn nói lên kết cấu của
tổng thể theo một tiêu thức nào đó. Muốn nghiên cứu được kết cấu của tổng thể,
phải dựa trên cơ sở phân tổ thống kê.
(3) Thứ ba, phân tổ thống kê có nhiệm vụ biểu hiện mối liên hệ giữa các
tiêu thức. Hiện tượng kinh tế-xã hội phát sinh và biến động không phải một cách
ngẫu nhiên, tách rời với các hiện tượng xung quanh mà chúng có liên hệ và phụ
thuộc lẫn nhau theo những quy luật nhất định. Giữa các tiêu thức mà thống kê
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nghiên cứu cũng thường có mối liên hệ với nhau. Sự thay đổi của tiêu thức này sẽ
đưa đến sự thay đổi của tiêu thức kia. Tìm hiểu tính chất và trình độ của mối liên
hệ giữa các hiện tượng nói chung và giữa các tiêu thức nói riêng là một trong các
nhiệm vụ quan trọng của nghiên cứu thống kê. Phân tổ thống kê là một trong các
phương pháp có thể giúp ta thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này.

2.2. Các loại phân tổ thống kê
 Nếu căn cứ vào nhiệm vụ phân tổ thì phân tổ thống kê bao gồm ba
loại: (1) Phân tổ phân loại; (2) Phân tổ kết cấu; (3) Phân tổ liên hệ
 Nếu căn cứ vào số lượng tiêu thức phân tổ thì phân tổ thống kê bao
gồm hai loại:
(1) Phân tổ theo một tiêu thức, là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc hiện
tượng nghiên cứu thành các tổ có tính chất khác nhau trên cơ sở một tiêu thức
thống kê hay còn gọi là phân tổ giản đơn.Ví dụ, theo tiêu thức giới tính, tổng thể
dân số được chia thành 2 tổ: Nam và nữ
(2) Phân tổ theo nhiều tiêu thức, là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc
hiện tượng nghiên cứu thành các tổ và các tiểu tổ có tính chất khác nhau trên cơ
sở nhiều tiêu thức thống kê.
III. XÁC ĐỊNH CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Trong xử lý và tổng hợp thông tin thống kê, tiếp theo việc phân tổ các tài
liệu thống kê thì tính toán để xác định các mức độ của hiện tượng nghiên cứu là
một trong những nội dung rất quan trọng vì đây không chỉ là yêu cầu của giai
đoạn này mà còn là cơ sở để tiếp tục giai đoạn phân tích và dự báo thống kê cũng
như giai đoạn phổ biến thông tin thống kê. Việc xác định các mức độ của hiện
tượng nghiên cứu thể hiện tập trung ở: (1) Số tuyệt đối; (2) Số tương đối; (3) Số
bình quân.

3.1. Số tuyệt đối trong thống kê
a) Khái niệm và ý nghĩa số tuyệt đối
Số tuyệt đối trong thống kê là chỉ tiêu biểu hiện quy mô, khối lượng của
hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.
Số tuyệt đối nói lên số đơn vị của tổng thể hay của bộ phận hoặc các trị số
của một tiêu thức nào đó. Ví dụ: Năm 2005, số lao động của doanh nghiệp X là
750 người và doanh thu của doanh nghiệp là 120,5 tỷ đồng. Các con số thống kê
trên là những số tuyệt đối.
Số tuyệt đối có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác nghiên cứu kinh tế, vì
thông qua các số tuyệt đối ta sẽ có nhận thức cụ thể về quy mô, khối lượng thực
tế của hiện tượng nghiên cứu. Số tuyệt đối chính xác là sự thật khách quan, có
sức thuyết phục không ai có thể phủ nhận được. Số tuyệt đối là cơ sở đầu tiên để
tiến hành phân tích thống kê, đồng thời còn là cơ sở để tính các mức độ khác. Số
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tuyệt đối là căn cứ không thể thiếu được trong việc xây dựng các kế hoạch kinh tế
quốc dân và chỉ đạo thực hiện kế hoạch.
b) Đặc điểm của số tuyệt đối
(1) Mỗi số tuyệt đối trong thống kê đều bao hàm một nội dung kinh tế-xã hội
cụ thể trong điều kiện thời gian và địa điểm nhất định. Nó khác với các đại lượng
tuyệt đối trong toán học, vì các đại lượng toán học thường có tính chất trừu tượng,
không nhất thiết phải gắn liền với một hiện tượng cụ thể nào.
(2) Các số tuyệt đối trong thống kê không phải là những con số lựa chọn
tuỳ ý mà phải qua điều tra, thu thập thực tế và tổng hợp một cách khoa học.
(3) Các số tuyệt đối trong thống kê đều có đơn vị tính cụ thể. Tuỳ theo tính
chất của hiện tượng và mục đích nghiên cứu, số tuyệt đối có thể được tính bằng
đơn vị tự nhiên, đơn vị thời gian lao động hay đơn vị tiền tệ.
c) Các loại số tuyệt đối
(1) Số tuyệt đối thời kỳ, là số tuyệt đối phản ánh quy mô, khối lượng của
hiện tượng trong một độ dài thời gian nhất định. Ví dụ: Doanh thu của xí nghiệp
X năm 2004 là 120 tỷ đồng; chi phí sản xuất của doanh nghiệp X năm 2005 là
105 tỷ đồng...
(2) Số tuyệt đối thời điểm, là số tuyệt đối phản ánh quy mô, khối lượng của
hiện tượng nghiên cứu vào một thời điểm nhất định. Ví dụ: Dân số thành phố A
vào 0 giờ ngày 1/4/1999 là 2,5 triệu người; số công nhân ngày đầu tháng của
doanh nghiệp B là 950 người...

3.2. Số tương đối trong thống kê
a) Khái niệm và ý nghĩa số tương đối
Số tương đối trong thống kê là chỉ tiêu biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai
mức độ nào đó của hiện tượng nghiên cứu. Đó có thể là kết quả của việc so sánh
giữa hai mức độ cùng loại nhưng khác nhau về điều kiện thời gian hoặc không
gian, hoặc giữa hai mức độ khác loại nhưng có liên quan với nhau. Trong hai
mức độ này, một được chọn làm gốc để so sánh.
Ví dụ: Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh A năm 2005 so với năm 2004
bằng 112% (tăng 12%), còn so với kế hoạch đạt 104,3%; cơ cấu dân số nước Việt
Nam năm 2003, nữ chiếm 50,86% và nam chiếm 49,14%...
Cũng như các số tuyệt đối, số tương đối trong thống kê nói lên mặt lượng
trong quan hệ mật thiết với mặt chất của hiện tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, trong
khi các số tuyệt đối chỉ mới khái quát được về quy mô, khối lượng của hiện
tượng, thì các số tương đối tính được bằng các phương pháp so sánh có thể giúp
ta đi sâu vào đặc điểm của hiện tượng một cách có tính phê phán. Ví dụ: Giá trị
sản xuất nông nghiệp của tỉnh A năm 2005 là 1530 tỷ đồng, nếu đem so sánh với
năm 2002 thì bằng 107,2% (tăng 7,2%) và ta có thể kết luận rằng sản xuất nông
nghiệp của tỉnh A đã tăng lên. Trong công tác lập kế hoạch và kiểm tra thực hiện
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kế hoạch, số tương đối cũng giữ vai trò quan trọng vì nhiều chỉ tiêu kế hoạch
được đề ra hoặc khi đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch được thực hiện bằng
các số tương đối. Ngoài ra, người ta còn dùng các số tương đối để nêu rõ tình hình
thực tế trong điều kiện cần bảo đảm tính chất bí mật của các số tuyệt đối.
b) Đặc điểm của số tương đối
(1) Các số tương đối trong thống kê không phải là con số thu thập được qua
điều tra, mà là kết quả so sánh giữa hai chỉ tiêu thống kê đã có. Bởi vậy, mỗi số
tương đối đều phải có gốc dùng để so sánh và khi tính toán phải chú ý đến tính có
thể so sánh được giữa các đại lượng hoặc giữa các chỉ tiêu được sử dụng để so
sánh về nội dung kinh tế, phương pháp tính toán, phạm vi không gian, độ dài thời
gian, đơn vị tính...
(2) Hình thức biểu hiện của số tương đối là số lần, số phần trăm (%) hay số
phần nghìn (‰). Ba hình thức biểu hiện này căn bản không có gì khác nhau về
nội dung, nhưng việc sử dụng hình thức nào là do tính chất của hiện tượng và
mục đích nghiên cứu quyết định. Ngoài ra, hình thức biểu hiện có thể còn là đơn
vị kép: người/km2, sản phẩm/người...
c) Các loại số tương đối
Căn cứ theo nội dung mà số tương đối phản ánh, có thể chia thành 5 loại số
tương đối sau đây:
(1) Số tương đối động thái, là số tương đối được tính bằng cách so sánh hai
mức độ cùng loại của hiện tượng ở hai thời kỳ (hay thời điểm) khác nhau và được
biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm.
Ví dụ: Vốn đầu tư xây dựng của địa phương A năm 2003 là 250 tỷ đồng và
năm 2005 là 300 tỷ đồng. Nếu đem so sánh vốn đầu tư xây dựng năm 2005 với
năm 2003, ta sẽ có số tương đối động thái:
300
= 1,2 lần (hay 120%)
250

