Nguồn: Trang tin Tổng Cục Thống kê
“Phải tính theo chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, đảm bảo chính xác, sát thực tế. Cách tính này chắc chắn sẽ làm
giảm các con số thống kê GRDP của các địa phương, nhưng chúng ta cần những con số thật”, Thủ tướng nêu yêu
cầu tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư diễn ra ngày 7/8/2014.
Việc thống kê GRDP của các địa phương sao cho chuẩn chỉnh, hợp lý là nỗi niềm đau đáu từ lâu của những người
làm công tác thống kê.
“Cách tính GDP của cả nước đã được các tổ chức thế giới công nhận, tuy nhiên cách tính GDP cấp tỉnh vẫn chưa
sát, thiếu chính xác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành mà còn làm giảm niềm tin của
các đối tượng sử dụng thông tin thống kê nói chung, số liệu GDP và GRDP nói riêng”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng
cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho hay.
Nguyên nhân là do thông tin đầu vào để biên soạn số liệu GRDP còn nhiều hạn chế, bất cập; áp lực mục tiêu kinh tếxã hội của các địa phương; công cụ tính GDP chưa được hoàn thiện và đồng bộ; việc tuyên truyền phổ biến, quán
triệt thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan chưa đầy đủ và sâu rộng; hạn chế về năng lực chuyên môn
của cán bộ thống kê…
Trước bài toán trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng Đề án “Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu Tổng
sản phẩm trong nước”, theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ trực tiếp tính toán và công bố chỉ tiêu GRDP cho các địa
phương thống nhất sử dụng.
Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên soạn
Đề án trên gồm lãnh đạo, thành viên của nhiều bộ, ngành. Theo kế hoạch, hiện nay các bộ, ngành đang tích cực xây
dựng dự thảo Đề án “Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước”, sau đó sẽ tiếp tục lấy ý kiến
góp ý, thẩm định Đề án trước khi trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2014 này.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho hay: Khi Đề án trên được thông qua, từ năm 2016, Tổng cục Thống kê sẽ
trực tiếp biên soạn và công bố chỉ tiêu GRDP cho các tỉnh. Tuy nhiên, trước mắt để đảm bảo tính kịp thời, tính liên tục
của số liệu thống kê, trong năm 2016-2017, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê các tỉnh đồng thời cùng biên soạn
số liệu GRDP, từ năm 2018 trở đi các Cục Thống kê cấp tỉnh sẽ không trực tiếp biên soạn GRDP.
Về chỉ tiêu GRDP có 3 số liệu là ước tính, sơ bộ và chính thức. Cách tính là giá so sánh với năm 2010, chứ không
phải năm 1994 như một số tỉnh đang áp dụng. Số liệu ước tính và sơ bộ chỉ tiêu GRDP do Cục Thống kê cấp tỉnh
biên soạn và gửi Tổng cục Thống kê thẩm định. Tổng cục thống kê sẽ tính GRDP cho các tỉnh, thành phố (6 tháng và
cả năm) và công bố số liệu GRDP sau 15 ngày kết thúc 6 tháng và cả năm.
Theo ông Nguyễn Bích Lâm, việc chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu GDP là phù hợp với thông lệ và chuẩn mực
quốc tế, đó là với những nước tính GRDP đều do cơ quan Thống kê Trung ương tính toán và công bố, và cũng đáp
ứng yêu cầu so sánh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, so sánh quốc gia và quốc tế.

