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BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế
và ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)

Kính gửi: Quốc hội
Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Chính phủ đã có Tờ trình số 212/TTr-CP về
Dự án Luật thống kê (sửa đổi) (sau đây là gọi là Dự án Luật) kèm theo dự thảo
Luật và các tài liệu theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật. Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Kinh tế đã có Báo cáo số
2305/BC-UBKT13 thẩm tra Dự án Luật. Ngày 04 tháng 6 năm 2015, Quốc hội
đã tiến hành thảo luận ở Tổ về Dự án Luật. Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Đoàn
Thư ký kỳ họp đã có Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội
về Dự án Luật.
Qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Báo cáo tổng
hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ cho thấy, đa số ý kiến
nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật này và đồng tình với mục tiêu, quan điểm
xây dựng Dự án Luật trong Tờ trình của Chính phủ. Nhiều đại biểu Quốc hội
đánh giá cao những nội dung mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) (sau
đây gọi là dự thảo Luật), đồng thời cũng có nhiều ý kiến tham gia để tiếp tục
hoàn thiện dự thảo Luật. Chính phủ xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, giải
trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và ý kiến các vị đại biểu
Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật này như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ TIẾP THU
Một số đại biểu Quốc hội có ý kiến về kết cấu của dự thảo Luật, thứ tự
chương, điều, kỹ thuật soạn thảo, tên gọi, giải thích từ ngữ, nguyên tắc hoạt
động thống kê và sử dụng thông tin thống kê, quản lý nhà nước về thống kê,
hành vi nghiêm cấm, thanh tra chuyên ngành thống kê, chế tài trong xử lý vi
phạm, kinh phí cho hoạt động thống kê, danh mục tổng điều tra thống kê, danh
mục các cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ hoạt động thống kê nhà nước, phân
tích và dự báo thống kê, bảo mật thông tin thống kê, người làm thống kê và đào
tạo thống kê, hoạt động dịch vụ thống kê của cơ quan thống kê nhà nước,…

Những ý kiến của đại biểu Quốc hội về các nội dung này sẽ được nghiên cứu và
điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo Luật cho phù hợp.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ GIẢI TRÌNH
1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật
Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự
thảo Luật, đánh giá cao vị trí, vai trò của thống kê ngoài nhà nước. Thậm chí có
đại biểu còn đề nghị phải coi số liệu, thông tin thống kê do tổ chức, cá nhân
ngoài hệ thống thống kê nhà nước có giá trị tương tự như của hệ thống thống kê
nhà nước.
Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định cụ thể hơn nữa
hay còn băn khoăn về thống kê ngoài nhà nước, cần xem xét hoạt động thống kê
ngoài nhà nước có phải là kinh doanh có điều kiện hay không hoặc phải có điều
kiện khi cấp phép kinh doanh và bổ sung cho phù hợp với thực tế.
Có ý kiến đại biểu Quốc hội lại cho rằng, dự thảo Luật cần tham khảo,
tiếp thu kinh nghiệm quốc tế cũng như Luật Thống kê mẫu của Cơ quan Thống
kê Liên hợp quốc, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật chỉ nên điều chỉnh thống
kê nhà nước, không đưa ra nguyên tắc, mục tiêu của thống kê ngoài nhà nước.
Do đó, không cần thiết mở rộng phạm vi điều chỉnh cũng như bổ sung một số
nội dung về nguyên tắc hoạt động, hành vi nghiêm cấm và Chương VIII đối với
hoạt động thống kê ngoài nhà nước.
Chính phủ xin giải trình như sau: Thống kê là công cụ quản lý vĩ mô của
nhà nước. Thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện phản ánh
hiện trạng toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài các hoạt động
thống kê do tổ chức thống kê nhà nước tiến hành, hiện nay trên thực tế có một
phần của hoạt động thống kê do các tổ chức, cá nhân ngoài Hệ thống tổ chức
thống kê nhà nước thực hiện. Những hoạt động thống kê này chủ yếu là hoạt
động phục vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu thị trường,
nghiên cứu khoa học hay các vấn đề xã hội. Dự thảo Luật quy định cụ thể các
lĩnh vực hoạt động thống kê mà tổ chức, cá nhân được thực hiện, ngoại trừ 3
lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh. Theo cơ chế thị trường, sản phẩm của
họ làm ra (dữ liệu, thông tin thống kê) được chấp nhận hay không tùy thuộc vào
quyết định của người sử dụng số liệu. Đồng thời, hoạt động thống kê của các tổ
chức, cá nhân ngoài nhà nước còn được điều chỉnh bởi các quy định của pháp
luật chuyên ngành khác như: Luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp...
