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Lời nói đầu

nay với những đóng góp to lớn của các thế hệ Lãnh đạo và công chức, viên chức
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tế - xã hội, ngày 29/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
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Lời tựa

T

hông tin và dự báo là
vấn đề cốt lõi của nền
kinh tế thị trường, rất
quan trọng trong việc xây dựng
và lập kế hoạch, nhất là với kế
hoạch trung và dài hạn. Đây là
một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng,
xuyên suốt và lâu dài của đất
nước, của ngành kế hoạch và đầu
tư Việt Nam. Nhiệm vụ này hiện
nay đang được trao cho Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc
gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trải qua một thời gian hoạt động thì
thấy rằng quyết định này là hết sức đúng đắn.

Dự báo là một việc mới và là một việc khó. Nó đòi hỏi con người có
trình độ, có chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ, thông thạo các phương
pháp hiện đại, nhưng đây cũng là một công việc thầm lặng, khó khăn, rất
nhiều áp lực, bởi vì dự báo bao giờ cũng là dự báo, đúng thì chưa nhận
được lời khen nhiều nhưng sai thì bị chê rất nhiều. Trong khi đó đời sống
còn khó khăn, thu nhập cũng không cao.
Tôi muốn gửi gắm đến các cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm
rằng đây là việc quan trọng, phải cố gắng rèn luyện về mặt chuyên môn,
hết sức tâm huyết, có trách nhiệm, nghĩ đây là công việc phục vụ cho dân
tộc, cho đất nước thì chúng ta mới có thể kiên trì để đóng góp được. Đảng,
Nhà nước và Bộ sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác này.
BÙI QUANG VINH
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Mặc dù điều kiện về mặt nhân lực, trang thiết bị, công cụ, phương
tiện, nguồn thông tin, việc tiếp xúc với các cơ sở quốc tế còn hạn chế,
chưa đáp ứng được yêu cầu, nhưng các cán bộ, viên chức trong Trung
tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia đã làm việc hết sức nỗ
lực và có đóng góp rất quan trọng để chúng ta hoạch định được những
chính sách lớn cũng như trong công tác điều hành của Chính phủ.
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CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUA CÁC THỜI KỲ

Giám đốc
Tiến sỹ Lê Đình Ân
(2005 - 2010)

Phó Giám đốc
Tiến sỹ Hoàng Minh Hải
(2005 - 2010)
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Phó Giám đốc
Tiến sỹ Nguyễn Công Liêm
(2005 - 2008)

Phó Giám đốc
TẠ ĐÌNH XUYÊN

Phó Giám đốc
PGS. TS. Đỗ Văn Thành
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Giám đốc
Thạc sỹ MAI THỊ THU
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CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
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TS. Phạm Đắc Duyên

Lê Văn Sự

ThS. Hoàng Kim Dung

ThS. Đoàn Hải Yến

TS. Lương Văn Khôi

Nguyễn Thị Minh Huệ

Nguyễn Viết Sê

Nguyễn Huy Anh

PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc

Lê Kim Tiên

TS.Hồ Sỹ Hưng

Hoàng Thị Bằng

Phạm Thị Kim Oanh

Phạm Thị Ngọc Bích

TS. Đỗ Đức Chi

TS. Lê Quốc Phương

ThS. Đào Văn Thành

ThS. Phạm Minh Vỹ
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CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ TRƯỞNG BAN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
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ThS. Phạm Thị Thu Phương

ThS. Phó Thị Kim Chi

ThS. Lê Tất Phương

TS. Nguyễn Văn Thuật

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Danh Hoàn

Phan Hồng Xuyên

ThS. Nhữ Lê Thu Hương

Nguyễn Ngọc Khoa

ThS. Lê Trung Thông

Nguyễn Đăng Sơn

Lưu Thị Điển

Phan Hùng Tiến

Nguyễn Mạnh Hùng

Phạm Thúy Hằng

Vũ Tố Như

Đào Thị Kim Huệ
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CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG
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ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Việt Hưng

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Lương Thị Vân Anh

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Thị Thanh Hương

ThS. Đặng Thanh Hoàng

ThS. Đặng Ngọc Trâm

Nguyễn Hoài Nam

NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN - KHÓ QUÊN
TS. LÊ ĐÌNH ÂN
Nguyên Giám đốc Trung tâm

T

hấm thoắt đã 10 năm, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết
định số 186/2004/QĐ-TTg, ngày 29/10/2004 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Trung tâm) trực thuộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 10 năm, đối với một tổ chức, cơ quan nghiên
cứu, quả thật là rất ngắn ngủi, rất mới, đặc biệt nó lại là cơ quan tương
đương Tổng cục loại I. Sự ra đời của Trung tâm đánh dấu bước chuyển
mạnh mẽ trong tư duy của các đồng chí Lãnh đạo trong quản lý kinh
tế theo cơ chế thị trường, đánh dấu mốc quan trọng sự thừa nhận công
tác thông tin kinh tế, dự báo kinh tế - xã hội có vai trò quan trọng trong
việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của một
quốc gia.