(2) Số tương đối kế hoạch
Số tương đối kế hoạch được dùng để lập và kiểm tra tình hình thực hiện kế
hoạch. Do vậy, số tương đối kế hoạch có hai loại:
- Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch, là quan hệ tỷ lệ giữa mức độ kỳ kế
hoạch (tức là mức độ cần đạt tới của một chỉ tiêu kinh tế nào đó trong kỳ kế
hoạch) với mức độ thực tế của chỉ tiêu này đạt được ở trước kỳ kế hoạch hoặc ở
một kỳ nào đó được chọn làm gốc so sánh, thường được biểu hiện bằng đơn vị
phần trăm.
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- Số tương đối thực hiện kế hoạch, là quan hệ tỷ lệ giữa mức độ thực tế đã
đạt được trong kỳ kế hoạch với mức độ kế hoạch đã đề ra về một chỉ tiêu kinh tế
nào đó, thường được biểu hiện bằng đơn vị phần trăm.
(3) Số tương đối kết cấu, là số tương đối được tính bằng cách so sánh mức
độ của từng bộ phận với mức độ của cả tổng thể, thường được biểu hiện bằng số
phần trăm.
Mức độ của bộ phận
Số tương đối kết cấu =

x 100
Mức độ của tổng thể

(4) Số tương đối cường độ, là số tương đối được tính bằng cách so sánh chỉ
tiêu của hai hiện tượng khác nhau nhưng có liên quan với nhau. Ví dụ:
Tổng số dân (Người)
Mật độ dân số =
Diện tích đất đai (Km2)

(5) Số tương đối không gian, là loại số tương đối biểu hiện sự so sánh về
mức độ giữa hai hiện tượng cùng loại nhưng khác nhau về điều kiện không gian.
Ví dụ: So sánh giá cả một loại hàng hóa giữa hai thị trường, so sánh khối lượng
sản phẩm của hai xí nghiệp trong cùng một ngành, so sánh dân số của hai địa phương...

3.3. Số bình quân trong thống kê
a) Khái niệm, ý nghĩa số bình quân trong thống kê
Số bình quân trong thống kê là mức độ biểu hiện trị số đại biểu theo một
tiêu thức nào đó của một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị cùng loại.
Số bình quân có một vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong lý luận và trong
công tác nghiên cứu thực tế. Nó được dùng nêu lên đặc điểm chung của hiện
tượng kinh tế-xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Việc sử
dụng số bình quân sẽ tạo điều kiện để so sánh giữa các hiện tượng không có cùng
một quy mô, như so sánh năng suất lao động và tiền lương bình quân của công
nhân hai xí nghiệp, so sánh năng suất thu hoạch lúa giữa hai địa phương... Trong
các trường hợp trên, việc so sánh giữa hai số tuyệt đối không thực hiện được hoặc
đôi khi không có ý nghĩa.
Số bình quân còn được dùng để nghiên cứu các quá trình biến động qua
thời gian, nhất là các quá trình sản xuất. Sự biến động của số bình quân qua thời
gian có thể cho ta thấy được xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng số lớn,
tức là của đại bộ phận các đơn vị tổng thể, trong khi từng đơn vị cá biệt không thể
giúp ta thấy rõ điều đó. Số bình quân không những chỉ dùng trong công tác thống
kê mà còn cả trong công tác kế hoạch. Rất nhiều chỉ tiêu kế hoạch được biểu hiện
bằng số bình quân. Khi phân tích thực hiện kế hoạch cũng có thể lấy số bình quân
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làm cơ sở so sánh, phân biệt các đơn vị tiên tiến và lạc hậu, phát triển các khả
năng tiềm tàng trong sản xuất. Số bình quân chiếm một vị trí quan trọng trong
việc vận dụng nhiều phương pháp phân tích thống kê. Các trường hợp phân tích
biến động, phân tích mối liên hệ, dự đoán thống kê, điều tra chọn mẫu... đều sử
dụng rất nhiều số bình quân trong các công thức tính toán.
b) Điều kiện vận dụng số bình quân trong thống kê khoa học và chính xác
(1) Số bình quân chỉ được tính ra từ tổng thể đồng chất
Tổng thể đồng chất bao gồm nhiều đơn vị, phần tử hoặc hiện tượng có cùng
chung một tính chất, thuộc cùng một loại hình kinh tế - xã hội, xét theo một tiêu
thức nào đó. Ví dụ, một tổng thể công nhân sản xuất công nghiệp phải bao gồm
những người lao động trong xí nghiệp trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm công nghiệp
hoặc trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất công nghiệp. Đây là một tổng thể
đồng chất, mặc dù các công nhân có thể khác nhau về tuổi tác, giới tính, tuổi nghề,
trình độ kỹ thuật, trình độ văn hoá…, nhưng đều có mặt cơ bản giống nhau là cùng
tham gia sản xuất sản phẩm công nghiệp trong một xí nghiệp nhất định.
(1) Số bình quân chung của tổng thể cần được vận dụng kết hợp với các số
bình quân tổ hoặc dãy số phân phối của tổng thể đó.
Số bình quân chung của tổng thể chỉ phản ánh đặc trưng chung của toàn bộ
tổng thể nghiên cứu, bỏ qua những chênh lệch thực tế giữa các đơn vị tổng thể.
Khi cần so sánh tổng thể giữa hai thời gian hoặc địa điểm, bản thân số bình quân
chung cũng không thể giải thích được hết nguyên nhân và xu hướng phát triển
của hiện tượng. Mặt khác, nếu ta chỉ xét hiện tượng qua mức độ bình quân, các
chênh lệch thực tế coi như bị san bằng, do đó những đơn vị có mức độ cao thấp
khác nhau đều bị số bình quân che lấp. Vì những lý do trên, khi phân tích thống kê
ta không thể chỉ thoả mãn với con số bình quân chung, mà cần bổ sung phân tích
bằng các số bình quân tổ hoặc dãy số phân phối, tuỳ theo mục đích nghiên cứu.
IV. TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THỐNG KÊ ĐÃ XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP
Trong giai đoạn xử lý và tổng hợp các tài liệu thống kê, muốn phát huy tác
dụng các kết quả đã xử lý và tổng hợp được thì cần phải trình bày các kết quả này
bằng các hình thức phù hợp trong đó hai hình thức được sử dụng phổ biến nhất
là: Bảng thống kê và đồ thị thống kê.

