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BÀI 1
KỸ NĂNG BIÊN SOẠN BÁO CÁO THỐNG KÊ
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI
I. Sự cần thiết phải nâng cao kỹ năng biên soạn báo cáo thống kê
phân tích tình hình kinh tế-xã hội
Mục đích của nghiên cứu thống kê là thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích
các thông tin thống kê định lượng nhằm phát hiện bản chất, tính quy luật của
hiện tượng và quá trình nghiên cứu. Thực hiện mục đích này, trong công tác
chuyên môn, các cơ quan, tổ chức thống kê và những người làm thống kê sử
dụng hệ thống phương pháp nghiệp vụ và sự thành thạo tay nghề để tiến hành
nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Khởi đầu là xác định nhu cầu thông
tin; tiếp đến là thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, công bố, phổ
biến, lưu trữ thông tin thống kê và các hoạt động thống kê khác.
Kết quả cuối cùng của chuỗi các hoạt động nêu trên là “trình làng” các
sản phẩm thông tin thống kê, trong đó có các sản phẩm phân tích thống kê.
Đây không chỉ là một trong những sản phẩm cuối cùng, đầu ra cuối cùng; mà
hơn thế, còn là sản phẩm chủ yếu, sản phẩm “tinh”, sản phẩm trí tuệ, có hàm
lượng chất xám cao của các cơ quan, tổ chức thống kê quốc gia và quốc tế.
Thực tế đã chứng minh rằng, nơi nào, thời kỳ nào, các cơ quan, tổ chức thống
kê đẩy mạnh việc biên soạn và phổ biến các sản phẩm phân tích/báo cáo phân
tích thống kê thì nơi đó, thời kỳ đó, vị thế của thống kê cũng được nâng lên
tương ứng.
Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, thông tin thực sự trở thành
sức mạnh của quyền lực và là yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất xã hội;
kinh tế chia sẻ lại đang hình thành, phát triển thì thông tin thống kê của chúng
ta càng lên ngôi. Theo đó, báo cáo phân tích thống kê càng có vị trí quan
trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và hội nhập quốc
tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về thống kê.
Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của báo cáo phân tích
thống kê nên trong những năm vừa qua, Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê,
Chi cục Thống kê và Thống kê Bộ, ngành của nước ta đã biên soạn và phổ
biến nhiều loại báo cáo phân tích thống kê khác nhau như: Báo cáo tình hình
kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm (gọi chung là báo cáo
tình hình kinh tế-xã hội hằng tháng); báo cáo phân tích động thái và thực
trạng kinh tế - xã hội nhiều năm (5 năm, 10 năm); báo cáo phân tích kết quả
các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề và các
báo cáo phân tích thống kê khác.
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Tầm quan trọng, kết cấu nội dung và quy trình biên soạn của mỗi báo
cáo phân tích thống kê nêu trên có sự khác biệt nhất định. Do tính chất
thường xuyên và đối tượng sử dụng rộng rãi của Báo cáo tình hình kinh tế-xã
hội hằng tháng và Báo cáo phân tích động thái, thực trạng kinh tế-xã hội
nhiều năm; đồng thời hai loại báo cáo này tương đồng về cách biên soạn nên
dưới đây tập trung giới thiệu một số kỹ năng biên soạn các loại báo cáo dưới
tên gọi chung là Báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội do Tổng
cục Thống kê và Thống kê các địa phương tiến hành. Với mức độ nhất định,
kỹ năng biên soạn giới thiệu ở đây cũng có thể áp dụng cho các báo cáo
thống kê phân tích tình hình kinh tế hoặc xã hội Bộ, ngành Trung ương; Sở,
ngành cấp tỉnh và Phòng, ban cấp huyện.
Các báo cáo phân tích tình hình kinh tế-xã hội do Hệ thống thống kê tập
trung từ Trung ương đến địa phương và Thống kê Bộ, ngành biên soạn, phổ
biến từ lâu đã trở thành nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý cao,
được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đánh giá cao, tin
cậy sử dụng. Đây là một thành công và cũng là niềm tự hào của những người
làm công tác thống kê đã kiên trì, thầm lặng, cần mẫn, chịu đựng nhiều gian
truân trong những năm hành nghề vừa qua.
Bên cạnh những kết quả tích cực, vô cùng quan trọng đã đạt được, việc
biên soạn báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Tổng cục Thống kê, Cục
Thống kê, Chi cục Thống kê và Thống kê các Bộ, ngành vẫn còn một số hạn
chế, bất cập, đó là:
(1) Số lượng, chủng loại báo cáo tuy đã tăng, nhưng chưa tương xứng
với nguồn tài nguyên, tài sản thông tin thống kê phong phú, đa dạng mà
chúng ta đã khổ công thu thập, xử lý, tổng hợp và đang nắm giữ.
(2) Chất lượng các báo cáo chưa được cải thiện đáng kể, không đồng
đều và chưa ổn định. Một số báo cáo phân tích còn sơ sài, nặng về mô tả,
thiếu những phân tích chuyên sâu mang “hương vị thống kê” và “thương hiệu
thống kê”.
(3) Do số lượng và chất lượng còn hạn chế nên việc biên soạn và phổ
biến các báo cáo nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của
người dùng tin, trước hết là của lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.
Những bất cập trong biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh
tế-xã hội bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó
có những nguyên nhân cơ bản như sau: (i) Trước hết, chưa thật sự nhận thức
đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của báo cáo này; một số cơ quan, tổ chức
thống kê chưa coi việc tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng báo cáo này
là trách nhiệm, nghĩa vụ, thước đo trình độ, uy tín của mình; (ii) Mặt khác, do
giới hạn về nguồn lực và các điều kiện khác nên trong những năm vừa qua
ngành Thống kê nước ta chủ yếu tập trung đổi mới phương pháp thu thập, xử
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lý, tổng hợp thông tin; chưa đầu tư thích đáng cho việc phân tích thông tin
thống kê đã thu thập, xử lý, tổng hợp được; (iii) Một nguyên nhân khác là,
không ít người trong chúng ta chưa thành thạo công nghệ biên soạn báo cáo
này; khi học thì không có giáo trình, tài liệu và môn học đào tạo riêng; khi ra
làm thì không dành nhiều sự quan tâm và thời gian để tự đào tạo, tìm tòi, học
hỏi nâng cao tay nghề.
Những phân tích trên cho thấy, để tăng cường số lượng và nâng cao chất
lượng các báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội phải tiến hành
nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, từ nhận thức đến tổ chức thực hiện; từ
hoàn thiện lý luận nghiệp vụ đến nâng cao tính chuyên nghiệp. Trên ý nghĩa
đó mà xét thì việc bồi dưỡng nâng cao kỹ năng biên soạn báo cáo thống kê
phân tích tình hình kinh tế-xã hội một cách thường xuyên cho đội ngũ những
người làm công tác thống kê nói chung, đặc biệt là cho những người trực tiếp
biên soạn các báo cáo này nói riêng là một trong những biện pháp quan trọng
và thiết thực.

II. Một số kinh nghiệm biên soạn báo cáo thống kê phân tích
tình hình kinh tế-xã hội
Nói theo ngôn ngữ thống kê thì kỹ năng biên soạn báo cáo phân tích
thống kê nói chung và báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội nói
riêng là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Tuy nhiên, đây không phải là chỉ tiêu
thống kê vì khó có thể đo, đếm lượng hóa. Có lẽ đây cũng là vấn đề hóc búa
nên trên phương diện lý thuyết không thấy sách nào dạy cả. Khái niệm, định
nghĩa, nội hàm, ngoại diên của thuật ngữ này đều còn bỏ trống.
Do vậy, dưới đây sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm tích cóp được, mô hình
hóa thành quy trình tổng thể biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình
kinh tế-xã hội với 8 vấn đề chính: (1) Xây dựng quy trình biên soạn báo cáo;
(2) Xác định mục đích, yêu cầu và đối tượng sử dụng báo cáo; (3) Xác định kết
cấu nội dung và xây dựng đề cương báo cáo; (4) Thu thập, xử lý và tổng hợp
thông tin; (5) Lựa chọn phương pháp phân tích; (6) Kỹ năng viết phần lời văn
phân tích; (7) Kỹ năng biên soạn hệ thống bảng biểu số liệu trong báo cáo; (8)
Công bố, phổ biến báo cáo và tiếp nhận thông tin đánh giá của người sử dụng.
2.1. Xây dựng quy trình biên soạn báo cáo
(1) Làm việc chuyên nghiệp là làm việc có quy trình và theo quy trình.
Thống kê là môn khoa học; hoạt động thống kê là nghiệp vụ chuyên ngành
sâu; báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội cũng như các sản
phẩm thống kê khác là sản phẩm tập thể. Do đó phải có quy trình, xác định
đầy đủ, chính xác trình tự những việc cần tiến hành để cùng nhau, hợp tác
thực hiện; tạo thành một sản phẩm chung, thống nhất.
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(2) Để quy trình đem lại hiệu quả tích cực như mong đợi, nâng cao tính
chuyên nghiệp cho người sử dụng, nâng cao chất lượng cho sản phẩm áp
dụng quy trình thì việc xây dựng quy trình cũng phải được tiến hành một
cách chuyên nghiệp, bằng những nhà chuyên môn có tay nghề cao, thuần
thục nghiệp vụ và am hiểu tận tường thực tiễn. Trong thực tế, không ít quy
trình được xây dựng rồi bỏ đó, nhanh chóng bị lãng quên; thậm chí đưa vào
vận hành còn làm phát sinh thêm tính thiếu chuyên nghiệp, nảy sinh sai sót,
tiêu cực. Cần xây dựng quy trình biên soạn báo cáo phân tích, nhưng phải là
quy trình chuẩn, đủ chi tiết, đủ rõ ràng để vận dụng thống nhất và hiệu quả.
Tránh biên soạn báo cáo phân tích không có quy trình và không theo quy
trình, nhưng cũng không xây dựng quy trình một cách hình thức, chiếu lệ,
không thiết thực.
(3) Sự vật luôn vận động, biến đổi không ngừng nên không một quy
trình nào xây dựng một lần là xong, là áp dụng vĩnh viễn cho một hoàn cảnh,
mọi thời gian, mọi không gian. Trái lại, phải thường xuyên cập nhật, hoàn
thiện, nhất là bổ sung hoàn thiện các quy trình con nhằm cụ thể hóa quy trình
tổng thể. Quy trình con được xây dựng càng chi tiết, càng nhiều cấp thì việc
vận dụng càng dễ dàng thuận tiện và hiệu quả càng cao.
(4) Xét một cách khái quát, quy trình biên soạn báo cáo thống kê phân
tích tình hình kinh tế-xã hội thường tiến hành theo trình tự 5 bước: (i) Xác
định mục đích, yêu cầu và đối tượng sử dụng báo cáo; (ii) Xác định kết cấu
nội dung và xây dựng đề cương báo cáo; (iii) Thu thập, xử lý, tổng hợp thông
tin phục vụ biên soạn báo cáo; (iv) Lựa chọn phương pháp phân tích; (v) Viết
báo cáo phân tích. Dưới đây sẽ cụ thể hóa các bước biên soạn này.
2.2. Xác định mục đích, yêu cầu và đối tượng sử dụng báo cáo
(1) Khi tiến hành biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh
tế-xã hội, không ít người cho rằng việc biên soạn các báo cáo này đã quá
quen thuộc, thậm chí đã rất nhuần nhuyễn đối với những người làm công tác
thống kê nên thường bỏ qua bước xác định mục đích, yêu cầu của báo cáo sẽ
tiến hành. Đây là “cái lỗi” đầu tiên của một số người được giao nhiệm vụ
biên soạn báo cáo. Kinh nghiệm cho thấy, muốn có được một báo cáo thống
kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội chất lượng cao, chí ít cũng không tẻ nhạt
thì phải xác định, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu để định hướng cho bản
báo cáo, đặt ra mục tiêu chủ yếu mà báo cáo cần hướng tới, cần đạt được.
Trong thời gian vừa qua, một số báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tếxã hội của chúng ta cứ na ná giống nhau, thiếu trọng tâm, trọng điểm chính là
do trước khi viết chưa đầu tư thích đáng cho việc xác định mục đích, yêu cầu
của báo cáo sẽ tiến hành.
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(2) Để xác định đúng mục đích và đáp ứng được yêu cầu đề ra cho một
bản báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội cần phải căn cứ vào
nhiều vấn đề liên quan. Trước hết, phải xem xét vấn đề kinh tế - xã hội tiến
hành phân tích có những đặc điểm gì nổi bật. Trên cơ sở đó, tập trung thu
thập, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ cho việc đánh giá, phân tích, nhằm
làm rõ những đặc điểm tình hình đó. Mặt khác, phải nghiên cứu xem báo cáo
lần này chủ yếu phục vụ đối tượng nào. Ngay trong báo cáo tình hình kinh tế
- xã hội định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm nhiều người cho
rằng đối tượng sử dụng hầu như không thay đổi giữa các kỳ, nhưng thật ra
vẫn có sự khác biệt. Đơn cử, có tháng báo cáo chủ yếu phục vụ Đại hội các
cấp uỷ Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân, bầu cử Quốc hội, bầu cử các cơ
quan Nhà nước và chính quyền các cấp; nhưng cũng có tháng chủ yếu phục
vụ đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch hoặc phục vụ các cấp, các ngành
tìm biện pháp phát huy kết quả tích cực đã đạt được hay khắc phục một vấn
đề kinh tế - xã hội đang nổi cộm, đang tồn tại nhiều hạn chế, bất cập nào đó.
(3) Báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội là hàng hiệu của
ngành Thống kê, ngày càng được nhiều đối tượng quan tâm sử dụng. Do vậy,
cùng với việc tập trung phục vụ tốt nhóm đối tượng chủ yếu của mỗi báo cáo,
tạo thành điểm nhấn khác biệt và mới mẻ, còn cần phải duy trì các nội dung
thường xuyên, cốt lõi nhằm đảm bảo nhu cầu ổn định của các đối tượng sử
dụng truyền thống. Đồng thời, trong điều kiện có thể, cố gắng bổ sung thêm
những nội dung mới, hướng tới các đối tượng sử dụng tiềm năng. Trên cơ sở
đó củng cố, quảng bá và phát triển thương hiệu thống kê nói chung và báo
cáo thống kê nói riêng.