Do đó, nhà nước không cần phải can thiệp vào việc các tổ chức, cá nhân ngoài
Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tạo ra sản phẩm như thế nào, ngoại trừ việc
quy định các nguyên tắc, các hành vi nghiêm cấm.
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Do mục đích chủ yếu của thống kê ngoài nhà nước là phục vụ nghiên cứu,
sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nên Luật chỉ quy định mục đích,
nguyên tắc, yêu cầu, phạm vi và giá trị của thông tin thống kê ngoài nhà nước để
bảo đảm quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong những lĩnh vực
không cấm, phù hợp với Điều 33 Hiến pháp năm 2013. Do vậy, dự thảo Luật
quy định nghiêm cấm tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước tiến hành các hoạt động
thống kê liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng.
Để bảo đảm tính toàn diện của phạm vi điều chỉnh, nên quy định cho cả
hai loại hình thống kê này.
2. Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước và khắc phục tình trạng
chênh lệch số liệu thống kê
Hầu hết các đại biểu Quốc hội cho rằng Luật Thống kê (sửa đổi) phải đạt
được mục tiêu nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin thống kê nhà nước,
khắc phục được tình trạng chênh lệch số liệu giữa Trung ương và địa phương,
giữa Tổng cục Thống kê và thống kê bộ, ngành.
Chính phủ xin giải trình như sau: Để giải quyết vấn đề chênh lệch số liệu
giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành và giữa Trung ương với địa phương cũng
như để nâng cao chất lượng thông tin thống kê, bảo đảm độ tin cậy hơn nữa đòi
hỏi phải có các giải pháp mang tính đồng bộ bao gồm: Hoàn thiện môi trường
pháp lý; tăng cường chế tài xử lý vi phạm các hành vi nghiêm cấm; bổ sung đầy
đủ quyền và trách nhiệm của cả 3 nhóm chủ thể, gồm nhóm chủ thể cung cấp
thông tin cho ngành Thống kê, nhóm chủ thể sản xuất thông tin thống kê và
nhóm sử dụng thông tin thống kê; đẩy mạnh ứng dụng phương pháp thống kê
tiên tiến, công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là sử dụng dữ liệu từ các
cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ, ngành; tăng cường vai trò điều phối
hoạt động thống kê nhà nước của Cơ quan Thống kê Trung ương trong xây dựng
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; thẩm định hệ thống chỉ tiêu bộ, ngành và
phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra, chế độ báo
cáo thống kê bộ, ngành; thẩm định số liệu thống kê của các chỉ tiêu thống kê
quốc gia do bộ, ngành thực hiện thu thập và tổng hợp… Những nội dung này đã
được đề cập đầy đủ và hoàn chỉnh trong dự thảo Luật.
Bên cạnh những quy định tại dự thảo Luật, cũng cần nghiên cứu, quy định
ở những văn bản cụ thể khác. Chẳng hạn, để khắc phục tình trạng chênh lệch số
liệu giữa Trung ương và địa phương, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Theo Đề án, nước ta sẽ đổi mới quy
trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (GRDP) và liên quan đến nhiều nội dung, từ việc chấp hành nghiêm túc
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Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thu thập,
công bố và phổ biến thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông
tin thống kê và các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu GRDP tới việc áp dụng
thống nhất phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của người làm công tác thống
kê. Từ năm 2017 trở đi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ biên
soạn và công bố số liệu GRDP; các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chịu trách nhiệm thu thập thông tin đầu vào trên địa bàn, báo cáo
Tổng cục Thống kê.