4.1. Bảng thống kê
a) Khái niệm, ý nghĩa và tác dụng của bảng thống kê
Bảng thống kê là hình thức trình bày tài liệu thống kê một cách có hệ
thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện
tượng nghiên cứu. Đặc điểm chung của tất cả các bảng thống kê là bao giờ cũng
có những con số của từng bộ phận và con số chung (tổng cộng) có liên hệ mật
thiết với nhau.
Bảng thống kê có tác dụng quan trọng trong công tác nghiên cứu kinh tế
nói chung và trong phân tích thống kê nói riêng. Các tài liệu trong bảng thống kê
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do được sắp xếp lại một cách khoa học nên có thể giúp ta tiến hành mọi việc so
sánh đối chiếu, phân tích theo các phương pháp khác nhau. Nếu biết trình bày và
sử dụng thích đáng các bảng thống kê, thì việc chứng minh các vấn đề sẽ trở nên
sinh động, có sức thuyết phục hơn cả các bài văn dài.
b) Cấu thành bảng thống kê
 Về hình thức: Bảng thống kê bao gồm các hàng ngang, cột dọc, các tiêu
đề, tiêu mục và các số liệu.
- Các hàng ngang, cột dọc phản ánh quy mô của bảng thống kê vì số hàng
và cột càng nhiều thì bảng thống kê càng lớn. Các hàng ngang và cột dọc cắt
nhau tạo thành các ô dùng để điền các số liệu thống kê. Các hàng và cột thường
được đánh số thứ tự để tiện cho việc sử dụng và trình bày vấn đề.
- Tiêu đề của bảng thống kê phản ánh nội dung, ý nghĩa của bảng và của
từng chi tiết trong bảng. Trước hết, ta có tiêu đề chung, tức là tên gọi chung của
bảng thống kê, thường được viết ngắn gọn, dễ hiểu và đặt ở phía trên đầu bảng
thống kê. Còn các tiêu đề nhỏ (hay còn gọi là tiêu mục) là tên riêng của mỗi hàng
ngang và cột dọc, phản ánh rõ nội dung, ý nghĩa của từng hàng và cột đó.
- Các số liệu thu thập được do kết quả xử lý và tổng hợp thống kê được ghi
vào các ô của bảng thống kê, mỗi con số phản ánh một đặc trưng về mặt lượng
của hiện tượng nghiên cứu.
 Về nội dung: Bảng thống kê gồm 2 phần: Phần chủ đề và phần giải thích.
- Phần chủ đề (còn gọi là phần chủ từ) nói lên tổng thể hiện tượng được
trình bày trong bảng thống kê được phân thành những bộ phận nào? Nó giải đáp
vấn đề: Đối tượng nghiên cứu của bảng thống kê là những đơn vị nào, những loại
hình gì? Phần chủ đề có thể phản ánh các địa phương hoặc các thời gian nghiên
cứu khác nhau của một hiện tượng nào đó.
- Phần giải thích (còn gọi là phần tân từ) gồm các chỉ tiêu giải thích các đặc
điểm của đối tượng nghiên cứu, tức là giải thích phần chủ đề của bảng.
Phần chủ đề thường được đặt ở vị trí bên trái của bảng thống kê, còn phần
giải thích được đặt ở phía trên của bảng. Cũng có trường hợp người ta thay đổi vị
trí của các phần chủ đề và phần giải thích, tức là phần giải thích ở bên trái còn
phần chủ đề ở phía trên của bảng. Cấu thành của bảng thống kê có thể biểu hiện
bằng sơ đồ sau:
Tên bảng thống kê
Đơn vị tinh:……………
Phần giải
thích

Các chỉ tiêu giải thích (tên cột)

Phần
chủ đề
(a)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tên chủ đề (tên hàng)
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c) Các loại bảng thống kê
Căn cứ theo kết cấu của phần chủ đề, có thể chia làm ba loại bảng thống
kê: Bảng giản đơn, bảng phân tổ và bảng kết hợp.
(1) Bảng giản đơn, là loại bảng thống kê trong đó phần chủ đề không phân
tổ. Trong phần chủ đề của bảng giản đơn chỉ liệt kê các đơn vị tổng thể, tên gọi
các địa phương hoặc các thời gian khác nhau của quá trình nghiên cứu. Ví dụ:
Tình hình SXKD năm 2005
của các doanh nghiệp ngành X
Tên
doanh nghiệp

Số lao động
(Người)

Giá trị sản xuất
(Nghìn đồng)

NSLĐ bình quân
(Nghìn đồng/ người)

(a)

(1)

(2)

(3)

Doanh nghiệp A
Doanh nghiệp B

Cộng

(2) Bảng phân tổ, là loại bảng thống kê trong đó đối tượng nghiên cứu ghi
trong phần chủ đề được phân chia thành các tổ theo một tiêu thức nào đó. Ví dụ,
bảng phân tổ các doanh nghiệp công nghiệp theo khu vực và theo thành phần
kinh tế năm 2003. Các bảng phân tổ là kết quả của việc áp dụng phương pháp
phân tổ thống kê. Bảng phân tổ cho ta thấy rõ các loại hình kinh tế-xã hội tồn tại
trong bản thân hiện tượng nghiên cứu, nêu lên kết cấu và biến động kết cấu của
hiện tương; trong nhiều trường hợp còn giúp ta phân tích được mối liên hệ giữa
các hiện tượng.
(3) Bảng kết hợp, là loại bảng thống kê trong đó đối tượng nghiên cứu ghi
trong phần chủ đề được phân tổ theo hai, ba... tiêu thức kết hợp với nhau. Ví dụ:
Bảng thống kê công nhân trong xí nghiệp được phân tổ theo trình độ kỹ thuật và
theo tuổi nghề. Loại bảng kết hợp như trên giúp ta nghiên cứu được sâu sắc bản
chất của hiện tương, đi sâu vào kết cấu nội bộ của hiện tượng, thấy rõ mối quan
hệ giữa các tổ, bộ phận của hiện tượng trong quá trình phát triển.
d) Yêu cầu đối với việc xây dựng bảng thống kê
(1) Thứ nhất, quy mô của bảng thống kê không nên quá lớn, tức là quá
nhiều hàng, cột và nhiều phân tổ kết hợp. Một bảng thống kê ngắn, gọn sẽ tạo
điều kiện dễ dàng cho việc phân tích. Trong trường hợp cần thiết nên xây dựng
hai, ba... bảng thống kê nhỏ thay cho một bảng quá lớn.
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(2) Thứ hai, các tiêu đề và tiêu mục trong bảng thống kê cần được ghi
chính xác, gọn và dễ hiểu. Tiêu đề chung không những nói rõ nội dung chủ yếu
của bảng thống kê, mà còn cần chỉ rõ hiện tượng nghiên cứu vào thời gian và địa
điểm nào? Nhiều khi ở phần tiêu đề chung còn quy định đơn vị tính toán chung
cho các số liệu trong bảng thống kê (nếu đơn vị tính toán không thống nhất cho
các số liệu, thì quy định riêng cho mỗi hàng và cột).
(3) Thứ ba, các hàng và cột thường được ký hiệu bằng chữ hoặc bằng số để
tiện cho việc trình bày hoặc giải thích nội dung. Các cột của phần chủ đề thường
được ký hiệu bằng các chữ a, b, c... còn các cột của phần giải thích được ký hiệu
bằng các cột số 1, 2, 3... Tuy nhiên, nếu một bảng thống kê chỉ có ít hàng, cột và
nội dung các hàng, cột đã rõ ràng, dễ hiểu thì không nhất thiết phải dùng ký hiệu.
(4) Thứ tư, các chỉ tiêu giải thích trong bảng thống kê cần được sắp xếp
theo thứ tự hợp lý, phù hợp với mục đích nghiên cứu. Trong mỗi bảng thống kê,
các chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng trong việc so sánh với nhau thì nên bố trí gần
nhau, như chỉ tiêu thực hiện bố trí gần chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu tương đối bố trí
gần chỉ tiêu tuyệt đối...
(5) Thứ năm, các ô trong bảng thống kê đều phải có số liệu hoặc các ký hiệu
quy ước thay thế. Các số liệu trong cùng một cột, có đơn vị tính toán giống nhau, phải
ghi theo trình độ chính xác như nhau (số lẻ đến 0,1 hay 0,01...), đơn vị tính phải ghi
thống nhất theo quy định. Nếu mục đích của bảng thống kê chỉ nhằm nêu lên những
nét chung về bản chất hiện tượng, không cần quá chi li số lẻ thì các số liệu trong bảng
có thể ghi theo số tròn. Các số cộng và tổng cộng có thể được ghi ở đầu hoặc ở cuối
hàng và cột tùy theo mục đích nghiên cứu.
(6) Thứ sáu, trong một số trường hợp, ở cuối bảng thống kê phải có phần
ghi chú giải thích rõ nội dung của một số chỉ tiêu trong bảng, nói rõ nguồn số liệu
đã được sử dụng trong bảng hoặc những điều cần lưu ý khác.