2.3. Xác định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương báo cáo
(1) Nếu như xác định mục đích, yêu cầu là đưa ra mục tiêu báo cáo cần
đạt tới thì việc xác định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương là bước tiếp
theo, cụ thể hóa các vấn đề cần đề cập cũng như lộ trình đi tới mục tiêu đó.
Mặt khác, việc xác định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương còn nhằm
tạo ra một cái cốt kết cấu hợp lý cho bài viết, tránh sự dàn trải, thiếu trọng
tâm hoặc mất cân đối giữa các phần, các mục.
(2) Một trong những yếu tố quyết định một bài viết hay, có kết cấu chặt
chẽ là người viết phải trăn trở và phải “tấn công não” ngay trong bước xác
định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương này. Kết cấu nội dung và đề
cương được xây dựng càng chi tiết, công phu bao nhiêu thì bài viết càng trôi
chảy và chặt chẽ bấy nhiêu. Không thể có một sản phẩm phân tích tốt nếu
như người viết không xác định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương trước
hoặc chỉ xác định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương một cách chung
chung, khi viết đơn thuần dựa vào sự ngẫu hứng của mình, nghĩ sao viết vậy,
nghĩ đến đâu viết đến đó.
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(3) Tuy nhiên, kết cấu nội dung và đề cương cho dù được xác định, xây
dựng công phu đến đâu thì cũng chưa phải đã hoàn hảo. Trong các bước tiếp
theo có thể và cần phải hoàn chỉnh thêm. Ngay trong khi viết mặc dù phải
bám sát kết cấu nội dung và đề cương đã xây dựng, nhưng nếu phát hiện
được những vấn đề mới, những ý tưởng hay thì cần bổ sung ngay vào bài
viết. Những phát hiện xuất thần và thăng hoa này nhiều khi rất có giá trị và là
cái nôi sản sinh ra hầu hết các tác phẩm để đời, chí ít cũng tạo ra được những
tác phẩm tâm đắc.
(4) Có nhiều căn cứ để xác định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương.
Trước hết, phải căn cứ vào mục đích, yêu cầu và trọng tâm đã đặt ra. Mặt
khác, phải căn cứ vào số lượng cũng như chất lượng thông tin có thể thu thập,
xử lý, tổng hợp được. Nếu việc xác định nội dung và xây dựng đề cương
không dựa trên cơ sở thông tin thống kê hiện có thì bài viết rất dễ chung
chung, nặng về định tính, thiếu định lượng thống kê. Ngoài ra, khi xác định
kết cấu nội dung và xây dựng đề cương còn phải tính đến quy mô bài viết,
thời gian vật chất cũng như các điều kiện khác cho phép. Cần khắc phục tình
trạng viết “vo” không có đề cương, nhưng đồng thời cũng chống tư tưởng xác
định kết cấu nội dung và xây dựng đề cương bài viết vượt quá khả năng về
thông tin và các nguồn lực biên soạn báo cáo.
(5) Kết cấu nội dung và đề cương báo cáo thống kê phân tích tình hình
kinh tế-xã hội có sự khác biệt nhất định giữa các lần biên soạn, nhưng xét về
tổng thể thường bao gồm các vấn đề chủ yếu sau đây:
- Bối cảnh, đặc điểm tình hình và phương hướng, nhiệm vụ phát triển
kinh tế-xã hội đề ra trong kỳ:
+ Tình hình trong nước
+ Tình hình quốc tế
+ Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra
- Tình hình kinh tế
+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (Tốc độ tăng
trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoạt động tài
chính, tiền tệ, tín dụng và ngân sách Nhà nước; hiệu quả
kinh tế; các cân đối chủ yếu của nền kinh tế; quy mô và sức
cạnh tranh của nền kinh tế…).
+ Các ngành, lĩnh vực kinh tế then chốt (Sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư và xây
dựng; thương mại, dịch vụ và giá cả…).
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- Các vấn đề xã hội và môi trường
+ Dân số, lao động và việc làm
+ Giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ
+ Văn hóa, thông tin và thể dục, thể thao
+ Trật tự, an toàn xã hội
+ Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
+ Đời sống dân cư
+ Khí hậu và môi trường
- Kết luận và kiến nghị
+ Khái quát những nét lớn, bao gồm cả kết quả đạt được và
hạn chế, bất cập
+ Dự báo triển vọng tình hình theo các chỉ tiêu chủ yếu
+ Đưa ra một số giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc
phục hạn chế, bất cập.
(6) Khi vận dụng lược đồ tổng thể kết cấu nội dung và đề cương báo cáo
phân tích nêu trên cần chú ý:
- Đề cương càng chi tiết, khi viết càng dễ dàng, thuận lợi. Mỗi vấn
đề phải được cụ thể hóa, chi tiết hóa bằng các chỉ tiêu thống kê
định lượng.
- Đối với báo cáo thống kê phân tích động thái và thực trạng kinh
tế-xã hội nhiều năm cần bổ sung thêm phần tổng quan, tức là báo
cáo có 5 phần, thay vì 4 phần như lược đồ nêu trên. Cụ thể gồm:
Bối cảnh, đặc điểm tình hình và phương hướng nhiệm vụ phát
triển kinh tế-xã hội trong kỳ; Tổng quan động thái và thực trạng
kinh tế-xã hội; Tình hình kinh tế; Các vấn đề xã hội và môi
trường; Kết luận và kiến nghị.
- Đối với báo cáo phân tích có niên độ ngắn như báo cáo thống kê
phân tích tình hình kinh tế-xã hội hằng tháng thì tập trung vào 2
phần: Tình hình kinh tế; Các vấn đề xã hội và môi trường. Các
phần bối cảnh, đặc điểm tình hình và phương hướng, nhiệm vụ
phát triển kinh tế-xã hội trong kỳ; Kết luận và kiến nghị không
nên đặt thành các phần, các mục, chỉ nên tóm tắt dưới dạng mở
đầu, kết thúc bản bảo cáo phân tích.
- Lược đồ chung nêu trên là kết cấu nội dung của báo cáo phân tích
tổng hợp, bao gồm đầy đủ các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tuy
nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng là người biên soạn báo
cáo tổng hợp chung. Trái lại, phần lớn trong số chúng ta lại là
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người chỉ thực hiện một hoặc một số phần nào đó theo ngành, lĩnh
vực cụ thể. Trong trường hợp này, đề cương báo cáo nên trình bày
theo kết cấu 3 phần, bao gồm: Bối cảnh, đặc điểm tình hình và
phương hướng, nhiệm phát triển của ngành, lĩnh vực trong kỳ;
Tình hình thực hiện trong kỳ với những kết quả đạt được và hạn
chế, bất cập; Kết luận và kiến nghị.
2.4. Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin
(1) Mọi quá trình nghiên cứu bao giờ cũng bắt đầu tự sự kiện. Sự kiện là
xuất phát điểm, là căn cứ, là nguyên liệu của quá trình nghiên cứu. Đối với
nghiên cứu thống kê, sự kiện chính là thông tin thống kê. Không ít người
nghĩ, thống kê luôn có sẵn số liệu, cần là có ngay và đáp ứng được ngay.
Quan niệm đó không phù hợp với nghiệp vụ thống kê. Thông tin thống kê là
sản phẩm có giá thành cao, không thể sản xuất khi không có hoặc chưa biết
chắc chắn sẽ có nhu cầu. Do vậy, khi tiến hành biên soạn báo cáo phân tích
thống kê phải tiến hành thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin thống kê. Đây là
bước không thể thiếu trong quy trình nghiên cứu thống kê nói chung và biên
soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội nói riêng.
(2) Thông tin thống kê bao gồm số liệu và bản phân tích các số liệu đó.
Do vậy, thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê phải tiến hành đồng
thời cả phần số liệu và phần lời văn phân tích. Trong những năm vừa qua,
phân tích thống kê còn có những hạn chế, một phần do chúng ta chưa quan
tâm đúng mức tới thu thập, tổng hợp phần tình hình thể hiện dưới dạng lời
văn nên chưa có được thông tin thống kê theo nghĩa đầy đủ, trọn vẹn với hai
bộ phận hợp thành: Số liệu và lời văn phản ánh tình hình.
(3) Việc thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê phục vụ biên
soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội phải được tiến hành
một cách khoa học và hiệu quả như sau:
- Trước hết phải căn cứ vào mục đích, yêu cầu cũng như kết cấu nội
dung và đề cương của báo cáo đã được xây dựng. Sao cho thông
tin thu thập, xử lý, tổng hợp không quá thiếu hụt, nhưng cũng
không quá dư thừa, gây lãng phí.
- Cùng với việc sử dụng triệt để những thông tin đã có sẵn, đã cập nhật
thường xuyên, phải khai thác thêm thông tin từ hồ sơ hành chính và
các nguồn thông tin khác ngoài ngành Thống kê. Tuy nhiên, khi sử
dụng thông tin của các ngành khác cần cân nhắc, chọn lọc. Trong
trường hợp cần thiết phải xử lý, tổng hợp lại theo các phương pháp
thống kê; đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung
thực, chính xác và tính pháp lý của những thông tin này.
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- Thống kê nghiên cứu hiện tượng số lớn, nhưng không vì thế mà
khi thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin chỉ quan tâm đến diện. Trái
lại, phải chú ý đến cả điểm. Có những hiện tượng mới phát sinh
tuy chưa đại trà, chưa phải là số lớn, nhưng có thể lại đại diện của
tương lai nên khi đưa vào bản phân tích sẽ làm sáng lên vấn đề,
giống như nốt nhấn trong bản nhạc. Những thông tin này được coi
là “của độc”, cần lục tìm cho ra, cho được. Tìm tòi công phu nhất
là ở điểm này. Thợ viết tay nghề cao thấp cũng được thể hiện qua
lăng kính này.
- Trong khâu xử lý, tổng hợp thông tin phải xem xét kỹ lưỡng số liệu
đã thu thập được, loại bỏ những thông tin không phù hợp, không
phản ánh đúng bản chất, tình hình kinh tế-xã hội trong kỳ. Việc
tổng hợp số liệu, khó nhất và quan trọng nhất là thiết kế bảng biểu
số liệu, xác định chủ từ, tân từ của mỗi bảng biểu, đặc biệt là lựa
chọn tiêu thức phân tổ thống kê và xác định khoảng cách tổ. Hệ
thống thông tin được xử lý, tổng hợp đúng phương pháp, đầy đủ,
chính xác sẽ là cơ sở quan trọng, hơn thế còn chỉ ra, mở đường dẫn
lối để có một bài viết hay, một báo cáo phân tích tốt.
2.5. Lựa chọn phương pháp phân tích
(1) Biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội là
nghiệp vụ tổng hợp và chuyên sâu, đòi hỏi công nghệ cao. Lựa chọn phương
pháp phân tích phù hợp là một trong những công việc có ý nghĩa quyết định
đối với việc nâng cao giá trị thông tin thống kê thu thập, xử lý, tổng hợp
được; theo đó, quyết định chất lượng của báo cáo. Do vậy, ngoài việc thu
thập, xử lý, tổng hợp thông tin theo các phương pháp khoa học, còn phải biết
lựa chọn và sử dụng có hiệu quả các phương pháp phân tích.
(2) Có nhiều căn cứ để lựa chọn phương pháp phân tích, trong đó có
những căn cứ quan trọng sau đây:
- Phải căn cứ vào đối tượng phân tích vì các hiện tượng khác nhau
đòi hỏi phải sử dụng phương pháp phân tích khác nhau. Phương
pháp phân tích các vấn đề xã hội có thể không hoàn toàn giống
phương pháp phân tích các vấn đề kinh tế. Ngay trong các nội dung
kinh tế hoặc trong các vấn đề xã hội thì việc sử dụng phương pháp
cho từng nội dung cũng có những khác biệt nhất định.
- Phải căn cứ vào đối tượng sử dụng sản phẩm phân tích vì các đối
tượng khác nhau thì yêu cầu đối với bản phân tích cũng khác nhau
và trình độ của họ cũng không đồng đều như nhau. Để phù hợp
với đối tượng sử dụng, tuyệt đối không đưa vào bản phân tích các
công thức tính toán, nhất là những công thức tính toán phức tạp.
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- Phải căn cứ vào số lượng và chất lượng thông tin thu thập, xử lý,
tổng hợp được vì đặc điểm của các phương pháp phân tích thống
kê là sử dụng rất nhiều số liệu và mỗi phương pháp lại “kén chọn”
một loại số liệu riêng. Có loại số liệu phù hợp với phương pháp
phân tích này mà không phù hợp với phương pháp phân tích kia
và ngược lại.
- Ngoài ra, khi lựa chọn phương pháp phân tích còn phải căn cứ vào
các điều kiện khác như: Thời gian tiến hành, kinh phí được sử
dụng, trình độ những người tham gia phân tích và các yếu tố liên
quan khác. Thí dụ, các báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội
hằng tháng thường tiến hành với thời gian rất ngắn, rất khẩn
trương, không cho phép sử dụng các phương pháp phức tạp, tốn
nhiều thời gian, huy động nhiều người tham gia thu thập, xử lý và
tổng hợp thông tin.
(3) Thống kê học đã cung cấp hàng loạt phương pháp phân tích thống
kê. Xét theo công dụng, có thể chia thành 3 nhóm phương pháp dưới đây:
- Phương pháp mô tả, là phương pháp giúp chúng ta trả lời câu hỏi
hiện tượng diễn ra với quy mô, tốc độ như thế nào. Đây là nhóm
các phương pháp trình bày thông tin thống kê bằng việc tính toán
số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, số trung vị, mốt, phương
sai, độ lệch tiêu chuẩn; lập các dãy số biến động thời gian, các
bảng thống kê, đồ thị thống kê và quan trọng nhất là phương pháp
phân tổ thống kê. Trong phân tích thống kê, phân tổ được coi là
phương pháp cơ bản vì đây còn là cơ sở để vận dụng các phương
pháp phân tích khác.