Một số đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị để bảo đảm tính liên thông
trong hệ thống thông tin thống kê, cần quy định trong Luật hệ thống thông tin
thống kê ở các cấp hành chính (cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, cấp tỉnh, cấp huyện
và cấp xã) tương ứng với các hệ thống chỉ tiêu thống kê. Có ý kiến còn đề nghị
bổ sung hệ thống thông tin thống kê cấp vùng…
Về vấn đề này, Chính phủ xin giải trình như sau: Việc quy định các hệ
thống thông tin thống kê chỉ cần như dự thảo, chưa cần thiết phải có hệ thống
thông tin thống kê cấp xã hoặc cấp vùng. Đó là vì với mỗi một hệ thống thông
tin thống kê cần phải có một cơ quan thống kê cụ thể để thực hiện việc xây
dựng, duy trì, cập nhật. Mô hình tổ chức thống kê hiện tại ở nước ta đang phát
huy tốt và không cần thiết phải quy định tổ chức bộ máy thống kê ở cấp xã để
thực hiện việc xây dựng, duy trì, cập nhật hệ thống thông tin thống kê cấp xã.
Đồng thời, trong các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã quy định có hệ thống chỉ tiêu
thống kê cấp xã cho phép cung cấp các thông tin thống kê cần thiết, đáp ứng yêu
cầu thông tin của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tương tự, sẽ
chưa cần thiết có hệ thống thông tin thống kê cấp vùng, song trong phân tổ của
các chỉ tiêu thống kê cần quan tâm đến phân tổ theo vùng để có được số liệu
thống kê cấp vùng.
Để bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các hệ thống thông tin, tại
khoản 2 Điều 12 dự thảo Luật đã quy định Thủ trưởng Cơ quan Thống kê Trung
ương giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và thống nhất quản lý
Hệ thống thông tin thống kê quốc gia và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh,
cấp huyện; tổ chức, điều phối việc kết nối, cung cấp giữa các hệ thống thông tin
thống kê nhà nước.
3. Về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật cần làm rõ hơn các nội
dung liên quan đến Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Một số ý kiến đề nghị
cụ thể các chỉ tiêu liên quan đến các lĩnh vực như: dân số, lao động, việc làm,
bình đẳng giới, dân tộc thiểu số, tư pháp, tài chính, ngân hàng, quốc phòng, an
ninh,… Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong Luật về ý nghĩa, về khái niệm,
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nội dung phân tổ, phương pháp tính, kỳ công bố, nguồn số liệu; mức độ chính
xác (độ sai số) của chỉ tiêu thống kê quốc gia, tính thống nhất về thời kỳ, thời
điểm của số liệu đối với những chỉ tiêu cùng một lĩnh vực song do một số cơ
quan khác nhau thực hiện, như thống kê tội phạm của ngành Công an, Tư pháp,
Tòa án. Cũng có một số ý kiến đưa ra nhận định về tính đại diện của một số chỉ
tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia…
Chính phủ xin giải trình như sau: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là
tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của đất
nước. Danh mục chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy
định tại Phụ lục kèm theo dự thảo Luật mới chỉ quy định về tên gọi chỉ tiêu
thống kê và phân công cho cơ quan, đơn vị thu thập, tổng hợp. Đồng thời, một
chỉ tiêu thống kê được xác định ở tầm quốc gia phải đáp ứng cả 3 tiêu chí: (1)
Phục vụ quản lý, điều hành đất nước ở tầm vĩ mô; (2) Có tính khả thi khi thu
thập thông tin và tổng hợp; (3) Phù hợp với thông lệ, tiêu chuẩn quốc tế.
Do đó, Chính phủ cho rằng việc quy định cụ thể về: mục đích, ý nghĩa,
khái niệm, nội dung, phân tổ, phương pháp tính, kỳ công bố, nguồn số liệu của
từng chỉ tiêu nếu quy định tại Luật này sẽ cồng kềnh, đôi khi còn vướng mắc
trong quá trình thực hiện khi có sự thay đổi. Chính vì vậy, nội dung về chỉ tiêu
thống kê quốc gia sẽ giao Chính phủ quy định cụ thể tại văn bản dưới Luật cho
phù hợp.