4.2. Đồ thị thống kê
a) Khái niệm, ý nghĩa và tác dụng của đồ thị thống kê
Đồ thị thống kê là các hình vẽ hoặc đưòng nét hình học dùng để miêu tả có
tính chất quy ước các tài liệu thống kê. Khác với các bảng thống kê chỉ dùng con
số, các đồ thị thống kê sử dụng con số kết hợp với các hình vẽ, đường nét và màu
sắc để trình bày và phân tích các đặc điểm số lượng của hiện tượng. Vì vậy,
người xem không cần mất nhiều công đọc con số mà vẫn nhận thức được vấn đề
chủ yếu một cách dễ dàng, nhanh chóng. Mặt khác, các đồ thị thống kê không
trình bày chi tiết, tỉ mỉ các đặc trưng số lượng của hiện tượng, mà chỉ nêu lên một
cách khái quát các đặc điểm chủ yếu về bản chất và xu hướng phát triển cơ bản
của hiện tượng nên đồ thị thống kê có tính quần chúng.
Đồ thị thống kê được sử dụng rộng rãi trong công tác nghiên cứu kinh tế,
nhằm hình tượng hóa các hiện tượng và quá trình kinh tế-xã hội như: Sự phát
triển của hiện tượng qua thời gian; kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng;
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trình độ phổ biến của hiện tượng; so sánh giữa các mức độ của hiện tượng; mối
liên hệ giữa các hiện tượng; tình hình thực hiện kế hoạch... Ngoài ra, đồ thị thống
kê còn được coi là một phương tiện tuyên truyền rất mạnh mẽ, một công cụ dùng
để biểu dương các thành tích sản xuất và hoạt động văn hóa, xã hội.
b) Các loại đồ thị thống kê
 Nếu căn cứ vào hình thức biểu hiện, có thể phân chia đồ thị thống kê
thành các loại sau:
- Biểu đồ hình cột.
- Biểu đồ tượng hình.
- Biểu đồ diện tích (vuông, chữ nhật, tròn).
- Biểu đồ ra đa (mạng nhện).
- Đồ thị đường gấp khúc.
- Bản đồ thống kê.
 Nếu căn cứ vào nội dung phản ánh, có thể phân chia đồ thị thống kê
thành các loại sau:
- Đồ thị phát triển: Biểu hiện tình hình phát triển của hiện tượng và so
sánh giữa các hiện tượng, có thể dùng các loại biểu đồ hình cột, hình tròn và đồ
thị tuyến tính.
- Đồ thị kết cấu: Biểu hiện kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng,
thường dùng các loại biểu đồ hình cột và hình tròn (có chia nhỏ thành các hình
quạt).
- Đồ thị liên hệ: Biểu hiện mối liên hệ giữa 2 tiêu thức. Trong thực tế
người ta thường dùng đồ thị đường gấp khúc. Trục hoành của đồ thị được dùng
để biểu hiện trị số của tiêu thức nguyên nhân (tiêu thức gây ảnh hưởng); trục tung
của đồ thị được dùng để biểu hiện trị số của tiêu thức kết quả (tiêu thức chịu ảnh
hưởng).
c) Một số yêu cầu xây dựng đồ thị thống kê
Yêu cầu chung của một đồ thị thống kê là phải bảo đảm chính xác, dễ xem,
dễ hiểu và bảo đảm mỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu chung này, khi xây dựng đồ thị
phải chú ý đến các yếu tố chính của đồ thị sau đây:
(1) Phải lựa chọn quy mô đồ thị cho hợp lý, hài hòa. Quy mô của đồ thị to
hay nhỏ phải căn cứ vào mục đích sử dụng. Tuy nhiên, trong các báo cáo phân
tích thống kê không nên vẽ các đồ thị quá lớn. Quan hệ tỷ lệ giữa chiều cao và
chiều dài của đồ thị thông thường được dùng từ 1:1,33 đến 1:1,5.
(2) Các ký hiệu hình học hoặc hình vẽ quyết định hình dáng của đồ thị nên
việc lựa chọn các ký hiệu hình học hoặc hình vẽ của đồ thị là vấn đề quan trọng, vì
mỗi hình có khả năng diễn tả riêng. Ví dụ, khi cần biểu hiện kết cấu của hiện tượng
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nghiên cứu, ta có thể vẽ các hình cột (có chia thành nhiều đoạn) hoặc các hình tròn
(có chia thành các hình quạt), hoặc hình vuông, hình chữ nhật... Nhưng người ta
thường dùng hình tròn, vì loại này biểu hiện được rõ nhất kết cấu và biến động kết
cấu của hiện tượng.
(3) Hệ tọa độ giúp cho việc xác định chính xác vị trí các ký hiệu hình học trên
đồ thị nên chúng cũng có vị trí rất quan trọng. Các đồ thị thống kê thường dùng hệ
tọa độ vuông góc, trong đó trục hoành thường được dùng để biểu thị thời gian, trục
tung biểu thị trị số của chỉ tiêu. Trong trường hợp phân tích mối liên hệ giữa hai biểu
thức, thì biểu thức nguyên nhân được để ở trục hoành, biểu thức kết quả được ghi
trên trục tung.
(4) Thang và tỷ lệ xích của đồ thị cũng có ý nghĩa lớn vì nó giúp cho việc
tính chuyển các đại lượng lên đồ thị theo các khoảng cách thích hợp. Người ta
thường dùng các thang đường thẳng, được phân bố theo các trục tọa độ nhưng
cũng có khi dùng thang đường cong, thang tròn (ở đồ thị hình tròn). Các thang tỷ
lệ có thể có khoảng cách bằng nhau hoặc không bằng nhau. Các thang tỷ lệ có
các khoảng cách không bằng nhau (ví dụ thang lôgarit) chỉ dùng để biểu hiện các
tốc độ khi khoảng biến thiên của các mức độ quá lớn mà người ta chỉ chú ý đến
biến động tương đối của chúng.
(5) Phần giải thích cũng là phân không thể thiếu trong đồ thị. Phần này bao
gồm tên đồ thị, các con số và ghi chú dọc theo thang tỷ lệ, các con số bên cạnh
từng bộ phận của đồ thị, giải thích các ký hiệu quy ước. Các giải thích này cần
được ghi rõ, gọn và dễ hiểu.