- Phương pháp so sánh, là phương pháp giúp ta đánh giá mức độ
lớn nhỏ, hơn kém, cao thấp của các hiện tượng nghiên cứu, bao
gồm các phương pháp chủ yếu như: Tính toán số tương đối kết
cấu, lập bảng cơ cấu, đồ thị và biểu đồ cơ cấu, biểu đồ cân đối,
đặc biệt là phương pháp chỉ số. Các phương pháp này thường
được sử dụng để so sánh kết quả thực hiện với mục tiêu kế hoạch;
so sánh mức độ của cùng một hiện tượng trong không gian hoặc
thời gian khác nhau; so sánh từng bộ phận với tổng thể và giữa
các bộ phận trong cùng một tổng thể với nhau; so sánh giữa các
chỉ tiêu của các hiện tượng khác nhau nhưng có liên quan với
nhau (Thí dụ, tăng dân số với sản xuất lương thực; tăng phương
tiện vận tải với tai nạn giao thông…). Khi sử dụng các phương
pháp so sánh cần chú ý tính chất có thể so sánh được của các
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thông tin thống kê, đó là: Phải cùng nội dung, cùng phương pháp
tính, cùng độ dài thời gian, cùng phạm vi không gian (Thí dụ, so
sánh mức độ sản xuất theo tháng với số ngày làm việc nhiều ít
khác nhau phải tính theo mức sản xuất bình quân mỗi ngày).
- Phương pháp phân tích nguyên nhân, là phương pháp giúp trả lời
câu hỏi vì sao hiện tượng lại diễn ra hoặc có khả năng diễn ra như
vậy. Nhóm phương pháp này cũng bao gồm nhiều phương pháp
như: Phương pháp lập bảng số, phương pháp cân đối, nhưng
thường dùng nhất là phương pháp chỉ số và phương pháp tương
quan hồi quy.
(4) Trong quá trình biên soạn báo cáo, ngoài sử dụng các phương pháp
nêu trên, còn phải chú ý vận dụng các phương pháp dự báo thống kê như: Dự
báo thống kê dựa vào lượng tăng tuyệt đối bình quân, dự báo thống kê dựa
vào tốc độ phát triển bình quân; dự báo thống kê dựa vào phương trình hồi
quy; dự báo thống kê bằng phương pháp san bằng mũ; dự báo thống kê bằng
phương pháp số bình quân trượt; dự báo thống kê bằng phương pháp số bình
quân di động; dự báo thống kê bằng phương pháp chuyên gia và các phương
pháp dự báo thống kê khác.
2.6. Kỹ năng viết phần lời văn phân tích trong báo cáo
(1) Đây là bước rất quan trọng trong quy trình biên soạn báo cáo thống kê
phân tích tình hình kinh tế-xã hội, nhưng lại là một trong những bước khó nhất,
gian nan nhất, cần tính chuyên nghiệp cao nhất, kỹ năng hoàn hảo nhất. Hành
trang khởi động của bước viết phần lời văn phân tích báo cáo này bao gồm
nhiều mặt, trong đó có những yêu cầu đặt ra đối với người cầm bút, đó là:
- Người viết phải có thực lực nhất định về chuyên môn nghiệp vụ
thống kê, nếu không muốn nói là phải nhuần nhuyễn về chuyên
ngành Thống kê. Theo đó, người viết phải nắm chắc được nội
hàm, ngoại diên, các nhân tố cấu thành, phương pháp tính, phạm
vi áp dụng, ưu nhược điểm của chỉ tiêu thống kê sẽ sử dụng trong
báo cáo phân tích. Yêu cầu này đòi hỏi người cầm bút phải không
ngừng tích lũy, cập nhật kiến thức; phải học hỏi, đọc, viết nhiều
và rất nhiều. Những người học chuyên ngành thống kê phải rèn
luyện thêm, những người không học chuyên ngành thống kê càng
phải học hỏi, tự đào tạo.
- Người viết phải tập thể dục trí não, nghiên cứu kỹ, nắm vững bản
chất kinh tế-xã hội, mức độ đầy đủ, tính chính xác, độ tin cậy, đặc
điểm không gian, thời gian và các vấn đề khác liên quan đến thông
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tin thống kê đưa ra phân tích, đưa vào báo cáo phân tích. Có như
vậy, người viết mới lục tìm được, mới phát hiện ra ý hay lời đẹp,
mới làm cho con số biết nói, mới sử dụng thông tin một cách đúng
chỗ, đúng cách, mới thuyết phục được người đọc.
- Do viết báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội phải
tiếp cận với khối lượng lớn số liệu khô khan, khuyến khích bằng
vật chất thiếu, khuyến khích bằng tinh thần cũng yếu nên khi bắt
tay vào viết, người viết thường rơi vào trạng thái đơn điệu, buồn
tẻ, chỉ tiến hành theo nghĩa vụ, theo bổn phận và thói quen nghề
nghiệp nên rất khó có được bài viết như ý người viết, vừa ý người
đọc. Để ra khỏi tình trạng này, trước khi viết, người viết phải tìm
cho ra niềm vui của công việc, chủ động gây hứng thú, chí ít là
cũng không chán.
(2) Thông thường trong các bài viết nói chung và trong báo cáo thống kê
phân tích tình hình kinh tế-xã hội nói riêng thì trăn trở nhất, mất công tìm câu
chữ, ý tứ nhất là phần mở đầu, thậm chí ngay câu mở đầu. Vượt qua cửa ải
này, “đầu xuôi thì đuôi lọt”. Để không lâm vào thế bí ngay khi cầm bút, phần
này nên bắt đầu bằng việc phân tích, đánh giá khái quát bối cảnh, đặc điểm
tình hình kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế diễn ra đầu kỳ và những biến
động lớn trong kỳ. Tuy nhiên, không xem xét, liệt kê toàn bộ bối cảnh và đặc
điểm tình hình, mà chỉ đề cập các yếu tố thời cơ và thuận lợi, khó khăn và
thách thức tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế-xã hội trong kỳ. Sau đó,
nêu mục tiêu, kế hoạch đề ra cho kỳ nghiên cứu (nếu có); rồi chuyển qua
phần chính là đánh giá kết quả thực hiện. Phần mở đầu không nên viết quá
ngắn 5-7 dòng, nhưng cũng không nên viết quá dài làm loãng vấn đề.
(3) Viết phân tích, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ được tiến hành
theo Đề cương chi tiết đã xây dựng. Mỗi báo cáo phân tích thống kê có cách
diễn đạt lời văn riêng phù hợp với từng chủ đề, nhưng yêu cầu phải có chiều
sâu, phản ánh được những vấn đề cốt lõi của tình hình, không sa vào kể lể số
liệu. Đây là thách thức lớn đối với không ít người cầm bút, nhưng không thể
không làm và cũng không phải là không làm được. Phân tích sâu đòi hỏi
không dừng ở việc mô tả tình hình; mà hơn thế, phải đánh giá, nhận định,
bình luận động thái và thực trạng tình hình; đồng thời phải chỉ rõ những
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình hình đó. Để đạt được yêu cầu này, kỹ năng
phân tích phải theo trình tự liên hoàn sau:
- Mô tả thực trạng diễn biến của tình hình kinh tế - xã hội trên địa
bàn hoặc trên phạm vi quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực và thế
giới tại thời điểm hoặc trong khoảng thời gian nghiên cứu nhằm
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giúp người đọc có được bức tranh chung về tình hình. Việc mô tả
thực trạng và diễn biến tình hình phải thể hiện bằng các chỉ tiêu
định lượng, phản ánh trung thực, khách quan quy mô, tốc độ, cơ
cấu, hiệu quả và các đặc trưng khác của tình hình kinh tế - xã hội
đang đánh giá, phân tích. Các chỉ tiêu, các số liệu phản ánh tình
hình cần đối chiếu, so sánh với mục tiêu, kế hoạch đề ra; với thời
kỳ trước và với các địa bàn, địa phương khác, quốc gia khác.
- Đánh giá, nhận định về thực trạng, diễn biến như vậy là tốt hay
xấu, tích cực hay tiêu cực, đúng hướng hay trệch hướng. Đây là
chỗ khó khăn nhất, gai góc nhất vì “cái tốt thường phô ra, xấu xa
thường bị đậy chặt” và nhiều khi “cái duyên lại lặn vào trong”. Để
phán xét chính xác, “tâm phục, khẩu phục”, không chỉ vững vàng
về nghiệp vụ thống kê; mà còn phải có kiến thức kinh tế, am hiểu
xã hội cũng như kiến thức sâu về các chuyên ngành khác. Những
nhận định, đánh giá phải chứng minh bằng số liệu cụ thể. Các số
liệu này trước hết được chiết xuất từ phần hệ thống bảng biểu số
liệu trình bày ở phần sau của báo cáo phân tích. Mặt khác, còn
phải thu thập, bổ sung thêm số liệu từ các nguồn khác. Trong
phần đánh giá, nhận định phải đặc biệt chú ý những nhân tố mới
xuất hiện và những biểu hiện, những xu hướng khác thường, bao
gồm cả xu hướng tích cực và xu hướng tiêu cực. Đây chính là một
trong những cơ sở để dự báo triển vọng của tình hình trong các
giai đoạn tiếp theo.
- Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình hình tốt, xấu nêu trên. Khi phân
tích nguyên nhân cần chống khuynh hướng nếu tình hình tốt thì chỉ
nêu nguyên nhân thuận lợi và do nỗ lực chủ quan; nhưng khi tình
hình xấu thì lại chỉ đưa ra những nguyên nhân khách quan tác động
tiêu cực đến tình hình. Cách phân tích nguyên nhân như vậy ít
thuyết phục vì tình hình kinh tế - xã hội thường chịu tác động đồng
thời của nhiều loại nguyên nhân, khách quan có, chủ quan có, tích
cực có, tiêu cực có. Lưu ý rằng, các nguyên nhân đưa ra phân tích
ở các mục, các phần không chỉ nhằm lý giải tại sao tình hình lại
như vậy, mà còn là cơ sở để đưa ra các giải pháp trong phần kiến
nghị của báo cáo phân tích. Đây chính là logic của bài viết.
(4) Một số người khi viết báo cáo phân tích thường gặp trường hợp là,
viết được một vài đoạn thì hết vốn, nghĩ mãi không viết thêm được. Để có
được độ dài cần thiết hoặc đủ số trang được giao buộc phải diễn đạt loanh
quanh, vòng vèo, toàn chữ là chữ, không thấy số liệu phân tích đâu cả. Để
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khắc phục tình trạng này cần nâng cao kỹ năng phân tích theo chiều rộng, kết
hợp chặt chẽ phân tích theo chiều sâu với phân tích theo chiều rộng, cụ thể
như sau:
- Để phát triển bài phân tích có thể tiếp cận theo thời gian. Trước
hết, phân chia kỳ nghiên cứu thành nhiều khoảng thời gian
ngắn như tuần, tháng, quý hoặc năm. Nếu thời kỳ tương đối dài
thì phân chia thành 5 năm, 10 năm hoặc khoảng cách có số năm
lớn hơn. Trên cơ sở phân chia này, tiến hành tính toán, tổng
hợp dãy số biến động theo thời gian với các khoảng thời gian
đã xác định. Các số liệu trong dãy số cho phép chúng ta dễ
dàng phân tích diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong kỳ qua
thời gian. Ngoài ra, các số liệu phản ánh tình hình trong kỳ, còn
có thể mở rộng phân tích nếu đem so sánh với kỳ trước hoặc
một số kỳ trước; hoặc so sánh với mục tiêu kế hoạch, chiến
lược xây dựng ban đầu.
- Cũng có thể phát triển bài phân tích bằng cách tiếp cận theo
không gian. Đây là cách phân tích cho hiệu quả cao và cũng có
nhiều lối mở. Có thể so sánh tình hình cả nước với các nước
khác hoặc với toàn thế giới, châu lục hoặc khu vực bao gồm
nhiều quốc gia; so sánh địa bàn địa phương với cả nước, với
toàn vùng hoặc với địa bàn địa phương tương ứng. Trong phân
tích theo không gian, có một cách dễ làm là phân tích theo cấp
hành chính và theo vùng. Hiện nay, nước ta có 4 cấp hành chính
(Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và các vùng. Theo đó,
ta có 5 cấp độ phân tích: Cấp I: Cả nước; Cấp II: Vùng; Cấp III:
Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cấp IV: Huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Cấp V: Xã, phường, thị trấn.
- Ngoài ra, còn có thể phân tích theo chiều dọc, đi từ khái quát
đến chi tiết, từ ít chi tiếp đến các cấp độ chi tiết hơn. Đơn cử,
phân tích tốc độ tăng trưởng theo GDP, ngoài chỉ tiêu chung, có
thể phân tích theo 3 khu vực. Trong mỗi khu vực lại tiếp tục
phân tích các ngành, lĩnh vực cấu thành, đặc biệt là những
ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao, có ảnh hưởng lớn đến thúc
đẩy tăng trưởng. Phân tích cán cân thương mại, có thể đi từ tổng
mức đến các ngành hàng, nhóm hàng, thậm chí đến một số loại
hàng hóa chủ yếu. Có điều lưu ý là phải lựa chọn kỹ lưỡng, tránh
sa vào kể lể theo tầng tầng, lớp lớp, bài viết tuy dài nhưng nội
dung lại nghèo nàn.
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- Phân tích còn có thể mở rộng bằng cách tiếp cận theo chiều
ngang, trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa chỉ tiêu đang quan
sát với các chỉ tiêu kinh tế-xã hội khác có liên quan. Chẳng hạn,
từ chỉ tiêu GDP có thể tính toán GDP bình quân đầu người, năng
suất lao động xã hội, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP,
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR), chỉ số phát triển con người
(HDI), độ mở của nền kinh tế, tỷ lệ huy động ngân sách Nhà
nước, tỷ lệ nợ quốc gia, tỷ lệ nợ Chính phủ, tỷ lệ nợ nước ngoài
của quốc gia, tỷ lệ nợ nước ngoài của Chính phủ và nhiều chỉ tiêu
kinh tế-xã hội quan trọng khác liên quan đến GDP.