4. Về thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; thẩm định
phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra thống
kê; thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; thẩm định số liệu
thống kê của bộ, ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Đa số đại biểu Quốc hội tán thành với quy định về thẩm định số liệu của
các chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ, ngành thực hiện, song đề nghị cần quy định
rõ hơn trách nhiệm của người có thẩm quyền công bố số liệu trong việc bảo đảm
chất lượng của thông tin thống kê và thời hạn công bố cũng như trách nhiệm của
các tổ chức, cá nhân trong cung cấp thông tin, trong thu thập, tổng hợp và công
bố thông tin thống kê.
Một số ý kiến yêu cầu làm rõ quy trình xử lý cụ thể trong quá trình thẩm
định khi có sự không thống nhất về số liệu thống kê giữa bộ, ngành và cơ quan
thẩm định (Tổng cục Thống kê) để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có
liên quan.
Về vấn đề này, Chính phủ giải trình như sau: Dự thảo Luật đã có các điều,
khoản quy định rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền công bố số liệu thống
kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công thực hiện (Điều
52); nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin trong điều tra thống kê
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(Điều 32), cung cấp dữ liệu từ nguồn dữ liệu hành chính (Điều 38) và thực hiện
chế độ báo cáo thống kê (Điều 47); nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thu thập,
xử lý, tổng hợp thông tin trong điều tra thống kê (Điều 33 và Điều 34). Đối với
việc quy định quy trình xử lý khi có sự không thống nhất về số liệu thống kê
giữa bộ, ngành và cơ quan thẩm định (Tổng cục Thống kê) sẽ được tiếp tục
nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho hoàn chỉnh.
5. Về lịch công bố thông tin thống kê
Một số đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc quy định cụ thể trong Luật các
kỳ công bố thông tin của các chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Về vấn đề này, Chính phủ xin giải trình như sau: Do số lượng của các chỉ
tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là rất lớn, việc sử dụng
lại tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội,... Do đó, không nên
quy định cứng trong Luật mà giao cho người có thẩm quyền công bố số liệu quy
định trong lịch công bố thông tin thống kê.
Có đại biểu Quốc hội đề nghị phải đưa ra một số nguyên tắc để xử lý
trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa số liệu sơ bộ, số liệu ước tính và số
liệu chính thức, hoặc trường hợp cơ quan có thẩm quyền công bố thực hiện điều
chỉnh số liệu chính thức đã được công bố.
Về vấn đề này, Chính phủ xin giải trình như sau: Việc có sự khác nhau
giữa các mức độ của số liệu công bố là hoàn toàn bình thường trong công tác
thống kê do có sự khác nhau về tính sẵn có của nguồn thông tin và thời điểm
khác nhau về thông tin dùng để tính toán các chỉ tiêu thống kê. Tuy nhiên, khi
có sự khác nhau lớn, cơ quan công bố số liệu cần có giải thích rõ ràng.
6. Về tổ chức thống kê nhà nước và vị trí pháp lý của Cơ quan Thống
kê Trung ương
Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng Cơ quan Thống kê Trung
ương cần tách khỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cần nâng cao địa vị pháp lý cho
cơ quan này, như thuộc Chính phủ hoặc thuộc Quốc hội thì mới bảo đảm số liệu
thống kê độc lập, khách quan.
Chính phủ xin giải trình như sau: Việc bảo đảm số liệu thống kê độc lập,
khách quan trước hết phụ thuộc vào sự độc lập về chuyên môn nghiệp vụ của Cơ
quan Thống kê Trung ương, của người làm công tác thống kê. Dự thảo Luật đã
quy định nhiều nội dung để nâng cao tính độc lập, khách quan của số liệu thống
kê. Mặt khác, mô hình tổ chức thống kê nhà nước hiện nay hoàn toàn phù hợp
với thực tế của nước ta, đó là mô hình kết hợp giữa tập trung (hệ thống thống
kê tập trung) và phân tán (thống kê bộ, ngành). Đồng thời, việc quy định như
dự thảo là phù hợp với Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung
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ương 9 Khoá XI của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị và Kết luận 63-KL/TW
của Ban Chấp hành Trung ương: “Từ nay đến năm 2016, về cơ bản giữ ổn định
cơ cấu tổ chức Chính phủ và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp huyện”.