Chương IV
PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỐNG KÊ
I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA PHÂN TÍCH VÀ DỰ
BÁO THỐNG KÊ
Tiếp theo bước xử lý và tổng hợp thông tin, quá trình nghiên cứu thống kê
chuyển sang giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân tích thông tin và dự báo tình hình,
thường gọi là phân tích và dự báo thống kê. Phân tích và dự báo thống kê được
hiểu là việc nêu lên một cách tổng hợp bản chất và tính quy luật của các hiện
tượng và quá trình kinh tế-xã hội số lớn trong điều kiện lịch sử cụ thể qua các
biểu hiện về lượng và tính toán các mức độ trong tương lai.
Như vậy, phân tích và dự báo thống kê là biểu hiện tập trung kết quả của
toàn bộ quá trình nghiên cứu thống kê. Phân tích và dự báo thống kê giúp ta thấy
rõ bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng trong quá khứ, hiện tại, giúp tiên
đoán được các mức độ của hiện tượng trong tương lai. Đồng thời, nó còn giúp chỉ
20

rõ mối liên hệ, tác động qua lại giữa hiện tượng nghiên cứu với các hiện tượng có
liên quan. Trên cơ sở đó, giúp ta có nhận thức đúng đắn về hiện tượng, tìm các
biện pháp thích hợp thúc đẩy hiện tượng phát triển theo hướng tốt nhất, phù hợp
với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế-xã hội hiện tại.
Tuy nhiên, để phân tích và dự báo thống kê thực hiện được nhiệm vụ của
mình, mang lại những kết quả nghiên cứu chính xác, cần phải chú ý một số yêu
cầu cơ bản: (1) Thứ nhất: Phân tích và dự báo thống kê phải được tiến hành trên
cơ sở phân tích lý luận kinh tế-xã hội; (2) Thứ hai: Phân tích và dự báo thống kê
phải căn cứ vào toàn bộ sự kiện thực tế và phải luôn đặt chúng trong mối liên hệ
ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau. Không được bỏ qua hay xem nhẹ bất cứ một
sự kiện nào, dù là nhỏ nhất.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ THÔNG DỤNG

Trong phân tích thống kê, ngoài việc tiếp tục sử dụng những phương pháp
đã nêu trong Chương II như phân tổ thống kê, số tuyệt đối, tương đối, số bình
quân và đồ thị thống kê, người ta còn sử dụng một số phương pháp khác như: Chỉ
số, phân tích dãy số thời gian, phân tích hồi quy và tương quan...

2.1. Chỉ số trong thống kê
a) Khái niệm chỉ số trong thống kê
Chỉ số trong thống kê là số tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai
mức độ của một hiện tượng nghiên cứu.
Chỉ số thống kê được xác định bằng cách thiết lập quan hệ so sánh giữa hai
mức độ của hiện tượng ở hai thời gian hoặc không gian khác nhau nhằm nêu lên
sự biến động qua thời gian hoặc sự khác biệt về không gian đối với hiện tượng
nghiên cứu.
Ví dụ: Doanh số của công ty A năm 2003 so với năm 2002 bằng 110,7%
(hay 1,107 lần) là chỉ số biểu hiện quan hệ so sánh giữa doanh số của công ty qua
hai năm.
Chỉ số thống kê được biểu hiện bằng số tương đối, nhưng cần phân biệt
giữa chỉ số và số tương đối trong thống kê. Chỉ số biểu hiện qua hệ so sánh giữa
hai mức độ của một hiện tượng, còn số tương đối nói chung có thể biểu hiện quan
hệ so sánh giữa hai mức độ của cùng hiện tượng hoặc của hai hiện tượng khác
nhau. Có thể nhận thấy số tương đối động thái, số tương đối không gian, số tương
đối kế hoạch là chỉ số; nhưng số tương đối cường độ không phải là chỉ số.
b) Phân loại chỉ số trong thống kê
 Nếu căn cứ vào đặc điểm thiết lập quan hệ so sánh thì chỉ số thống kê
được chia thành ba loại sau:
(1) Chỉ số phát triển: Biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện
tượng ở hai thời gian khác nhau. Ví dụ: Doanh số của công ty A năm 2003 so với
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năm 2002 nêu ở trên là chỉ số phát triển, phản ánh biến động doanh số của công ty
qua hai năm.
(2) Chỉ số kế hoạch: Biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ thực tế và
kế hoạch của các chỉ tiêu nghiên cứu, bao gồm chỉ số nhiệm vụ kế hoạch và chỉ
số thực hiện kế hoạch.
(3) Chỉ số không gian: Biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện
tượng ở hai điều kiện không gian khác nhau. Ví dụ: Giá gạo tẻ ngày 1/4/2006 của
chợ A so với chợ B bằng 96,8% (hay bằng 0,968 lần).
 Nếu căn cứ vào phạm vi tính toán thì chỉ số thống kê được chia thành
hai loại:
(1) Chỉ số đơn (cá thể), là chỉ số phản ánh biến động của từng phần tử, từng đơn
vị trong một tổng thể. Ví dụ: Chỉ số giá bán lẻ của một mặt hàng, chỉ số sản lượng của
một loại sản phẩm, chỉ số khối lượng giao dịch của một loại cổ phiếu...
(2) Chỉ số tổng hợp, là chỉ số phản ánh biến động chung của một nhóm đơn
vị hoặc toàn bộ tổng thể nghiên cứu. Ví dụ: Chỉ số giá tiêu dùng CPI là chỉ số
tổng hợp phản ánh biến động chung của giá bán các mặt hàng; chỉ số khối lượng
sản phẩm công nghiệp là chỉ số tổng hợp phản ánh biến động chung về khối
lượng sản phẩm công nghiệp...
 Nếu căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu thì chỉ số thống kê
chia thành hai loại:
(1) Chỉ số chỉ tiêu khối lượng: Được thiết lập đối với chỉ tiêu khối lượng, là
những chỉ tiêu biểu hiện quy mô, khối lượng chung của hiện tượng nghiên cứu.
Ví dụ: Chỉ số lượng hàng hoá tiêu thụ; chỉ số quy mô lao động...
(2) Chỉ số chỉ tiêu chất lượng: Được thiết lập đối với chỉ tiêu chất lượng
như chỉ số giá cả, chỉ số giá thành, chỉ số năng suất lao động...
c) Tác dụng của chỉ số trong thống kê
Chỉ số là phương pháp không những có khả năng nêu lên biến động tổng
hợp của hiện tượng phức tạp mà còn có thể phân tích sự biến động này với những
tác dụng cụ thể như sau:
(1) Biểu hiện biến động của hiện tượng nghiên cứu qua thời gian. Ý nghĩa
này biểu hiện rõ nhất ở chỉ số phát triển.
(2) Biểu hiện biến động của hiện tượng qua những điều kiện không gian
khác nhau, tác dụng này được thể hiện qua các chỉ số không gian.
(3) Biểu hiện nhiệm vụ kế hoạch và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch
đối với các chỉ tiêu nghiên cứu.
(4) Phân tích vai trò và ảnh hưởng biến động của từng nhân tố đối với sự
biến động của hiện tượng kinh tế phức tạp được cấu thành từ nhiều nhân tố.
d) Hệ thống chỉ số trong thống kê
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Mặc dù chỉ số có những tác dụng như trên nhưng khi vận dụng tính và
phân tích mỗi chỉ số chỉ cho phép đưa ra những thông tin phản ánh sự biến động
của một hiện tượng nghiên cứu một cách riêng biệt. Nhiều nội dung nghiên cứu
trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội và trong hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải phân
tích mối liên hệ tác động giữa các hiện tượng. Vì vậy, khi vận dụng các chỉ số
thống kê để phân tích mối quan hệ giữa các hiện tượng, có thể kết hợp các chỉ số
thành hệ thống chỉ số. Hệ thống chỉ số trong thống kê là một dãy các chỉ số có
liên hệ với nhau, hợp thành một phương trình cân bằng.
Hệ thống chỉ số thông thường được vận dụng để phân tích mối liên hệ giữa
các chỉ tiêu biến động. Trong nghiên cứu kinh tế, nhiều chỉ tiêu tổng hợp có thể
được cấu thành từ những nhân tố liên quan thể hiện dưới dạng các phương trình
kinh tế và chính mối quan hệ, đó là cơ sở để thiết lập các hệ thống chỉ số. Ví dụ:
Chỉ số năng
Chỉ số sản lượng =

suất lao động

Chỉ số quy mô
x

lao động

Cấu thành của một hệ thống chỉ số thường bao gồm một chỉ số toàn bộ và
các chỉ số nhân tố. Chỉ số toàn bộ phản ánh sự biến động của hiện tượng phức tạp
do ảnh hưởng của tất cả các nhân tố cấu thành. Theo ví dụ trên, chỉ số sản lượng
là chỉ số toàn bộ; các chỉ số nhân tố là chỉ số năng suất lao động và chỉ số quy mô
lao động.
Trong phân tích thống kê, hệ thống chỉ số chủ yếu vận dụng đối với các chỉ
tiêu có mối quan hệ với nhau và có các tác dụng sau:
(1) Xác định vai trò và mức độ ảnh hưởng biến động của các nhân tố đối
với sự biến động của hiện tượng được cấu thành từ nhiều nhân tố, trong đó, ảnh
hưởng của từng nhân tố được biểu hiện bằng số tuyệt đối hoặc số tương đối. Căn
cứ vào so sánh ảnh hưởng của các nhân tố có thể đánh giá được nhân tố nào có
tác dụng chủ yếu đối với biến động chung nhằm phân tích mối liên hệ giữa các
hiện tượng trong quá trình biến động và giải thích được nguyên nhân cơ bản đối
với sự biến động của một hiện tượng.
(2) Dựa vào hệ thống chỉ số có thể nhanh chóng xác định được một chỉ số
chưa biết khi đã biết các chỉ số khác trong hệ thống vì giữa chúng có quan hệ tính
số..