(5) Báo cáo phân tích của chúng ta là báo cáo phân tích thống kê, mang
thương hiệu thống kê nên không được viết “chay” mà phải “nói có sách,
mách có chứng”. Mỗi vấn đề đánh giá, nhận định nhất thiết phải có số liệu
dẫn chứng. Tuyệt đối không được viết khi chưa có số liệu hoặc không dựa
vào số liệu. Phân tích qua số liệu và bằng số liệu là thế mạnh của thống kê. Bỏ
qua số liệu, bỏ qua phân tích định lượng tức là chúng ta tự bỏ vũ khí sắc bén vốn
có của mình. Trong quá trình phân tích, đánh giá, nhận định nếu nêu được
những vấn đề mới, có tính phát hiện thì rất tốt; bằng không, có thể kế thừa
những nhận định, đánh giá của lãnh đạo các cấp, các ngành, nhưng có một
điều không quên là phải dùng số liệu để minh hoạ cho những đánh giá và
nhận định ấy. Nếu làm được như vậy thì dù nhận định, đánh giá không có gì
mới nhưng bài viết của chúng ta vẫn có giá trị vượt trội. Tuy nhiên, phải sử
dụng số liệu hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời không được lạm dụng số
liệu. Tránh tình trạng trong bản phân tích cứ lần lượt “diễn nôm” số liệu đã
có ở phần hệ thống các bảng biểu số liệu phía sau.
(6) Xen kẽ các đoạn lời văn phân tích nên bố trí các bảng số liệu. Đây là
một trong những lợi thế và cũng là vẻ đẹp của phân tích thống kê. Các bảng số
liệu trong phần lời văn phân tích thông thường sử dụng trong các trường hợp
sau: (i) Minh hoạ cho những phân tích, đánh giá, nhận xét ở phía trên hoặc
dùng để khái quát lại những số liệu quan trọng, chốt lại vấn đề; (ii) Trình bày
kết quả tính toán được từ việc vận dụng các công thức, các phương pháp phân
tích; (iii) Mô tả động thái, thực trạng và xu hướng phát triển của nhiều hiện
tượng hoặc quá trình kinh tế - xã hội tương tự nhau thay cho diễn đạt lặp đi,
lặp lại bằng lời văn. Để bảng số liệu xen kẽ các đoạn phân tích bằng lời văn
hợp lý, hiệu quả, cần tránh sử dụng liên tục các bảng biểu này, chỉ nên 2-3
trang lời văn mới xen vào một bảng số liệu. Mặt khác, dạng bảng cần thiết kế
khác nhau để tránh đơn điệu, nhàm chán, đặc biệt là không nên quá lớn chiếm
nửa trang hoặc cả trang. Thông thường, phần tân từ các bảng số liệu này không
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thiết kế quá 5 cột và phần diễn giải chi tiết cột chủ từ không vượt quá 10 dòng.
Ngoài ra, khi sử dụng các bảng số liệu phải tính toán kỹ vị trí bố trí để biểu số
liệu không bị chia tách ở 2 trang của báo cáo.
(7) Cùng với việc sử dụng các bảng số liệu, trong phần lời văn phân
tích của báo cáo có thể và cần phải dành phần thích đáng cho các biểu đồ, đồ
thị thống kê. Đây là phương pháp trình bày thông tin thống kê trên cơ sở sử
dụng kết hợp giữa thông tin với hình vẽ, đường nét, màu sắc và mỹ thuật giúp
người đọc nhận thức dễ dàng, nhanh chóng những nét khái quát về đặc điểm
cơ bản của tình hình kinh tế - xã hội đề cập trong báo cáo. Các biểu đồ, đồ thị
thống kê bao gồm nhiều loại, nhưng thông dụng nhất là các dạng: Đồ thị
đường gấp khúc, đồ thị hình cột, đồ thị diện tích, đồ thị hình mạng nhện, biểu
đồ tượng hình, biểu đồ cành lá, bản đồ thống kê. Tuỳ theo hiện tượng và quá
trình kinh tế - xã hội mà sử dụng loại đồ thị nào cho phù hợp và đạt hiệu quả
cao nhất. Tuy nhiên, cũng giống như bảng số liệu, không nên lạm dụng đưa
quá nhiều biểu đồ, đồ thị hoặc sử dụng liên tục các dạng biểu đồ, đồ thị giống
nhau trong một báo cáo phân tích. Mặt khác, cần hạn chế sử dụng đồng thời
cả bảng số liệu và đồ thị trong một trang.
(8) Trong bài viết, cần bảo đảm độ dài ngắn của các phần hài hoà cân đối
với nhau theo một quan hệ tỷ lệ nào đó. Cần chọn từ ngữ diễn đạt cho chuẩn,
cho đắt và đặc biệt là phải rõ ràng, giữ gìn sự trong sáng và vẻ đẹp của tiếng
Việt. Tránh tình trạng sử dụng câu từ hiểu thế nào cũng được. Không sử dụng
văn nói, nhất là nói tắt, nói gộp trong bài viết. Câu nên ngắn và đủ ý. Xuống
dòng phải tính toán sao cho hợp lý. Không nên đoạn để quá dài nửa trang hoặc
cả trang, nhưng có đoạn chỉ một vài dòng. Phải sử dụng đúng và hợp lý dấu
phẩy, chấm phẩy, hai chấm, chấm câu, chấm xuống dòng. Ngoài ra, còn phải
nâng cao kỹ xảo sử dụng các cụm từ và liên từ “không những …; mà còn…”;
“một phần do …; mặt khác do …”; “tuy nhiên”; “mặc dù”; “đồng thời”… Đây
chính là những mối liên kết của bài viết.
(9) Sản phẩm thông tin thống kê nói chung và báo cáo thống kê phân tích
tình hình kinh tế-xã hội nói riêng hầu hết là công trình tập thể. Ngay trong
phần lời văn phân tích của mỗi báo cáo cũng do nhiều bàn tay “nhào nặn”,
nhiều khối óc “thổi hồn”. Một khi tính thống nhất và cân đối giữa các phần,
các mục, các đoạn được thực hiện thì việc tổng hợp báo cáo chung trở nên dễ
dàng, thuận tiện. Số liệu sử dụng giữa các phần, các mục về một nội dung nào
đó cũng phải thống nhất, tránh mâu thuẫn. Khi sử dụng số liệu chung nguồn,
chung biểu phải chia sẻ “nhường” nhau và đặc biệt là không “lấn sân” nhau
để tránh trùng lặp. Việc sử dụng bảng biểu số liệu, đồ thị xen kẽ cũng phải
phối hợp sao cho mật độ không quá dày, loại hình không đơn điệu. Có như
vậy, các “mảnh vải đẹp” mới cho ra được “bộ quần áo đẹp”; bằng không chỉ
là sự ghép nối, cắt dán, cho ra bộ quần áo vá.
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(10) Phần kết luận có vị trí đặc biệt quan trọng, để lại dấu ấn cho người
đọc. Do đó phải có tính khái quát cao, tập trung vào các vấn đề trọng tâm: (i)
Tóm tắt những nét lớn, bao trùm về động thái và thực trạng tình hình kinh tếxã hội trong kỳ bằng các chỉ tiêu thống kê định lượng, phản ánh kết quả đạt
được cũng như những hạn chết, bất cập cần khắc phục; (ii) Đánh giá, so sánh
kết quả đạt được với mục tiêu kế hoạch hoặc với các kỳ trước, nền kinh tế
khác; (iii) Dự báo triển vọng và xu hướng phát triển của tình hình bằng việc
đưa ra các phương án cụ thể với các chỉ tiêu định lượng; (iv) Đưa ra hệ thống
giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục, giảm thiểu hạn chế, bất cập.
Phần kết luận không nên kéo dài lê thê, nhưng cũng không quá ngắn, vẻn vẹn
dăm ba dòng.
2.7. Kỹ năng biên soạn hệ thống bảng biểu số liệu trong báo cáo
phân tích
(1) Trong một báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội, phần
hệ thống bảng số liệu có vị trí hết sức quan trọng vì bản thân các bảng biểu
này nếu được thiết kế khoa học thì tự nó cũng đã là một dạng phân tích. Bảng
biểu thống kê là hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách có hệ
thống, hợp lý và rõ ràng. Do vậy, bảng biểu trong phần hệ thống số liệu phải
được trình bày đáp ứng các yêu cầu sau:
- Hợp chuẩn thống kê, theo ngôn ngữ thống kê và những quy định
và trình bày nét liền, nét đứt; ký hiệu không có hiện tượng phát
sinh hoặc có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được số
liệu và những quy định nghiệp vụ khác.
- Biểu không quá lớn, nhiều dòng, nhiều cột, nhiều trang.
- Chọn đơn vị tính phù hợp, đảm bảo số chữ số của mỗi số liệu đưa
vào bảng gọn nhẹ, dễ đọc, dễ nhớ; cách làm tròn số, lấy số lẻ phải
thống nhất.
- Trong mỗi biểu, đi kèm với số liệu phải ghi chú nguồn số liệu,
khái niệm, phương pháp tính các số liệu đó để người sử dụng tra
cứu khi cần thiết.
(2) Phần lời văn phân tích và phần hệ thống bảng biểu số liệu hợp thành
một báo cáo phân tích thống kê hoàn chỉnh. Do vậy, bên cạnh việc nâng cao
kỹ năng, kỹ xảo và tính chuyên nghiệp trong việc biên soạn từng phần cần
bảo đảm tính kết nối giữa hai phần này trong mỗi báo cáo phân tích. Để thực
hiện yêu cầu nêu trên cần chú ý một số vấn đề then chốt sau đây:
- Bảo đảm tính cân đối về mặt hình thức giữa hai phần, tức là độ
dài tính bằng số trang giữa hai phần trong báo cáo phải có được
sự cân đối cần thiết. Cân đối được dùng ở đây là không quá chênh
lệch, chứ không có nghĩa là bằng nhau một cách tuyệt đối.
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- Xét theo quy trình biên soạn thì phần hệ thống các bảng biểu số
liệu được biên soạn trước vì đây là kết quả trực tiếp của khâu thu
thập, xử lý và tổng hợp thông tin. Phần lời văn phân tích biên
soạn sau vì phân tích thống kê là phân tích dựa trên số liệu và
bằng các số liệu, tức là phân tích trước hết và chủ yếu trên hệ
thống các bảng biểu số liệu đã có. Tuy nhiên, khi sắp xếp một báo
cáo thì phần lời văn phân tích đặt trước; tiếp đến là phần hệ thống
các bảng biểu số liệu.
- Nội dung về động thái, thực trạng và xu hướng phát triển của tình
hình kinh tế-xã hội mà hai phần báo cáo phản ánh phải bảo đảm
tính thống nhất. Dung lượng số liệu sử dụng trong hai phần có thể
nhiều ít khác nhau, tức là không phải tất cả các chỉ tiêu trong phần
hệ thống các bảng biểu số liệu đều đưa vào phần lời văn phân tích
và cũng không phải tất cả các số liệu sử dụng trong phần lời văn
đều chỉ lấy từ phần hệ thống các bảng biểu số liệu. Tuy nhiên, có
một vấn đề nguyên tắc là, những số liệu chủ yếu trong phần lời
văn phải sử dụng từ phần hệ thống các bảng biểu số liệu và số liệu
sử dụng trong hai phần trong mọi trường hợp đều phải bảo đảm
tính thống nhất, không được mâu thuẫn, gạt bỏ, phủ định nhau.
2.8. Công bố, phổ biến báo cáo và tiếp nhận thông tin đánh giá của
người sử dụng
(1) Trách nhiệm công bố, phổ biến thông tin thống kê Nhà nước nói
chung và báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội nói riêng được
quy định tại Điều 48, Luật Thống kê số 89/2015/QH13, có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/7/2016. Trước đó, ngày 04/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra
Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ban hành Chính sách phổ biến thông tin
thống kê Nhà nước; ngày 28/5/2014 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng
có Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế phổ biến thông tin
thống kê của Tổng cục Thống kê. Đây là cơ sở pháp lý và cũng là nghĩa vụ,
trách nhiệm đối với việc công bố, phổ biến kịp thời, đầy đủ và minh bạch báo
cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội đã biên soạn.
(2) Việc biên soạn báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội rất
công phu và tốn kém với mục đích cuối cùng là đáp ứng nhu cầu ngày càng
tăng của các đối tượng sử dụng. Nếu báo cáo được công bố, phổ biến rộng rãi,
bình đẳng tới nhiều đối tượng sử dụng thì hiệu quả biên soạn báo cáo sẽ được
nâng cao; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có thêm thông
tin thống kê kinh tế-xã hội của cả nước và của các Bộ, ngành, địa phương để
thống nhất sử dụng. Theo đó, thương hiệu báo cáo thống kê phân tích tình hình
kinh tế-xã hội của chúng ta càng được củng cố, tăng cường. Vị thế của ngành
Thống kê và người làm công tác thống kê tiếp tục được nâng lên.
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(3) Việc công bố, phổ biến báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tếxã hội một cách kịp thời, rộng rãi; đi đôi với việc tiến hành các cuộc điều tra
nhu cầu thông tin thống kê và mức độ hài lòng của người dùng tin sẽ là cơ sở
thu thập ý kiến phản hồi của người sử dụng báo cáo. Trên cơ sở đó, chúng ta
có thể tiếp thu, phát huy mặt thành công, khắc phục những mặt hạn chế, bất
cập. Đây là vấn đề vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn.
Khái quát lại, báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế-xã hội là
một trong những sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của hoạt động thống
kê; hơn thế, còn là sản phẩm thông tin thống kê chất lượng cao, gắn liền với
vai trò, vị thế của ngành Thống kê. Do vậy, phải tiếp tục phát huy hơn nữa
vai trò, tác dụng và nâng cao số lượng, chất lượng của sản phẩm thông tin
này bằng các biện pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Trong hệ thống các
giải pháp đề ra cần đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tuy nhiên, việc nâng cao trình độ, kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm
không giống như “bước nhảy vượt qua hố sâu” và cũng không phải là việc
“vừa dễ làm, vừa mau ăn”. Thiết lập một cơ quan, xây dựng một cơ sở sản
xuất kinh doanh có thể chỉ mất 1- 2 năm, thậm chí chỉ cần 1- 2 tháng; nhưng
muốn có được đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động vận hành cơ quan
đó, cơ sở sản xuất kinh doanh đó hiệu quả thì phải mất cả chục năm. Do vậy,
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê nói chung và kỹ năng
tiến hành một báo cáo phân tích thống kê nói riêng thì những người làm công
tác thống kê phải không ngừng học tập, đào tạo, rèn luyện, cập nhật kiến thức
khoa học và thực tiễn, trong đó lấy tự đào tạo làm phương hướng chủ đạo,
giảng đường chỉ là biện pháp hỗ trợ cần thiết./.