Một số ý kiến thống nhất với mô hình tổ chức ngành dọc 3 cấp của Hệ
thống thống kê tập trung như hiện tại, thống nhất với tên gọi của các cơ quan
thống kê địa phương (Cục Thống kê cấp tỉnh và Chi cục Thống kê cấp huyện),
đồng thời đề nghị trong dự thảo Luật cần nêu rõ tên của Cơ quan Thống kê
Trung ương là gì để thống nhất, tương thích với quy định về các cơ quan thống
kê địa phương trong dự thảo Luật.
Chính phủ xin tiếp thu ý kiến này, đồng thời để bảo đảm hội nhập quốc tế,
đề nghị Quốc hội xem xét, đặt tên Cơ quan Thống kê Trung ương của nước ta là
“Cơ quan Thống kê quốc gia Việt Nam” trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7. Về hoạt động thống kê ngoài nhà nước
Về ý kiến cụ thể đối với các điều, khoản trong Chương VIII, một số đại
biểu Quốc hội cho rằng quy định về giá trị pháp lý của thông tin thống kê do
hoạt động thống kê ngoài nhà nước tạo ra còn hạn hẹp, viện dẫn việc sử dụng số
liệu thống kê của tổ chức quốc tế như WB, IMF,… của một số tổ chức trong
nước như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),... vẫn được các cơ quan nhà
nước sử dụng trong các tài liệu chính thức của mình. Có ý kiến đề xuất cần quy
định số liệu thống kê ngoài nhà nước sau khi được thẩm định và chấp nhận của
Cơ quan Thống kê Trung ương thì có giá trị như số liệu thống kê của hoạt động
thống kê nhà nước. Về quy định hạn chế lĩnh vực thống kê đối với hoạt động
thống kê ngoài nhà nước, có đại biểu cho rằng lĩnh vực chính trị là rất rộng, đề
nghị cần cụ thể hóa là gì?
Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải xác định rõ tính pháp
lý của thống kê ngoài nhà nước là loại hình dịch vụ hay ngành nghề kinh doanh
có điều kiện. Có ý kiến cho rằng không nên hạn chế hoạt động thống kê ngoài
nhà nước hoặc ngược lại quy định rõ hơn nữa những lĩnh vực thống kê ngoài
nhà nước không được làm. Từ đó, nhiều đại biểu yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp
tục bổ sung những quy định về hoạt động thống kê ngoài nhà nước cho hoàn
chỉnh, quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống
kê ngoài nhà nước, xác định rõ tính chất pháp lý của thống kê ngoài nhà nước và
giao cho Chính phủ quy định chi tiết để thực hiện nội dung này.
Về vấn đề này, Chính phủ xin giải trình như sau: Trong thực tế, hiện nay
chưa có một tổ chức, cá nhân nào ngoài Hệ thống thống kê nhà nước có đủ điều
kiện về nguồn lực tài chính, con người và cách thức tổ chức để tạo ra số liệu của
một chỉ tiêu thống kê cụ thể nào đó có chất lượng như Hệ thống thống kê nhà
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nước tạo ra. Mặt khác, với kinh nghiệm quản lý, điều kiện để nghiên cứu một
cách toàn diện các hoạt động này còn hạn chế, còn nhiều vấn đề nhạy cảm, phức
tạp liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng, nếu quy định ngay trong Luật
này sẽ không tránh khỏi sự không đầy đủ, phiến diện,... làm phát sinh những
vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong một số trường hợp bị kẻ xấu, thế lực
thù địch lợi dụng để thu thập, công bố các thông tin phục vụ mục đích chống
phá Đảng, nhà nước và nhân dân. Do đó, cách tiếp cận phù hợp nhất là đưa ra
các quy định trong Luật để các cơ quan trong Hệ thống thống kê nhà nước tạo ra
các số liệu thống kê với chất lượng ngày càng tốt hơn, đáp ứng đầy đủ các tiêu
chí về chất lượng do Cơ quan thống kê Liên hợp quốc nêu ra.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế
và ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội về Dự án Luật thống kê (sửa đổi), Chính
phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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