2.2. Phân tích dãy số thời gian
a) Khái niệm, cấu thành và phân loại dãy số thời gian
Dãy số thời gian trong thống kê là dãy các số liệu thống kê của hiện tượng
nghiên cứu được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Ví dụ: Có tài liệu về giá trị sản xuất của doanh nghiệp A qua một số năm
như sau:
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Năm

1999 2000 2001 2002 2003 2004

GO (Tỷ đồng)

10,0

12,5

15,4

17,6

20,2

22,9

Một dãy số thời gian gồm hai yếu tố: Thời gian và các số liệu của hiện
tượng nghiên cứu:
(1) Thời gian, có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm. Độ dài giữa hai thời
gian liền nhau gọi là khoảng cách thời gian. Dãy số thời gian ở trên có khoảng
cách thời gian là một năm.
(2) Các số liệu của hiện tượng nghiên cứu, có thể được biểu hiện bằng số
tuyệt đối, số tương đối, số bình quân và được gọi là các mức độ của dãy số.
Dựa vào các mức độ của dãy số phản ánh quy mô (khối lượng) của hiện
tượng qua thời gian, có thể phân dãy số thời gian thành dãy số thời kỳ và dãy số
thời điểm:
(1) Dãy số thời kỳ, là dãy số mà các mức độ là những số tuyệt đối thời kỳ,
phản ánh quy mô (khối lượng) của hiện tượng trong từng khoảng thời gian nhất
định. Ví dụ ở trên là một dãy số thời kỳ, mỗi mức độ của dãy số phản ánh kết quả
sản xuất của doanh nghiệp trong khoảng thời gian từng năm.
(2) Dãy số thời điểm, là dãy số mà các mức độ là những số tuyệt đối thời điểm
phản ánh quy mô (khối lượng) của hiện tượng tại những thời điểm nhất định.
Các dãy số thời kỳ và dãy số thời điểm được gọi là dãy số tuyệt đối. Trên cơ
sở các dãy số tuyệt đối có thể xây dựng các dãy số tương đối hoặc dãy số bình
quân, trong đó các mức độ của dãy số là các số tương đối hoặc các số bình quân.
b) Một số yêu cầu đối với việc xây dựng dãy số thời gian
Để phân tích dãy số thời gian được chính xác thì yêu cầu cơ bản khi xây
dựng dãy số thời gian là phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức
độ trong dãy số. Cụ thể: (1) Nội dung và phương pháp tính chỉ tiêu qua thời gian
phải thống nhất; (2) Phạm vi hiện tượng nghiên cứu qua thời gian phải thống
nhất; (3) Các khoảng cách thời gian trong dãy số nên bằng nhau, nhất là đối với
dãy số thời kỳ.
c) Các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích dãy số thời gian
(1) Mức độ bình quân qua thời gian, là chỉ tiêu phản ánh mức độ đại diện
cho các mức độ tuyệt đối của dãy số thời gian.
(2) Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối, là chỉ tiêu phản ánh sự biến động về
mức độ tuyệt đối giữa hai thời gian.
(3) Tốc độ phát triển, là chỉ tiêu phản ánh tốc độ và xu hướng biến động
của hiện tượng nghiên cứu qua thời gian.
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(4) Tốc độ tăng (hoặc giảm), là chỉ tiêu phản ánh qua thời gian, hiện tượng
đã tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu phần trăm.
(5) Giá trị tuyệt đối 1% của tốc độ tăng (hoặc giảm), là chỉ tiêu phản ánh
cứ 1% tăng (hoặc giảm) của tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn thì tương ứng với
một quy mô cụ thể là bao nhiêu và tính được bằng cách chia lượng tăng (hoặc
giảm) tuyệt đối liên hoàn cho tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn.

2.3. Phân tích hồi quy và tương quan
a) Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan
Các hiện tượng tồn tại trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Tuỳ theo mức
độ chặt chẽ của mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau đó mà phân các mối liên hệ này
thành liên hệ hàm số hay liên hệ tương quan. Phương pháp phân tích hồi quy và
tương quan thường được sử dụng trong nghiên cứu các mối liên hệ phụ thuộc và
do vậy, phương pháp này cũng được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu
thống kê với những nhiệm vụ cụ thể sau:
(1) Xác định mô hình hồi quy phản ánh mối liên hệ
Căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể để chọn ra một, hai hay ba… tiêu
thức nguyên nhân và một tiêu thức kết quả. Các tiêu thức nguyên nhân được chọn
là các tiêu thức có ảnh hưởng lớn đến tiêu thức kết quả. Để giải quyết vấn đề này
đòi hỏi phải có sự phân tích một cách sâu sắc bản chất của mối liên hệ trong điều
kiện lịch sử cụ thể. Đây là vấn đề trước tiên quyết định sự thành công của nghiên
cứu hồi quy. Từ đó có thể xây dựng mô hình hồi quy giữa một tiêu thức nguyên
nhân và một tiêu thức kết quả và được gọi là mô hình hồi quy đơn. Mô hình hồi
quy đơn có thể là mô hình tuyến tính (mô hình đường thẳng) hoặc mô hình phi
tuyến tính (mô hình đường cong). Việc xác định dạng cụ thể mô hình hồi quy đơn
có thể dựa vào đồ thị kết hợp với kinh nghiệm nghiên cứu, nhưng cũng có thể xây
dựng mô hình hồi quy giữa hai, ba,… tiêu thức nguyên nhân và một tiêu thức kết
quả. Mô hình này thường được xây dựng dưới dạng tuyến tính và được gọi là mô
hình hồi quy tuyến tính bội.
(2) Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan
Việc đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan được thực hiện
thông qua việc tính toán hệ số tương quan, tỷ số tương quan, hệ số tương quan
bội, hệ số tương quan riêng phần, trong đó: Hệ số tương quan được sử dụng để
đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu
thức số lượng; Tỷ số tương quan được sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối
liên hệ tương quan phi tuyến tính và tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng; Hệ số
tương quan bội được sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương
quan tuyến tính giữa tất cả các tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả; Hệ số
tương quan riêng phần được sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ giữa một tiêu
thức nguyên nhân nào đó với tiêu thức kết quả trong khi các tiêu thức nguyên
nhân khác không đổi. Dựa vào kết quả tính toán các hệ số này có thể kết luận về
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mức độ chặt chẽ của mối liên hệ, giúp cho việc nhận thức hiện tượng được sâu
sắc, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể.
b) Phạm vi áp dụng phân tích hồi quy và tương quan
(1) Phương pháp phân tích hồi quy và tương quan là phương pháp thường
được sử dụng trong thống kê để nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng, như
mối liên hệ giữa các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất với kết quả sản xuất,
mối liên hệ giữa thu nhập và tiêu dùng, mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và phát
triển xã hội...
(2) Phương pháp phân tích hồi quy và tương quan còn được vận dụng trong
một số phương pháp nghiên cứu thống kê khác như phân tích dãy số thời gian, dự
đoán thống kê...
III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO THỐNG KÊ THÔNG DỤNG