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BÀI 2
KẾT CẤU NỘI DUNG VÀ ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN
PHẦN LỜI VĂN TRONG BÁO CÁO THỐNG KÊ PHÂN TÍCH
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI
Đặt vấn đề
Báo cáo phân tích thống kê bao gồm nhiều loại: Báo cáo phân tích tình
hình kinh tế - xã hội; báo cáo phân tích kết quả các cuộc điều tra, tổng điều
tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề và các báo cáo phân tích thống kê
khác. Kỹ năng biên soạn mỗi loại báo cáo có sự khác biệt nhất định. Đối với
những người làm công tác thống kê chúng ta, Báo cáo thống kê phân tích tình
hình kinh tế - xã hội tiến hành thường xuyên nhất và báo cáo này cũng được
nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài quan tâm sử dụng
nên dưới đây giới thiệu kỹ năng biên soạn báo cáo này, tập trung vào kỹ năng
xây dựng kết cấu nội dung phần lời văn phân tích của báo cáo với 4 phần như
sau: (1) Bối cảnh, đặc điểm tình hình và phương hướng, nhiệm vụ phát triển
kinh tế-xã hội trong kỳ; (2) Tình hình kinh tế; (3) Các vấn đề xã hội và môi
trường; (4) Kết luận và kiến nghị.

I. Bối cảnh, đặc điểm tình hình và phương hướng, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ
a) Bối cảnh và đặc điểm tình hình trong nước
Đây là mục mở đầu của Báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế xã hội sẽ tiến hành. Sở dĩ cần phải có mục này vì bất cứ hiện tượng và quá
trình kinh tế - xã hội nào bao giờ cũng diễn ra trong điều kiện thời gian,
không gian cụ thể. Do vậy, chỉ khi nắm vững và làm rõ được các điều kiện
đó, hoàn cảnh đó, môi trường đó thì việc đánh giá, phân tích mới có tính
thuyết phục và khách quan. Trong mục này cần khái quát bức tranh chung về
tình hình kinh tế - xã hội kỳ báo cáo. Tình hình thì có nhiều, nhưng chỉ chọn
lọc những vấn đề lớn, tác động trực tiếp đến động thái và thực trạng kinh tế xã hội trong kỳ, bao gồm:
(1) Những nhân tố thuận lợi, tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế,
giải quyết các vấn đề xã hội.
(2) Những yếu tố bất lợi, đã, đang hoặc có thể sẽ tác động tiêu cực diễn
biến tình hình kinh tế - xã hội trong kỳ.
b) Bối cảnh và đặc điểm tình hình quốc tế
Trong môi trường toàn cầu hoá hiện nay, biên giới quốc gia hầu như chỉ
có ý nghĩa về mặt hành chính, người ta có thể tìm thấy các yếu tố đầu vào và
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bán sản phẩm đầu ra ở tất cả các thị trường khu vực và thế giới. Theo đó, sự
phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng và sự cạnh tranh cũng trở nên quyết liệt.
Do vậy, tình hình chính trị, kinh tế thế giới cũng sẽ tác động lớn đến kết quả
phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia hoặc mỗi địa bàn, địa phương của
một quốc gia. Thực tế này đòi hỏi phải đánh giá một cách khách quan môi
trường quốc tế trước và trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội phản ánh
trong báo cáo xét cả mặt thuận lợi cũng như những hạn chế, khó khăn chi
phối kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong kỳ. Tuy nhiên, đối với các Báo
cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế - xã hội ngắn hạn, đặc biệt là Báo cáo
tháng, quý thì mục này chỉ đề cập một khi xét thấy thật cần thiết.
c) Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ
Sau khi khái quát bức tranh chung về bối cảnh và đặc điểm tình hình
chính trị, xã hội và các vấn đề khác ở trong nước và quốc tế với những nội
dung như đã đề cập ở phần trên, cần giới thiệu tóm tắt phương hướng, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ
lượng hoá bằng chỉ tiêu thống kê. Đây chính là cơ sở để so sánh, đối chiếu,
đánh giá, phân tích kết quả đạt được trong các mục tiếp theo. Trong trường
hợp giữa kỳ có điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, chỉ tiêu nào thì cũng phải
nêu trong phần này để sử dụng khi đánh giá kết quả thực hiện.

II. Tình hình kinh tế
2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp
Việc đánh giá tình hình kinh tế bằng các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp sẽ
giúp ta có một cái nhìn tổng quan về động thái, thực trạng và xu hướng phát
triển kinh tế - xã hội trong kỳ. Đây là phần khó vì đòi hỏi tính khái quát, tính
tổng hợp cao. Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thường rất đa dạng, nhưng chỉ chọn
lọc trong hệ thống số liệu những chỉ tiêu có tính khái quát cao để đưa vào
phần lời văn phân tích này. Việc chọn lựa chỉ tiêu nào phải dựa vào nhiều căn
cứ, trong đó có hai căn cứ quan trọng, đó là: (i) Căn cứ vào mục đích, yêu cầu
của Báo cáo; (ii) Căn cứ vào nguồn thông tin thống kê thu thập, xử lý và tổng
hợp được. Dưới đây sẽ đề cập một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thường được
sử dụng trong mục đánh giá, phân tích này:
(1) Đánh giá tăng trưởng kinh tế trong kỳ bằng chỉ tiêu tốc độ tăng tổng
sản phẩm trong nước (GDP) theo giá so sánh, bao gồm tốc độ tăng trưởng
chung và tốc độ tăng của: (i) ba khu vực kinh tế (Nông, lâm nghiệp và thuỷ
sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ); (ii) của các thành phần kinh tế và
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hình thức sở hữu (Kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước, khu vực kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài); (iii) của vùng, miền, địa phương hoặc một số
vùng, miền, địa phương có quy mô kinh tế lớn. Ngoài ra, còn có thể đánh giá
bằng chỉ tiêu tổng thu nhập quốc gia (GNI), GDP xanh.
Các tốc độ tăng GDP và GNI, GDP xanh nêu trên có thể biểu hiện chung
cho cả kỳ, nếu là Báo cáo của kỳ ngắn (quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc năm) hoặc
biểu hiện bằng số bình quân, nếu Báo cáo đánh giá một thời kỳ bao gồm nhiều
kỳ, nhiều năm (5 năm, 10 năm…). Để làm rõ hơn mức độ tăng trưởng kinh tế
đạt được, cần so sánh các tốc độ tăng GDP, GNI, GDP xanh trong kỳ với mục
tiêu, kế hoạch đề ra, với kỳ trước, cùng kỳ kỳ trước hoặc nền kinh tế, địa bàn
khác. Ngoài ra, phải đi sâu phân tích mức đóng góp của các khu vực kinh tế;
thành phần kinh tế và hình thức sở hữu; vùng, miền và địa phương; tiêu dùng
trong nước và xuất khẩu vào sự tăng trưởng kinh tế trong kỳ.
(2) Đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong kỳ bằng các chỉ tiêu phản
ánh cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành, bao gồm cơ cấu khu
vực kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và hình thức sở hữu, cơ cấu vùng,
miền và địa phương. Ngoài việc so sánh với cơ cấu kỳ trước hoặc cơ cấu
cùng kỳ kỳ trước, thực trạng cơ cấu kinh tế trong kỳ còn phải so với cơ cấu
mục tiêu, kế hoạch và các cơ cấu kinh tế tiên tiến khác nhằm đánh giá sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong kỳ là tốt, xấu, tích cực hay tiêu cực.
(3) Đánh giá hoạt động tài chính, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng bằng các
chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong kỳ,
bao gồm: Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán (M2); tỷ lệ tổng phương
tiện thanh toán so với GDP; lãi suất tiền gửi và cho vay; tỷ giá hối đoái bình
quân trên thị trường liên ngân hàng; số dư huy động vốn của các tổ chức tín
dụng; tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng; tỷ lệ nợ xấu của hệ
thống tổ chức tín dụng; tổng giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán; tỷ lệ vốn
hoá thị trường chứng khoán so với GDP; tổng thu phí bảo hiểm; tỷ lệ tổng thu
phí bảo hiểm so với GDP; tổng chi trả bảo hiểm và các chỉ tiêu khác. Các chỉ
tiêu đưa ra phải được lượng hoá bằng số liệu cụ thể; đồng thời phải đánh giá
tác động của các hoạt động này đối với tăng trưởng và nâng cao hiệu quả của
toàn bộ nền kinh tế cũng như đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.
- Tỷ lệ lạm phát nói chung và tỷ lệ lạm phát cơ bản trong kỳ. Phân tích
nguyên nhân của tình trạng lạm phát hoặc giảm phát và tác động của tình
trạng này tới nền kinh tế và đời sống dân cư.

25

- Thu chi và cơ cấu thu chi ngân sách Nhà nước; tỷ lệ tổng thu ngân sách
Nhà nước so với GDP; cân đối thu chi ngân sách Nhà nước; tỷ lệ bội thu hoặc
bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP; nguồn bù đắp bội chi ngân sách
Nhà nước trong trường hợp ngân sách Nhà nước bội chi. Trong quá trình
đánh giá, cần đi sâu phân tích nguyên nhân và tác động của kết quả thu, chi
ngân sách Nhà nước đối với tình hình kinh tế - xã hội trong kỳ.
(4) Đánh giá hiệu quả kinh tế bằng các chỉ tiêu: (i) Năng suất lao động
của xã hội (tính theo tổng sản phẩm trong nước) trong kỳ, so sánh với mục
tiêu, kế hoạch đề ra và với các kỳ trước cũng như với các nền kinh tế khác
trong khu vực và trên thế giới; (ii) tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp
và tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của các nhân tố; tỷ trọng chi phí
trung gian chiếm trong tổng giá trị sản xuất và các chỉ tiêu khác.
(5) Đánh giá các cân đối chủ yếu của nền kinh tế, bao gồm: Cân đối
giữa sản xuất và tiêu dùng; cân đối giữa tích luỹ và tiêu dùng; cân đối cán cân
thanh toán quốc tế; nợ của Chính phủ và tỷ lệ nợ của Chính phủ so với GDP;
nợ nước ngoài của quốc gia và tỷ lệ nợ nước ngoài của các quốc gia so với
GDP. Trong các báo cáo thống kê kinh tế - xã hội dài hạn có thể sử dụng
thêm các tài khoản trong hệ thống tài khoản quốc gia để phân tích sâu hơn
các mối quan hệ, các cân đối chủ yếu trong nền kinh tế.
(6) Đánh giá quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng các chỉ tiêu
chủ yếu sau:
- Các chỉ tiêu phản ánh quy mô của nền kinh tế, bao gồm: Tổng sản
phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia tính bằng ngoại tệ theo tỷ giá hối
đoái thực tế và theo sức mua tương đương; tổng sản phẩm trong nước, tổng
thu nhập quốc gia bình quân đầu người bằng nội tệ, bằng ngoại tệ theo tỷ giá
hối đoái thực tế và theo sức mua tương đương. Trên cơ sở số liệu, có thể đánh
giá thứ hạng của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới.
- Các chỉ số phản ánh sức cạnh tranh của nền kinh tế, bao gồm: Hệ số tín
nhiệm về tài chính, ngân hàng; chỉ số tự do kinh tế; chỉ số năng lực cạnh
tranh doanh nghiệp; chỉ số năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hoá, dịch vụ;
chỉ số cạnh tranh toàn cầu; chỉ số xếp hạng toàn cầu hoá; chỉ số niềm tin kinh
doanh; chỉ số nhà quản trị mua hàng; chỉ số thịnh vượng quốc gia và các chỉ
số khác. Đối với báo cáo thống kê kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện chỉ nên
lựa chọn một số chỉ tiêu phù hợp trong số các chỉ tiêu đánh giá quy mô và
sức cạnh tranh nêu trên; đồng thời có thể bổ sung một số chỉ số khác như chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam xây dựng, công bố hàng năm và các chỉ số phản ánh sức cạnh tranh kinh
tế cấp tỉnh khác.
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Tất cả các chỉ số cạnh tranh này sử dụng trong Báo cáo có thể thu thập
thông tin để tính toán, nhưng cũng có thể sử dụng các kết quả đã được các tổ
chức quốc tế, các quốc gia tính toán và công bố. Tuy nhiên, khi sử dụng các
số liệu công bố của các tổ chức quốc tế và nước ngoài cần phải thẩm định lại,
bảo đảm tính khách quan, phản ánh đúng động thái, thực trạng và xu hướng
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỳ quan sát.
2.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a) Đánh giá chung
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là khu vực kinh tế quan trọng của
nền kinh tế nước ta, bao gồm các ngành: (i) Nông nghiệp; (ii) Lâm nghiệp;
(iii) Thuỷ sản. Do vậy, trước khi đi vào đánh giá động thái, thực trạng và xu
hướng phát triển của từng ngành riêng biệt, cần phải đánh giá khái quát
chung về một số vấn đề sau đây:
(1) Đánh giá thuận lợi và khó khăn của sản xuất nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản trong kỳ, đặc biệt là yếu tố khí hậu, thời tiết. Nước ta nằm trong khu
vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, vừa có những yếu tố thuận lợi, nhưng đồng
thời cũng có những yếu tố tác động tiêu cực đến vật nuôi, cây trồng như dịch
bệnh, bão lũ. Ngoài ra, có thể đánh giá thêm các nguồn lực đầu vào quan
trọng như đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật và các yếu tố khác sử
dụng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong kỳ.
(2) Đánh giá tốc độ phát triển chung sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy
sản trong kỳ bằng chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh, bao
gồm tốc độ tăng chung của cả ba ngành và tốc độ tăng riêng của từng ngành
nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
(3) Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu giữa ba ngành (nông nghiệp,
lâm nghiệp, thuỷ sản) theo giá hiện hành. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu
cây trồng, vật nuôi chủ đạo trong kỳ và tác động của sự chuyển dịch này tới
kết quả sản xuất chung của khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.
b) Sản xuất nông nghiệp
(1) Đánh giá các yếu tố đầu vào của sản xuất nông nghiệp trong kỳ bằng
các chỉ tiêu: Diện tích đất nông nghiệp; số cơ sở sản xuất nông nghiệp và
dịch vụ nông nghiệp; số công trình thuỷ lợi và năng lực tưới tiêu; giống cây
trồng, vật nuôi và phương pháp mới đưa vào nông nghiệp; số lượng và chất
lượng lao động trong nông nghiệp; các chính sách mới đối với nông nghiệp
và các yếu tố đầu vào khác.
(2) Phân tích tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh và
cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành của ba hoạt động hợp
thành, bao gồm: (i) Trồng trọt, (ii) Chăn nuôi, (iii) Dịch vụ nông nghiệp.
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(3) Đánh giá kết quả sản xuất lương thực bằng các chỉ tiêu: Tổng diện
tích gieo trồng và sản lượng lương thực nói chung và diện tích, năng suất, sản
lượng lúa, ngô và cây lương thực khác trong kỳ theo mùa vụ và các vùng, các
địa phương trọng điểm. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất
lương thực trong kỳ và những vấn đề thời sự đang được quan tâm như chuyển
đổi mùa vụ, gieo trồng giống mới, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp
tốt (GAP) và các vấn đề khác.
(4) Đánh giá kết quả sản xuất cây chất bột lấy củ, cây công nghiệp ngắn
ngày, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, rau, đậu và các loại cây trồng
khác cả về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng. Phân tích các nhân tố
ảnh hưởng đến kết quả từng loại cây trồng này, đặc biệt là các loại cây trồng
chủ lực, các vùng chuyên canh lớn.
(5) Đánh giá kết quả chăn nuôi gia súc, gia cầm và các vật nuôi khác
theo đầu con, trọng lượng xuất chuồng, sản phẩm không qua giết mổ. Phân
tích các nhân tố ảnh hưởng, đặc biệt là giống, quy mô chăn nuôi, tình hình
dịch bệnh, tình hình tiêu thụ sản phẩm.
(6) Đánh giá hiệu quả sản xuất nông nghiệp bằng các chỉ tiêu: Tỷ trọng
chi phí trung gian chiếm trong giá trị sản xuất nông nghiệp; giá trị sản phẩm
bình quân một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp; hệ số sử dụng đất
canh tác; sản lượng nông sản hao hụt sau thu hoạch; tỷ suất nông sản hàng
hoá và các chỉ tiêu phản ánh tình hình tiêu thụ, tồn kho nông sản hàng hoá
trong kỳ; năng suất lao động trong nông nghiệp; đời sống của nông dân, kinh
tế nông thôn và các chỉ tiêu khác.
(7) Ngoài các chỉ tiêu nêu trên, trong các Báo cáo thống kê phân tích tình
hình kinh tế - xã hội hằng năm hoặc 5 năm, 10 năm… cần tính toán, phân tích
thêm các chỉ tiêu bình quân đầu người và lập các bảng cân đối một số sản
phẩm nông nghiệp chủ yếu. Trên cơ sở đó, phân tích, đối chiếu, so sánh tổng
sản lượng, sản lượng bình quân đầu người và chất lượng, sức cạnh tranh của
các sản phẩm này với địa phương khác hoặc quốc gia khác, góp phần làm rõ
thêm vị trí sản xuất nông nghiệp của địa phương hoặc của cả nước trên bản đồ
sản xuất nông nghiệp của quốc gia hoặc của khu vực và thế giới.
c) Sản xuất lâm nghiệp
(1) Đánh giá các yếu tố đầu vào của sản xuất lâm nghiệp bằng các chỉ
tiêu: Diện tích đất lâm nghiệp; số cơ sở sản xuất lâm nghiệp (Hộ, trang trại,
hợp tác xã, doanh nghiệp); số lượng và chất lượng lao động lâm nghiệp; các
chính sách mới đối với lâm nghiệp và các yếu tố đầu vào khác.
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(2) Đánh giá kết quả phát triển rừng bằng các chỉ tiêu: Tốc độ tăng giá
trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh và cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp
theo giá hiện hành của các hoạt động: (i) Trồng và nuôi rừng; (ii) Khai thác
lâm sản; (iii) Dịch vụ lâm nghiệp; diện tích trồng rừng mới tập trung; diện
tích rừng khoanh nuôi, tái sinh; diện tích rừng và đất rừng giao khoán cho các
hộ dân cư; số lượng cây trồng phân tán; diện tích rừng bị thiệt hại do thiên
tai, bị cháy, bị chặt phá trái phép và các nguyên nhân khác.
(3) Đánh giá kết quả các sản phẩm lâm nghiệp khai thác trong kỳ, bao
gồm gỗ và sản phẩm không phải gỗ; sản lượng một số lâm sản chủ yếu bình
quân đầu người. Phân tích các nguyên nhân tăng giảm về số lượng và chất
lượng lâm sản trong kỳ.
(4) Đánh giá hiệu quả sản xuất lâm nghiệp bằng các chỉ tiêu: Tỷ trọng
chi phí trung gian chiếm trong tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp trong kỳ; hiệu
quả giao đất, giao rừng cho hộ dân cư; hiệu quả sản xuất kinh doanh của các
lâm trường; hiệu quả khai thác đất lâm nghiệp chưa sử dụng; năng suất lao
động trong ngành lâm nghiệp; hiệu quả chuyển đổi cây lâm nghiệp trồng mới,
chuyển đổi phương thức quản lý lâm nghiệp mới và đời sống những người
làm lâm nghiệp và các chỉ tiêu khác.
(5) Đánh giá quy mô và hiện trạng rừng bằng các chỉ tiêu: Tổng diện
tích rừng hiện có chia theo loại rừng, địa bàn, vùng, miền và hình thức quản
lý; chủng loại cây rừng và động vật rừng hiện có; số loài mới phát triển và số
loài đã bị tuyệt chủng hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng; số loài quý hiếm
cần được bảo vệ nghiêm ngặt và các chỉ tiêu khác về tài nguyên rừng.
d) Sản xuất thuỷ sản
(1) Đánh giá các yếu tố đầu vào của sản xuất thuỷ sản bằng các chỉ tiêu:
Số hộ, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp thuỷ sản; diện tích đất, mặt
nước nuôi trồng thuỷ sản; ngư trường khai thác hải sản; số lượng, công suất
tàu thuyền khai thác thuỷ sản, trong đó chú trọng phân tích loại sử dụng đánh
bắt hải sản xa bờ; số lồng bè và thể tích lồng bè nuôi trồng thuỷ sản; số lượng
và chất lượng lao động thuỷ sản trong kỳ; các chính sách mới đối với thuỷ
sản và các chỉ tiêu đầu vào khác.
(2) Đánh giá kết quả sản xuất thuỷ sản trong kỳ bằng các chỉ tiêu: Tốc
độ tăng giá trị sản xuất thuỷ sản thu giá so sánh và cơ cấu giá trị sản xuất
thuỷ sản theo giá hiện hành của các hoạt động: (i) Nuôi trồng; (ii) Khai thác;
(iii) Dịch vụ thuỷ sản; sản lượng thuỷ sản và tốc độ tăng sản lượng thuỷ sản
chia theo khai thác, nuôi trồng, loại thuỷ sản và địa bàn địa phương; sản
lượng khai thác hải sản xa bờ; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng nước mặn, nước
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lợ, nước ngọt; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng thâm canh, bán thâm canh và
quảng canh; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng lồng bè; các chỉ tiêu phản ánh chất
lượng và sức cạnh tranh của những sản phẩm thuỷ sản chủ yếu.
(3) Phân tích hiệu quả sản xuất thuỷ sản bằng các chỉ tiêu: Tỷ trọng chi
phí trung gian chiếm trong tổng giá trị sản xuất thuỷ sản trong kỳ; năng suất
nuôi trồng thuỷ sản phân theo các hình thức nuôi trồng (thâm canh, bán thâm
canh, quảng canh, lồng bè), phân theo mặt nước nuôi trồng (nước mặn, nước
lợ, nước ngọt), phân theo địa bàn địa phương và phân theo loại thuỷ sản nuôi
trồng; giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích mặt nước nuôi
trồng thuỷ sản; năng suất tàu thuyền khai thác thuỷ sản; năng suất tàu thuyền
khai thác hải sản xa bờ; hệ số hoạt động của tàu thuyền khai thác hải sản;
năng suất lao động trong ngành thuỷ sản; hiệu quả chuyển đổi phương thức
nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản; các chỉ tiêu về tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản và
đời sống của ngư dân.
2.3. Sản xuất công nghiệp
(1) Đánh giá các yếu tố đầu vào của sản xuất công nghiệp trong kỳ bằng
các chỉ tiêu: Số cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có trong kỳ chia theo cấp
quản lý, thành phần kinh tế và hình thức sở hữu, vùng, miền, địa phương;
năng lực mới tăng của các ngành, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu; nguồn
và giá cả nguyên vật liệu dùng vào sản xuất công nghiệp; số lượng và chất
lượng lao động sử dụng trong sản xuất công nghiệp; các chính sách mới của
sản xuất công nghiệp và các yếu tố đầu vào khác trong kỳ.
(2) Đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp trong kỳ bằng các chỉ tiêu:
Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh và cơ cấu giá trị sản
xuất công nghiệp theo giá hiện hành chia theo cấp quản lý (Trung ương, địa
phương), thành phần kinh tế và hình thức sở hữu (Nhà nước, ngoài Nhà nước,
đầu tư trực tiếp của nước ngoài), ngành và vùng, miền, địa phương; tốc độ
tăng trưởng công nghiệp của một số địa bàn trong điểm; sản lượng và tốc độ
tăng sản lượng của các sản phẩm công nghiệp chủ yếu; sản lượng và tốc độ
tăng của công nghiệp chế biến, chế tạo; sản lượng và tốc độ tăng của công
nghiệp hỗ trợ và các chỉ tiêu khác.
(3) Đánh giá hiệu quả sản xuất công nghiệp bằng các chỉ tiêu: Tỷ trọng
chi phí trung gian chiếm trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong kỳ; sản
lượng và chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp; sản lượng và chỉ số tồn kho
sản phẩm công nghiệp; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, khu chế xuất; hệ số
sử dụng công suất sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ yếu; năng suất lao
động và thu nhập của lao động công nghiệp trong kỳ; mức tiêu hao nguyên,
nhiên vật liệu trong sản xuất công nghiệp và các chỉ tiêu hiệu quả khác.

30

(4) Đánh giá năng lực và sức cạnh tranh của sản xuất công nghiệp bằng
các chỉ tiêu: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu bình quân đầu
người; chất lượng sản phẩm công nghiệp so với các địa phương khác (nếu là
báo cáo thống kê kinh tế - xã hội của địa phương) hoặc so với các quốc gia,
vùng lãnh thổ khác (nếu là báo cáo thống kê kinh tế - xã hội của cả nước);
trình độ công nghệ; hệ số đổi mới thiết bị, máy móc và công nghệ trong kỳ;
thị phần sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu và chỉ số cạnh
tranh của các sản phẩm này.
(5) Trong các Báo cáo thống kê phân tích tình hình kinh tế - xã hội từ
một năm trở lên cần tiến hành lập và phân tích các bảng cân đối như: Bảng
cân đối năng lượng quốc gia; bảng cân đối năng lượng riêng biệt; bảng cân
đối năng lượng tổng hợp; bảng cân đối sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu
của một số sản phẩm công nghiệp quan trọng khác trong kỳ.
2.4. Vốn đầu tư và xây dựng
(1) Đánh giá quy mô, tốc độ và cơ cấu vốn đầu tư bằng các chỉ tiêu:
Tổng số vầ tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tỷ lệ vốn đầu tư phát
triển toàn xã hội so với GDP; cơ cấu đầu tư phát triển toàn xã hội phân theo
nguồn vốn, thành phần kinh tế và khu vực sở hữu, ngành kinh tế, vùng và địa
phương, khoản mục đầu tư và các tiêu thức khác; tổng số và tốc độ tăng vốn
đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài so
với GDP; tổng số và tốc độ tăng vốn đầu tư của Nhà nước, ngoài Nhà nước,
đầu tư trực tiếp của nước ngoài; tổng số và tốc độ tăng vốn đầu tư xây dựng
cơ bản; tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản so với GDP; tổng số và tốc độ tăng
vốn đầu tư của các ngành, lĩnh vực kinh tế then chốt và các chỉ tiêu khác.
(2) Đánh giá kết quả hoạt động xây dựng bằng các chỉ tiêu: Tốc độ tăng
giá trị gia tăng và đóng góp của ngành xây dựng vào tăng trưởng GDP; các
chỉ tiêu quy hoạch xây dựng hoàn thành trong kỳ, bao gồm: Quy hoạch vùng,
quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị, quy
hoạch điểm dân cư nông thôn và các quy hoạch xây dựng khác; các chỉ tiêu
quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công bố trong kỳ; các dự án, công trình
trọng điểm khởi công, đang xây dựng và hoàn thành trong kỳ; diện tích sàn
nhà ở xây dựng hoàn thành trong kỳ phân theo loại nhà (kiên cố, bán kiên cố
và nhà tạm, chung cư, nhà đơn lẻ, biệt thự); giá trị tài sản mới tăng trong kỳ;
năng lực mới tăng trong kỳ và các chỉ tiêu khác.
(3) Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và xây dựng bằng các chỉ tiêu: Tỷ
trọng chi phí trung gian chiếm trong tổng giá trị sản xuất của ngành xây dựng
trong kỳ; thời hạn thu hồi vốn đầu tư; hệ số thu hồi vốn đầu tư; hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR) và các chỉ tiêu khác.