3.1. Dự báo nói chung
Dự báo (dự đoán) hiểu theo nghĩa chung nhất là việc xác định mức độ
hoặc trạng thái của hiện tượng trong tương lai. Hiện nay dự báo được sử dụng
rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội với nhiều
loại và phương pháp dự báo khác nhau. Dựa vào độ dài thời gian dự báo (tầm dự
báo) có thể phân dự báo thành ba loại:
(1) Dự báo ngắn hạn, là dự báo có tầm dự báo dưới 3 năm.
(2) Dự báo trung hạn, là dự báo có tầm dự báo từ 3 đến 5 năm.
(3) Dự báo dài hạn, là dự báo có tầm dự báo trên 5 năm.
Trong thực tế có nhiều phương pháp dự báo được sử dụng. Có thể phân các
phương pháp dự báo thành ba nhóm:
(1) Dự báo bằng phương pháp chuyên gia, là phương pháp dự báo được
tiến hành trên cơ sở tổng hợp, xử lý những ý kiến của các chuyên gia. Phương
pháp này có ưu thế trong trường hợp dự báo những hiện tượng hay quá trình có
tầm bao quát rộng, phức tạp, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như dự báo về sự
phát triển của khoa học - kỹ thuật, sự thay đổi của môi trường trong 20 năm tới...
(2) Dự báo bằng mô hình hồi quy, là phương pháp dự báo được thực hiện
trên cơ sở xây dựng mô hình hồi quy phù hợp. Để xây dựng mô hình hồi quy, đòi
hỏi phải có tài liệu về hiện tượng cần dự báo và các hiện tượng có liên quan. Dự
báo bằng mô hình hồi quy thường được sử dụng đối với dự báo trung và dài hạn ở
tầm vĩ mô.
(3) Dự báo dựa vào dãy số thời gian, là phương pháp dự báo dựa vào dãy
số phản ánh sự biến động của hiện tượng ở những thời gian đã qua để xác định
mức độ của hiện tượng trong tương lai.

3.2. Dự báo thống kê
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Dự báo thống kê là xác định mức độ của hiện tượng trong tương lai bằng
cách sử dụng tài liệu thống kê và áp dụng các phương pháp phù hợp. Tài liệu
thống kê thường được sử dụng trong dự báo thống kê là dãy số thời gian. Việc sử
dụng dãy số thời gian để tiến hành dự báo thống kê có những ưu điểm cơ bản sau:
(1) Thứ nhất, chỉ cần có dãy số thời gian gồm một số lượng nhất định các
mức độ của hiện tượng ở thời gian hiện tại trở về trước, không đòi hỏi một khối
lượng tài liệu lớn như dự báo dựa vào mô hình hồi quy.
(2) Thứ hai, việc xây dựng mô hình dự báo dựa vào dãy số thời gian được
tiến hành tương đối đơn giản, ít bị ràng buộc bởi các giả thiết như trong việc xây
dựng mô hình hồi quy.
(3) Thứ ba, dự báo dựa vào dãy số thời gian rất thuận lợi trong việc ứng
dụng tin học. Điều đó làm cho việc tính toán trở nên thuận tiện, đồng thời cho
phép lựa chọn mô hình dự báo phù hợp nhất.
Để kết quả dự báo có độ tin cậy cao, đòi hỏi các mức độ của dãy số thời
gian phải chính xác, có thể so sánh được với nhau. Muốn vậy phải đảm bảo sự
thống nhất về nội dung, phương pháp và phạm vi tính toán. Mặt khác, để tiến
hành dự báo thì số lượng các mức độ của dãy số thời gian phải đủ lớn, không
nhiều quá nhưng cũng không ít quá. Do đó, trong việc xác định số lượng các mức
độ của dãy số thời gian để tiến hành dự báo thì không thể đưa ra một nguyên tắc
cứng nhắc mà phải dựa vào sự phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua
thời gian để xác định nên sử dụng bao nhiêu mức độ để xây dựng mô hình dự
báo. Giả sử sự biến động của hiện tượng qua các năm có tính chất tương đối ổn
định thì có sử dụng tài liệu của 7 hoặc 10 năm. Nếu ở những thời gian cuối có
những nhân tố mới xuất hiện làm thay đổi xu hướng phát triển của hiện tượng thì
có thể sử dụng một số mức độ cuối của dãy số thời gian để xây dựng mô hình dự
báo.