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2.5. Hoạt động thương mại, giá cả và dịch vụ
a) Hoạt động thương mại và diễn biến giá cả
(1) Đánh giá năng lực hoạt động thương mại bằng các chỉ tiêu: Mạng
lưới thương mại, dịch vụ; số điểm kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; số siêu thị
và trung tâm thương mại; tỷ lệ lấp đầy trung tâm thương mại; số trang thông
tin điện tử bán hàng; số sàn giao dịch thương mại điện tử; số cơ sở bán hàng
đa cấp; số chợ dân sinh; số kho bảo thuế, kho ngoại quan và cửa hàng miễn
thuế; số lượng và tỷ lệ lấp đầy khu thương mại tự do, khu kinh tế mở; sức
mua xã hội; chỉ số niềm tin của người tiêu dùng; số nền kinh tế có quan hệ
thương mại, dịch vụ và các chỉ tiêu khác.
(2) Đánh giá kết quả hoạt động thương mại bằng các chỉ tiêu: Tốc độ tăng
giá trị gia tăng và đóng góp của ngành thương mại vào tăng trưởng GDP; tổng
trị giá, tốc độ tăng và cơ cấu tổng mức hàng hoá bán ra chia theo bán buôn và
bán lẻ, thành phần kinh tế và hình thức sở hữu, vùng, miền và địa phương,
ngành hàng; tổng trị giá, tốc độ tăng và cơ cấu tổng mức lưu chuyển ngoại
thương chia theo xuất khẩu, nhập khẩu, loại hàng hoá, dịch vụ và thị trường; tỷ
trọng giá trị hàng hoá xuất khẩu hàng chế biến, hàng nguyên liệu thô; tỷ lệ giá
trị xuất khẩu hàng hoá dịch vụ so với GDP; tỷ trọng giá trị nhập khẩu hàng hoá
là tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng; tỷ lệ giá trị nhập khẩu hàng hoá dịch vụ so
với GDP; cân đối cán cân thương mại dịch vụ; tỷ lệ xuất siêu hoặc nhập siêu
hàng hoá dịch vụ theo loại hàng hoá dịch vụ và thị trường; trị giá, khối lượng
và tốc độ tăng một số mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu.
(3) Đánh giá diễn biến giá cả bằng các chỉ tiêu: Chỉ số giá bán sản phẩm
của người sản xuất nông, lâm, thuỷ sản; chỉ số giá bán sản phẩm của người
sản xuất công nghiệp; chỉ số giá cước vận tải hàng hoá; chỉ số giá bán vật tư
cho sản xuất; chỉ số giá nhiên liệu cho sản xuất; chỉ số giá xây dựng; chỉ số
giá bất động sản; chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá; chỉ số giá nhập khẩu hàng
hoá; chỉ số tỷ giá hàng hoá; chỉ số tỷ giá hàng hoá xuất nhập khẩu; chỉ số giá
tiêu dùng theo nhóm hàng hoá dịch vụ; chỉ số giá vàng; chỉ số giá đô la Mỹ
và các ngoại tệ mạnh khác. Đây là hệ thống chỉ số giá cần sử dụng trong Báo
cáo nhằm đánh giá một cách toàn diện diễn biến giá cả trong kỳ. Tuy nhiên,
việc sử dụng chỉ tiêu nào tuỳ thuộc yêu cầu, mục tiêu của từng báo cáo cụ thể
và khả năng nguồn thông tin thu thập, xử lý và tổng hợp được.
b) Hoạt động dịch vụ
(1) Đánh giá hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá bằng các chỉ tiêu:
Tốc độ tăng giá trị gia tăng và đóng góp của ngành vận tải vào tăng trưởng
GDP; chiều dài mạng lưới giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ,
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đường hàng không và đường ống); số lượng và năng lực các bến bãi, ga
đường sắt, cảng biển, cảng hàng không; số phương tiện và năng lực vận tải
của các phương tiện; mật độ đường giao thông; mạng lưới và năng lực giao
thông vận tải đô thị; khối lượng hành khách và khối lượng hàng hoá vận
chuyển, luân chuyển chia theo loại phương tiện, hình thức sở hữu và thành
phần kinh tế thực hiện và địa bàn địa phương; cự ly vận chuyển hành khách
và cự ly vận chuyển hàng hoá bình quân; doanh thu vận tải; giá cước vận tải
và các chỉ tiêu khác.
(2) Đánh giá hoạt động bưu chính viễn thông bằng các chỉ tiêu: Tốc độ
tăng giá trị gia tăng và đóng góp của ngành bưu chính viễn thông vào tăng
trưởng GDP; mạng lưới bưu chính công cộng; bán kính phục vụ bình quân
một trung tâm đầu mối, bưu cục hoặc điểm bưu điện; số thuê bao điện thoại
cố định, di động; thuê bao điện thoại bình quân 100 dân; số tổ chức cung cấp
dịch vụ mạng; số thuê bao internet; số thuê bao internet bình quân 100 dân;
số đơn vị có trang thông tin điện tử riêng; số máy tính điện tử đang sử dụng;
số máy tính điện tử bình quân 100 dân; sản lượng bưu chính; sản lượng viễn
thông; doanh thu bưu chính viễn thông; giá cước bưu chính, viễn thông; chỉ
số sẵn sàng công nghệ thông tin và các chỉ tiêu khác.
(3) Đánh giá hoạt động du lịch bằng các chỉ tiêu: Tốc độ tăng giá trị gia
tăng và đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng GDP; số điểm, số khu và
số tuyến du lịch; số cơ sở đại lý du lịch; số đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành;
số cơ sở lưu trú; năng lực của các cơ sở lưu trú; số lượng và cơ cấu khách du
lịch phân theo nội địa và nước ngoài, du lịch trong nước và nước ngoài, lữ
hành và lưu trú; chi tiêu bình quân một lượt khách và bình quân một ngày
khách du lịch; tổng doanh thu du lịch và các chỉ tiêu khác.
III. Các vấn đề xã hội và môi trường
3.1. Dân số, lao động và việc làm
(1) Đánh giá quy mô, tốc độ tăng và cơ cấu dân số theo giới tính, khu
vực thành thị, nông thôn, dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng, tuổi và các cơ cấu
khác; mật độ dân số thành thị, nông thôn và đơn vị hành chính; tuổi thọ bình
quân; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh; kế hoạch hoá gia đình và sinh đẻ có
kế hoạch; các chỉ tiêu phản ánh biến động tự nhiên và biến động cơ học của
dân số trong kỳ và các chỉ tiêu khác.
(2) Đánh giá tình trạng hôn nhân và tình trạng biết chữ của dân số bằng
các chỉ tiêu: Số cuộc kết hôn; số vụ ly hôn; tỷ suất kết hôn và tỷ suất ly hôn;
tuổi trung vị kết hôn lần đầu; tỷ lệ dân số 10 tuổi trở lên biết chữ; số năm đi
học trung bình của dân số và các chỉ tiêu khác.
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(3) Đánh giá số lượng và chất lượng lao động bằng các chỉ tiêu: Tổng số
lao động và tốc độ tăng giảm; tỷ lệ dân số tham gia lực lượng lao động; tỷ lệ
tham gia lực lượng lao động đặc trưng theo tuổi và đặc trưng theo giới; số lao
động đang làm việc và tỷ lệ lao động đang làm việc trong tổng dân số thuộc
lực lượng lao động; tỷ lệ lao động thoái chí đặc trưng theo tuổi và theo giới
tính; số người sống phụ thuộc và tỷ lệ người sống phụ thuộc; số người và tỷ
lệ lao động đã qua đào tạo và các chỉ tiêu khác.
(4) Đánh giá tình hình việc làm trong kỳ bằng các chỉ tiêu: Số lao động
làm việc phân theo tuổi, giới tính, thành thị, nông thôn, ngành kinh tế và các
tiêu chí khác; số người và tỷ lệ lao động đang làm việc tại nước ngoài; số lao
động và tỷ lệ lao động đủ việc làm; số lao động và tỷ lệ lao động thiếu việc
làm; số người và tỷ lệ thất nghiệp đặc trưng theo tuổi và theo khu vực cư trú
(thành thị, nông thôn); số giờ, số ngày làm việc bình quân một lao động trong
kỳ; tỷ lệ lao động làm các công việc dễ bị tổn thương; số lao động được tạo
việc làm mới trong kỳ; số lao động nước ngoài đang làm việc trong nền kinh
tế; số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn lao động; số người
mắc các bệnh nghề nghiệp; thu nhập danh nghĩa và thu nhập thực tế bình
quân một lao động trong kỳ theo giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, ngành kinh
tế, thành thị, nông thôn, vùng, miền và địa phương.
3.2. Giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ
(1) Đánh giá chung về giáo dục, đào tạo bằng các chỉ tiêu: Số cơ sở giáo
dục đào tạo chia theo công lập, dân lập, tư thục và chia theo cấp học, địa bàn;
số trường học, lớp học, phòng học hiện có; tổng số người đi học; số người đi
học bình quân một vạn dân; tỷ lệ người lớn biết chữ; số năm đi học bình
quân; số người đi học nước ngoài; số người nước ngoài đến học; số học sinh,
sinh viên được giải thưởng quốc gia, quốc tế; số nhà giáo được phong tặng
danh hiệu và các chỉ tiêu khác.
(2) Đánh giá giáo dục mầm non bằng các chỉ tiêu: Số cơ sở, số lớp, số
giáo viên mầm non; số trẻ em và tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ; số trẻ em đi mẫu giáo
và tỷ lệ trẻ em đi mẫu giáo và các chỉ tiêu khác.
(3) Đánh giá giáo dục phổ thông bằng các chỉ tiêu: Số cơ sở, số lớp, số
phòng, số giáo viên và số học sinh phổ thông chia theo cấp học, địa bàn; số
giáo viên phổ thông bình quân một lớp của mỗi cấp học; số học sinh phổ
thông bình quân một lớp học của mỗi cấp học; số học sinh phổ thông bình
quân một giáo viên của mỗi cấp học; tỷ lệ đi học phổ thông; số học sinh và tỷ
lệ học sinh đi học đúng tuổi phổ thông; số học sinh và tỷ lệ học sinh lên lớp,
lưu ban, bỏ học, hoàn thành cấp học, tốt nghiệp cấp học, chuyển cấp học và
các chỉ tiêu khác về giáo dục phổ thông trong kỳ.
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(4) Đánh giá giáo dục nghề nghiệp bằng các chỉ tiêu: Số trường, số giáo
viên và số học sinh trung cấp chuyên nghiệp; số học sinh tuyển mới và số học
sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trong kỳ; số cơ sở, số giảng viên,
giáo viên, sinh viên, học sinh cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề;
số sinh viên, học sinh tuyển mới và tốt nghiệp nghề; số cơ sở và số lượt
người được kèm cặp nghề trong kỳ.
(5) Đánh giá giáo dục cao đẳng, đại học và trên đại học trong kỳ bằng
các chỉ tiêu: Số cơ sở, số giảng viên, số sinh viên cao đẳng, đại học hiện có;
số sinh viên cao đẳng, đại học bình quân một vạn dân; số học viên đào tạo
thạc sĩ hiện có, tuyển mới và hoàn thành chương trình đào tạo trong kỳ; số
nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ hiện có, tuyển mới và hoàn thành chương trình
đào tạo tiến sĩ trong kỳ và các chỉ tiêu khác.
(6) Đánh giá giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt bằng các
chỉ tiêu: Số cơ sở, số giáo viên, số học viên giáo dục thường xuyên hiện có,
tuyển mới và tốt nghiệp trong kỳ; số cơ sở, số giáo viên, giảng viên, quản
giáo và số học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục chuyên biệt, bao gồm:
Trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú; trường dự bị đại học cho con em
dân tộc ít người; trường chuyên, trường năng khiếu; trường, lớp dành cho
người tàn tật, khuyết tật; trường, cơ sở giáo dưỡng giáo dục người chưa thành
niên vi phạm pháp luật.
(7) Các chỉ tiêu khác về giáo dục, đào tạo: Tổng số chi và tỷ lệ chi cho
sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia so với GDP; chi cho sự nghiệp giáo
dục đào tạo của quốc gia bình quân đầu người; tổng số chi và tỷ lệ chi cho
giáo dục đào tạo của hộ gia đình trong tổng số chi tiêu của hộ gia đình; chi
tiêu cho giáo dục đào tạo bình quân đầu người của hộ gia đình; chỉ số giáo
dục; chỉ số giáo dục cho tất cả; chỉ số học vấn và các chỉ tiêu khác về giáo
dục, đào tạo trong kỳ.
(8) Đánh giá tiềm lực khoa học công nghệ bằng các chỉ tiêu: Số cơ sở,
số tổ chức và số người làm khoa học công nghệ; số cơ sở ươm tạo, số doanh
nghiệp và số khu công nghệ cao; tỷ lệ lấp đầy khu công nghệ cao; số chợ
công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ hiện có; số người và tỷ lệ người có
học vị; chi cho đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; tổng số chi và tỷ lệ
chi cho hoạt động khoa học và công nghệ của quốc gia so với GDP và các chỉ
tiêu khác về tiềm lực khoa học công nghệ trong kỳ.
(9) Đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ trong kỳ bằng các
chỉ tiêu: Số và tỷ lệ đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu và phát triển công
nghệ, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, đổi mới sáng
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tạo triển khai nghiên cứu, hoàn thành, đưa vào áp dụng; số tiêu chuẩn, quy
chuẩn quốc gia được công bố, ban hành; số đơn vị áp dụng tiêu chuẩn chất
lượng ISO; số lần tổ chức và số lượt người đến xem hội chợ, triển lãm công
nghệ trong kỳ; giá trị mua, bán công nghệ và giá trị mua, bán quyền sử dụng
sáng chế trong kỳ; chỉ số trình độ công nghệ; chỉ số công nghệ cao; chỉ số đổi
mới; chỉ số sáng tạo; chỉ số sáng tạo toàn cầu; chỉ số thành tựu khoa học công
nghệ và các chỉ tiêu khác.