3.3. Các phương pháp dự báo thống kê thông dụng
Có nhiều phương pháp được sử dụng trong dự báo thống kê. Có những
phương pháp dựa trên sự mở rộng từ những công thức tính toán thống kê, nhưng
cũng có những phương pháp vận dụng toán học. Sau đây là những phương pháp
dự báo thống kê thông dụng nhất:
(1) Dự báo dựa vào lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân.
(2) Dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân.
(3) Dự báo dựa vào hàm xu thế.
(4) Dự báo dựa vào hàm xu thế và biến động thời vụ.
(5) Dự báo theo phương pháp san bằng mũ
(6) Dự báo bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên (Phương pháp Box-Jenkins)
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Chương V
PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN THÔNG TIN
THỐNG KÊ
Phổ biến thông tin thống kê là việc tổ chức một cách hợp lý hoạt động
cung cấp thông tin thống kê đến các đối tượng sử dụng.
Hoạt động phổ biến thông tin thống kê có ý nghĩa rất lớn trong đời sống
thực tiễn. Các giai đoạn thu thập thông tin, xử lý và tổng hợp thông tin, phân tích
và dự báo thống kê tuy rất quan trọng nhưng chưa phải là mục đích cuối cùng của
hoạt động thống kê vì mục đích của toàn bộ các hoạt động thống kê là sản xuất ra
thông tin thống kê cung cấp cho các đối tượng sử dụng. Cùng một lượng thông
tin được sản xuất ra nếu cung cấp được cho càng nhiều đối tượng sử dụng thì
hiệu quả của hoạt động thống kê càng cao. Hoạt động phổ biến thông tin chính là
cầu nối giữa cơ quan thống kê với các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Do
vậy, đẩy mạnh hoạt động này còn góp phần nâng cao vị thế của ngành thống kê.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN THÔNG TIN
THỐNG KÊ
(1) Một là, thông tin thống kê sản xuất ra phải được phổ biến một cách kịp
thời, đầy đủ, rộng rãi và bình đẳng đến mọi đối tượng dùng tin.
Yêu cầu này được đặt ra trước hết là do thông tin thống kê có đặc trưng cơ
bản là luôn luôn gắn với thời gian, không gian và với hiện tượng kinh tế- xã hội
cụ thể, đồng thời nó được sản xuất ra nhằm đáp ứng một yêu cầu nào đó của
người dùng tin trong khoảng thời gian xác định. Do vậy, cho dù được thu thập,
xử lý, tổng hợp rất công phu nhưng nếu chậm trễ trong việc phổ biến thì tác dụng
của thông tin thống kê cũng sẽ rất hạn chế vì đã mất đi tính thích hợp đối với các
quá trình nghiên cứu, ra quyết định và triển khai. Mặt khác, nước ta đang trong
quá trình đổi mới, mở cửa và thực hành dân chủ hoá đời sống kinh tế- xã hội. Quá
trình này tất yếu sẽ hình thành nhiều cấp ra quyết định nên đối tượng sử dụng thông
tin thống kê cũng nhiều hơn so với thời kỳ kế hoạch hoá tập trung trước đây. Trong
khi đó, nguồn tài chính của cơ quan thống kê hiện nay đang sử dụng để thu thập,
xử lý, tổng hợp, biện soạn và phổ biến thông tin thống kê chủ yếu là nguồn ngân
sách Nhà nước nên về nguyên tắc, tất cả những người tham gia đóng thuế đều có
quyền sử dụng những thông tin thống kê này, kể cả trong trường hợp cung cấp
miễn phí.
(2) Hai là, thông tin thống kê sản xuất ra và được phổ biến phải đảm bảo
tính khách quan và minh bạch.
Yêu cầu và nguyên tắc này đòi hỏi cơ quan thống kê và những người làm
công tác thống kê phải độc lập về chuyên môn, đồng thời phải nắm vững nghiệp
vụ chuyên ngành thống kê để những thông tin thống kê thu thập và phổ biến phản
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ánh trung thực tình hình kinh tế- xã hội đã và đang diễn ra. Mọi thông tin khi phổ
biến phải được giải thích đầy đủ về khái niệm, nội dung chỉ tiêu, nguồn thông tin,
phạm vi và phương pháp thu thập, công nghệ xử lý, tổng hợp và biên soạn, độ tin
cậy của thông tin cũng như các vấn đề có liên quan khác. Mặt khác, yêu cầu và
nguyên tắc này còn đề ra cho cơ quan thống kê và những người làm công tác
thống kê phải có trách nhiệm bảo vệ tính khách quan của số liệu thống kê, ngăn
ngừa những trường hợp giải thích sai nội dung thông tin thống kê và hành vi lạm
dụng hoặc cố ý sử dụng sai lệch số liệu thống kê.
(3) Ba là, thông tin thống kê được phổ biến phải đảm bảo tính pháp lý và
tính thống nhất.
Yêu cầu và nguyên tắc này đòi hỏi mọi thông tin thống kê được phổ biến
phải có tính pháp lý và không được khác biệt, mâu thuẫn với nhau. Để đáp ứng
được yêu cầu và nguyên tắc này, trước hết cần phân định rõ thẩm quyền phổ biến
thông tin cũng như trình tự thẩm định, xét duyệt thông tin trước khi phổ biến.
Nếu thông tin sẽ phổ biến có sự khác biệt với những thông tin đã được phổ biến
thì khi phổ biến phải giải thích rõ nguyên nhân của những khác biệt đó để người
dùng tin có căn cứ sử dụng. Thực hiện tốt yêu cầu và nguyên tắc này không
những ngăn ngừa và hạn chế khả năng có thể xảy ra sự khác biệt hoặc mâu thuẫn
giữa các nguồn thông tin thống kê, mà còn góp phần nâng cao tính pháp lý và
củng cố thêm lòng tin của người sử dụng đối với thông tin thống kê.
(4) Bốn là, thông tin thống kê được phổ biến phải đảm bảo yêu cầu và
nguyên tắc bảo mật.
Thông tin thống kê mặc dù cần được phổ biến đầy đủ và rộng rãi cho mọi
đối tượng dùng tin, nhưng đồng thời không được vi phạm nguyên tắc bảo mật,
bao gồm bảo mật quốc gia theo qui định hiện hành và bảo mật thông tin của các
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo qui định của pháp luật hoặc theo cam kết
của cơ quan thống kê trong quá trình thu thập thông tin. Những thông tin liên quan
đến an ninh quốc gia phải được bảo mật tuyệt đối. Những thông tin riêng của các
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chỉ được sử dụng là những nguyên liệu thô để
tổng hợp ra các chỉ tiêu chung. Trong kết quả tổng hợp chung đó phải đảm bảo sao
cho người sử dụng thông tin hoàn toàn không thể nhận biết được những thông tin
riêng của tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân. Trong trường hợp tổ chức, doanh
nghiệp và cá nhân đồng ý cho đối tượng sử dụng tin khai thác những thông tin
riêng của mình mà cơ quan thống kê đang quản lý thì cơ quan thống kê phải yêu
cầu đối tượng dùng tin cho biết rõ mục đích sử dụng và cam kết không sử dụng
cho mục đích khác. Nếu tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không đồng ý thì trước
khi cung cấp số liệu ban đầu hoặc chi tiết dưới hình thức cơ sở dữ liệu cho người
dùng tin, cán bộ thống kê phải sử dụng phương pháp nghiệp vụ của mình để bảo
mật những thông tin riêng của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đó.
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(5) Năm là, sản phẩm, hình thức và cơ chế phổ biến thông tin phải được đa
dạng hoá, phù hợp với loại tin, chu kỳ phổ biến thông tin, đối tượng dùng tin và
phải có tính khả thi.
Yêu cầu và nguyên tắc này đòi hỏi các thông tin thống kê khi phổ biến phải
được biên soạn dưới nhiều dạng sản phẩm và dịch vụ thông tin, phổ biến bằng
nhiều hình thức và cơ chế khác nhau tuỳ theo loại tin, chu kỳ phổ biến thông tin
và đối tượng dùng tin. Tuy nhiên, có mâu thuẫn tiềm ẩn giữa một bên là những
người dùng tin luôn luôn mong muốn có được khối lượng thông tin lớn, khai thác
tiện lợi với chi phí thấp nhất với một bên là những giới hạn về nhân lực, vật lực,
tài lực của công tác thống kê nói chung và của hoạt động phổ biến thông tin
thống kê nói riêng. Do vậy, trong khi phát triển theo hướng đa dạng hoá phải đặc
biệt quan tâm đến tính khả thi.
III. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
Để bảo đảm thông tin thống kê được phổ biến một cách rộng rãi cần tiến
hành hoạt động phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là một số hình
thức phổ biến thông tin thống kê thông dụng nhất:
(1) Họp báo và sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, là hình thức
phổ biến thông tin đơn giản và ít tốn kém, nhưng lại là hình thức phổ biến
thông tin kịp thời nhất cho nhiều đối tượng cùng một lúc. Tuy nhiên, hình thức
này chủ yếu phù hợp với những thông tin có tính chất khái quát và khối lượng
tin không quá lớn. Đối tượng được mời dự họp báo có thể khác nhau tuỳ theo
nội dung thông tin cần phổ biến, nhưng thường có đại diện của các cơ quan
tuyên truyền và thông tin đại chúng như đài phát thanh, đài truyền hình và các
báo, tạp chí.
(2) Phát hành ấn phẩm, là hình thức phổ biến thông tin truyền thống của
thống kê. Hình thức phổ biến thông tin này luôn luôn chiếm thị phần chủ yếu
trong lĩnh vực thông tin thống kê. Do vậy, cần có kế hoạch phát triển thêm những
ấn phẩm mới, nhất là những ấn phẩm thông tin phân tích kết quả các cuộc điều
tra thống kê và phân tích động thái kinh tế - xã hội nhiều năm để duy trì, đẩy
mạnh và nâng cao hiệu quả của hình thức phổ biến thông tin này.
(3) Sử dụng phương tiện điện tử và phương tiện thông tin liên lạc, là hình
thức phổ biến thông tin bằng những ấn phẩm được in ra từ máy tính như đĩa
mềm, CD-ROOM, DVD; truyền đưa thông tin trên mạng vi tính, điện thoại, Fax,
e-mail và các sản phẩm điện tử, thư tín điện tử khác. Đây là hình thức phổ biến
thông tin mới và đang phát triển mạnh vì nó đáp ứng được yêu cầu kịp thời, minh
bạch và bình đẳng của hoạt động phổ biến thông tin thống kê.
(4) Tổ chức thư viện, phòng đọc và cửa hàng giới thiệu sản phẩm thống kê,
là một hình thức phổ biến thông tin có khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của
nhiều đối tượng với chi phí không lớn. Thư viện thống kê không chỉ bao gồm các
ấn phẩm thống kê đã xuất bản, mà còn có một số máy vi tính cài đặt dữ liệu
thống kê để người dùng tin có thể tự tìm kiếm thông tin. Phòng đọc có thể tổ
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chức ở những nơi không tổ chức thư viện thống kê. Các phòng đọc có chức năng
tương tự như thư viện thống kê nhưng qui mô nhỏ hơn. Các cửa hàng giới thiệu
sản phẩm và cung cấp dịch vụ thông tin thống kê nên tổ chức nhiều điểm tại các
thành phố, thị xã, thị trấn và tại những đầu mối giao thông quan trọng như sân
bay, bến cảng, nhà ga xe hoả.
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- Gi¸o tr×nh Thèng kª kinh tÕ (Nhµ XuÊt b¶n §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n,
n¨m 2010 )
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