3.3. Văn hoá, thông tin và thể dục, thể thao
(1) Đánh giá hoạt động văn hoá, thông tin bằng các chỉ tiêu: Số di tích
được xếp hạng phân theo cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt và cấp tỉnh; số
di tích văn hoá vật thể và phi vật thể được thế giới công nhận; số người hoạt
động văn hoá được phong tặng danh hiệu; số bảo tàng và số lượt người tham
quan bảo tàng; số thư viện, số tài liệu trong thư viện; số lượt người được
phục vụ trong thư viện; số nhà xuất bản, số đầu sách và số bản sách xuất bản;
số cơ quan báo chí; số báo, tạp chí xuất bản; số chương trình, số giờ chương
trình phát thanh, truyền hình; số cơ sở điện ảnh, số bộ phim và số bản phim
được sản xuất; số cơ sở chiếu phim, số rạp hát và số lượt người xem chiếu
phim và xem biểu diễn nghệ thuật; số cơ sở, số đơn vị, số diễn viên chuyên
nghiệp biểu diễn nghệ thuật; số câu lạc bộ, số hội viên câu lạc bộ nghệ thuật
quần chúng; số lễ hội và số lượt người tham dự lễ hội; số tổ chức, số cơ sở, số
tín đồ tôn giáo và các chỉ tiêu khác.
(2) Đánh giá hoạt động thể dục, thể thao bằng các chỉ tiêu: Số cơ sở thể
thao; số câu lạc bộ, số huấn luyện viên, số trọng tài và số vận động viên
chuyên nghiệp; số vận động viên đẳng cấp cao; số câu lạc bộ và số hội viên
câu lạc bộ thể thao quần chúng; số công trình thể dục thể thao; số người và tỷ
lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; số lượt người xem biểu
diễn, thi đấu thể dục thể thao; số kỷ lục thể thao quốc gia, quốc tế xác lập; số
huy chương thi đấu thể thao quốc tế và các chỉ tiêu khác.
(3) Các chỉ tiêu khác về văn hoá, thông tin và thể dục, thể thao: Thời
gian tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao bình quân một người
mỗi ngày; tổng số chi và tỷ lệ chi cho sự nghiệp văn hoá, thông tin và thể
dục, thể thao của quốc gia so với GDP; tổng số chi và tỷ lệ chi cho văn hoá,
thông tin và thể dục, thể thao của các hộ gia đình trong tổng số chi tiêu của
hộ gia đình; chi cho văn hoá, thông tin và thể dục, thể thao của quốc gia và
của hộ gia đình bình quân đầu người và các chỉ tiêu khác.
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3.4. Y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
(1) Đánh giá năng lực y tế bằng các chỉ tiêu: Số cơ sở y tế phân theo cấp
quản lý, địa bàn địa phương, hình thức sở hữu và các tiêu chí khác; số cơ sở
kinh doanh thuốc; số cơ sở y tế, số cơ sở bán lẻ thuốc bình quân 1 vạn dân;
tổng số giường bệnh và số giường bệnh bình quân 1 vạn dân; tổng số nhân
lực y tế và số y tế bình quân 1 vạn dân; tổng số bác sĩ và số bác sĩ bình quân
1 vạn dân; tổng số và tỷ lệ thạc sĩ và tiến sĩ y học, giáo sư và phó giáo sư y
khoa, thầy thuốc ưu tú và thầy thuốc nhân dân; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị
trấn xây dựng kiên cố, có bác sĩ, có hộ sinh viên hoặc y sĩ sản nhi; tỷ lệ thôn
bản có nhân viên y tế và các chỉ tiêu khác.
(2) Đánh giá kết quả hoạt động y tế bằng các chỉ tiêu: Tỷ lệ dân số tiếp
cận được các dịch vụ y tế ban đầu, tiếp cận được các loại thuốc thiết yếu;
tổng số lượt người và số lượt người khám bệnh bình quân 1 vạn dân; số lượt
người điều trị tại các cơ sở y tế trong nước, nước ngoài và số người nước
ngoài đến điều trị tại các cơ sở y tế trong nước; công suất sử dụng giường
bệnh; số ngày điều trị nội trú bình quân một đợt điều trị của người bệnh; tỷ lệ
dân số có thẻ bảo hiểm y tế; tổng số ca mắc và số ca mắc các bệnh gây dịch
bình quân 1 vạn dân; tổng số người chết và tỷ lệ chết do các bệnh gây dịch;
tổng số người mắc, người chết thuộc 10 bệnh, nhóm bệnh mắc cao nhất; tỷ lệ
phụ nữ khám thai đủ số lần quy định; tỷ lệ ca đẻ có trợ giúp của y tế; tỷ lệ trẻ
sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 gam, trẻ bị khuyết tật bẩm sinh và trẻ bị các
bệnh lây truyền từ mẹ sang con; tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân, béo
phì; tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đủ các loại vác xin dự phòng theo quy định; số
vụ, số người bị và số người chết do ngộ độc thực phẩm.
(3) Các chỉ tiêu khác về y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: Tổng số
chi và tỷ lệ chi cho sự nghiệp y tế của quốc gia so với GDP; tổng số chi cho y
tế và tỷ lệ chi cho y tế chiếm trong tổng số chi tiêu của các hộ gia đình; chi
cho y tế của quốc gia, của hộ gia đình bình quân đầu người; chỉ số đánh giá
về chính sách y tế; chỉ số đánh giá hệ thống thông tin y tế; chỉ số bao phủ y tế
toàn dân và các chỉ tiêu khác.
3.5. Trật tự an toàn xã hội và bình đẳng giới
(1) Đánh giá hoạt động tư pháp bằng các chỉ tiêu: Số văn bản quy phạm
pháp luật ban hành; tổng số luật sư và số luật sư bình quân 1 vạn dân; số
thẩm phán; số kiểm sát viên; tổng số công chứng và số công chứng viên bình
quân 1 vạn dân; số tuyên truyền viên, báo cáo viên và số tài liệu phổ biến,
giáo dục pháp luật; số người được trợ giúp pháp lý trong kỳ; số tổ hoà giải, số
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hoà giải viên và số trường hợp tiến hành hoà giải ở cơ sở; số vụ án dân sự,
hình sự; số đương sự, số bị đơn án dân sự; số người phạm tội, số bị can, số bị
cáo; tổng số phạm nhân đang chịu hình phạt và số phạm nhân đang chịu hình
phạt bình quân 1 vạn dân; số lượt người khiếu nại và số khiếu nại được thụ
lý, được giải quyết và các chỉ tiêu khác.
(2) Các chỉ tiêu khác về trật tự an toàn xã hội: Số vụ tai nạn, số người bị
chết và số người bị thương do tai nạn giao thông; số vụ cháy nổ và mức độ
thiệt hại về người, tài sản do cháy nổ; số trường hợp vi phạm quy định về
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tự khai báo, bị phát hiện,
bị xử lý; số vụ bạo lực gia đình và số nạn nhân bạo lực gia đình được phát
hiện, được xử lý; số vụ tham nhũng được phát hiện, được xử lý; chỉ số tham
nhũng; chỉ số cải cách thủ tục hành chính và các chỉ tiêu khác.
(3) Đánh giá về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ bằng các chỉ tiêu: Các
tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo chính
quyền, lãnh đạo Bộ, ngành, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, giám đốc,
chủ doanh nghiệp, chủ trang trại; tỷ lệ nữ thạc sĩ và tiến sĩ, giáo sư và phó
giáo sư, nhà giáo ưu tú và nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân
dân, nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân; tỷ lệ lao động nữ trong tổng số
lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ lương bình quân của lao động
nữ so với lao động nam; tỷ lệ thời gian làm bình quân 1 ngày của nữ so với
nam; tỷ lệ thời gian làm việc nội trợ, thời gian sinh hoạt văn hoá, thể thao giải
trí bình quân 1 ngày của nữ so với nam; tổng số chi và tỷ lệ chi cho hoạt động
bình đẳng giới của quốc gia so với GDP; chỉ số phát triển giới; chỉ số khoảng
cách giới; chỉ số vai trò phụ nữ; chỉ số bình đẳng về giới; chỉ số bất bình đẳng
giới và các chỉ tiêu khác.
3.6. Đời sống dân cư
(1) Các chỉ tiêu về thu nhập, chi tiêu và tỷ lệ nghèo: Mức thu nhập, tốc
độ tăng và cơ cấu thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chia theo thành thị,
nông thôn và các nhóm hộ; hệ số thu nhập bình quân đầu người của thành thị
so với nông thôn, nhóm hộ có mức thu nhập bình quân cao nhất so với nhóm
hộ có mức thu nhập bình quân thấp nhất; tỷ trọng thu nhập của 40% số dân
nghèo nhất; hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (GNI); mức chi
tiêu, tốc độ tăng và cơ cấu chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng chia theo
thành thị, nông thôn và các nhóm hộ; tỷ lệ chi tiêu dùng của hộ dân cư so với
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thu nhập; hệ số chi tiêu bình quân đầu người của thành thị so với nông thôn,
nhóm hộ có thu nhập bình quân cao nhất so với nhóm hộ có thu nhập bình
quân thấp nhất; tỷ lệ nghèo chung; tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm và tỷ lệ
nghèo đa chiều.
(2) Các chỉ tiêu khác về mức sống dân cư: Mức tiêu dùng và tốc độ tăng
tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người 1 tháng; số lượng đồ
dùng lâu bền bình quân 100 hộ dân cư; tỷ lệ hộ dân cư có đồ dùng lâu bền, sử
dụng hố xí hợp vệ sinh, sử dụng điện cho sinh hoạt, sử dụng nước sạch, có
nhà ở; tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước máy và mức sử dụng nước
máy bình quân đầu người 1 tháng ở khu vực thành thị; diện tích nhà ở bình
quân đầu người; thời gian tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao giải trí
trung bình 1 người 1 ngày; chỉ số chi phí cuộc sống; chỉ số phúc lợi tiêu
dùng; chỉ số phát triển con người (HDI) và các chỉ tiêu khác.
3.7. Khí hậu và môi trường
(1) Đánh giá diễn biến khí hậu, thời tiết trong kỳ bằng các chỉ tiêu:
Nhiệt độ, độ ẩm không khí; số ngày nắng, lượng mưa; mực nước sông và
mức nước biển dâng; số cơn bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, lũ quét và các
thảm hoạ thiên tai khác; số công trình phòng, chống thiên tai; số vụ thiên tai
và mức độ thiệt hại.
(2) Đánh giá về môi trường và hoạt động bảo vệ môi trường bằng các
chỉ tiêu: Tỷ lệ diện tích đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học; tỷ lệ diện
tích đất thoái hoá; tỷ lệ diện tích rừng đặc dụng được bảo tồn; tỷ lệ diện tích
rừng tự nhiên bị suy thoái; diện tích đất ngập nước tăng do biến đổi khí hậu
và nước biển dâng; độ che phủ rừng; diện tích cây xanh đô thị bình quân 1
vạn dân; tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị; tỷ lệ tiêu dùng năng lượng sạch, năng
lượng tái tạo; tỷ lệ nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu
chuẩn; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường; tỷ lệ
cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình cam kết bảo vệ môi trường; tỷ
lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề có hệ thống
xử lý nước thải tập trung, thu gom chất thải rắn công nghiệp đạt tiêu chuẩn;
số vụ ô nhiễm môi trường được phát hiện, được xử lý và được khắc phục.
(3) Các chỉ tiêu khác về môi trường: Tổng sản phẩm trong nước xanh; tỷ
lệ tổng sản phẩm tỏng nước xanh so với GDP; tổng số chi cho hoạt động bảo
vệ môi trường của quốc gia so với GDP; chỉ số chất lượng nước mặt lục địa;
chỉ số chất lượng không khí; chỉ số thực hiện hạn ngạch phát thải khí gây
hiệu ứng nhà kính; chỉ số ô nhiễm tiếng ồn; chỉ số năng lực quản lý môi
trường; chỉ số bền vững môi trường và các chỉ tiêu khác.
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IV. Kết luận và kiến nghị
a) Kết luận và dự báo xu hướng phát triển của tình hình
(1) Khái quát lại những nét lớn, những diễn biến lớn về thực trạng tình
hình kinh tế - xã hội trong kỳ bằng các chỉ tiêu thống kê định lượng, phản ánh
kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập.
(2) Đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bao
gồm những chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra và những chỉ tiêu không đạt
hoặc so với các kỳ trước, các nền kinh tế khác.
(3) Dự báo triển vọng và xu hướng phát triển của tình hình bằng việc
đưa ra các phương án có thể có, bao gồm: Phương án thấp nhất, phương án
trung bình và phương án cao nhất; đồng thời khái quát các yếu tố, các điều
kiện chủ yếu cần có cho mỗi phương án. Phần dự báo này thực hiện tốt, chất
lượng báo cáo phân tích sẽ được nâng lên đáng kể. Đối với những người làm
công tác thống kê thì đây không phải là vấn đề mới, hơn thế còn là sở trường
vì dự báo thực chất chỉ là ước tính trong khoảng thời gian xa hơn một chút.
b) Đề xuất giải pháp
Việc đề xuất các giải pháp không thể theo một hệ thống giải pháp cố
định, có sẵn, mà phải căn cứ vào điều kiện thực tế, tình hình cụ thể để đưa ra
các giải pháp. Về mặt nguyên tắc, các giải pháp đề xuất cần bảo đảm các yêu
cầu sau đây:
(1) Phải phát huy được kết quả đạt được; đồng thời khắc phục những
hạn chế, yếu kém đang tồn tại.
(2) Phải đa dạng hoá, hình thành một hệ thống các giải pháp đồng bộ, có
sự liên kết và tác động qua lại lẫn nhau.
(3) Phải phù hợp, thiết thực và bảo đảm tính khả thi.
(4) Phải kết hợp thực hiện mục tiêu trước mắt với mục tiêu trung hạn và
dài hạn.
(5) Phải thường xuyên xem xét, đánh giá lại để bổ sung kịp thời các giải
pháp và không ngừng hoàn thiện hệ thống giải pháp đề xuất qua các kỳ.
Hệ thống giải pháp có thể do chúng ta nghiên cứu, đề xuất hoàn toàn
mới, cũng có thể chiết xuất từ các nguồn khác và tổng hợp lại. Tuy nhiên cần
cân nhắc, chọn lọc kỹ và chỉ nêu những giải pháp chủ yếu, có tính khả thi
cao, tránh liệt kê nguyên vẹn tất cả các giải pháp mà các cấp, các ngành, các
cơ quan khác đã đưa ra. Mỗi giải pháp mà chúng ta lựa chọn nêu trong báo
cáo có thể và cần phải được phân tích, dẫn chứng bằng số liệu. Không nêu
chung chung thiếu số liệu thống kê định lượng minh họa, dẫn chứng./.