Thực tế, với tên gọi khác nhau, Trung tâm thuộc Ủy ban Kế hoạch
nhà nước, sau này là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có từ năm 1978. Từ đơn
vị ngang cấp phòng, sau này tương đương cấp Vụ. Nội dung công việc
chính là cung cấp những thông tin bằng văn bản cho lãnh đạo cũng như
quản lý tư liệu, thư viện của cơ quan. Nền kinh tế ngày càng phát triển,
công cuộc đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, công
tác thông tin và dự báo phải được nâng cao. Song mãi đến năm 2002,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ) mới có Quyết định thành lập Trung tâm
Thông tin Kinh tế - xã hội quốc gia tương đương cấp Vụ do một đồng
chí Vụ trưởng phụ trách Trung tâm và trong 3 năm chưa đề bạt được
Giám đốc.
Đầu tháng 6/2004, tôi được đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự
Đảng thay mặt Ban Cán sự Đảng giao nhiệm vụ về làm Giám đốc Trung
tâm với nhiệm vụ xây dựng, tổ chức Trung tâm ngang tầm với Tổng cục
loại I, như Viện Chiến lược phát triển và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh
tế Trung ương. Phải xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo
tinh thần đó để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
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Tất nhiên, để đáp ứng được yêu cầu to lớn đó, không phải một sớm,
một chiều mà phải có thời gian dài hơn.
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Đây là bài toán khó cho tôi và các đồng chí trong Trung tâm: Chưa ai
rõ thông tin là thông tin thế nào? Dự báo cách nào? Ai dùng? Trong lúc
đó có Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, có Tổng cục Thống kê, có 2 viện
lớn là Viện Chiến lược phát triển và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế
Trung ương đầy đủ thông tin và đang có những dự án về chuyên đề dự
báo!
Tại thời điểm nhận nhiệm vụ, cả Trung tâm chỉ có 14 đồng chí cán
bộ, đa phần chuyên môn về tư liệu, thư viện; có 4 phòng làm việc, vài
máy tính đã cũ kỹ từ các dự án trước đây.
Trong lúc còn băn khoăn trong việc tìm hướng đi cho Trung tâm,
may sao có sự động viên của một số anh em lãnh đạo các Vụ trong Bộ;
đặc biệt là sau 5 ngày, mặc dù chưa có quyết định song anh Hoàng Minh
Hải, lúc đó là Trưởng ban của Viện Chiến lược phát triển, đã nhiệt tình
sang Trung tâm cùng tôi và anh Nguyễn Huy Anh để bàn ngay công
việc. Sau 3 tháng thì xin được anh Đỗ Văn Thành ở Văn phòng Chính
phủ về Trung tâm... Tôi cám ơn anh Hải, anh Huy Anh, anh Thành và
14 anh chị em của Trung tâm đã kiên trì trung thành với sự nghiệp của
Trung tâm mà ở lại, sát cánh, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Và
tôi cám ơn các thế hệ lãnh đạo Trung tâm Thông tin trước đây đã để lại
kinh nghiệm, bài học quý giá cho tôi trong việc tổ chức chuyên môn của
Trung tâm.
Rất nhiều ý kiến, nhiều kiến nghị, nhiều “tâm sự” với tôi tại thời
điểm bắt đầu đó, về nội dung công tác thông tin kinh tế - xã hội; về nội
dung và phương pháp tiến hành công tác dự báo; về cán bộ; về dự án...,
tất cả đều muốn giúp tôi xây dựng một Trung tâm tầm cỡ, góp sức cùng
cơ quan Bộ nâng cao chất lượng kế hoạch, Trung tâm nghiên cứu mang
tính khoa học cao hơn. Tôi rất xúc động và chính đó là động lực giúp
tôi quên đi tất cả, để cùng anh chị em lúc đó, tập trung cho công việc.
Sau khi tính toán cụ thể con người hiện có, cơ sở vật chất, xu thế phát
triển của công tác thông tin, dự báo trong cơ chế thị trường; chúng tôi đã
tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, nhiều lãnh đạo cấp Vụ của các
Vụ, Viện trong cơ quan và trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo Bộ, cuối cùng
chúng tôi đã có được phương án tổ chức Trung tâm hợp lý tại thời điểm
đó trình Bộ trưởng và được Ban Cán sự Đảng chấp thuận trình Thủ tướng
Chính phủ ký Quyết định vào tháng 10/2004, nghĩa là sau 5 tháng nghiên
cứu, tìm hiểu và xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
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Tại thời điểm đó, đối với cá nhân tôi là thành công ngoài mong đợi,
từ chỗ chưa hình dung ra “Trung tâm có tầm cỡ” là như thế nào thì đến
nay đã hình dung ra được (dù có thể còn chưa đủ). Đối với anh chị em
(15 người lúc đó) rất mừng vì “Trung tâm ngang Tổng cục loại I” là có
thật.
Và đến tháng 12/2004, tôi nhận được Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ đề bạt Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mới.
Điều đáng nói là khi có Quyết định của Thủ tướng, vẫn còn có ý kiến
đặt vấn đề tại sao lại cho ra đời Trung tâm trong lúc đó có các Viện,
Tổng cục Thống kê? Tuy nhiên, các đơn, thư đó đã không được Ban Cán
sự Đảng Bộ xem xét và Thủ tướng vẫn quyết định thực hiện. Nhớ lại
điều đó để nói rằng, việc ra đời một đơn vị lớn là khó khăn: khó khăn
nội tại và khó khăn trong quan niệm của nhiều người, nhiều cơ quan
tương tác khác.
Có thể thời gian và do quan điểm từng người, họ sợ quên đi tất cả.
Song với tôi nhìn lại, nhớ về một thời điểm khó khăn mà chỉ có tình
cảm bạn bè, tình cảm anh em đồng nghiệp, đồng chí và sự đoàn kết mới
giúp tôi vượt qua được./.
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Hà Nội, tháng 10/2014
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TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO
KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA
NHÌN LẠI 10 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
ThS. MAI THỊ THU
Giám đốc Trung tâm

K

ể từ tháng 10/2004, theo Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg ngày
29/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự
báo kinh tế-xã hội quốc gia, Trung tâm bước vào một giai đoạn mới với
những nhiệm vụ mới. Hoạt động của Trung tâm đã có chuyển biến về
chất với vai trò của tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được bổ sung nhiệm vụ phân tích, dự báo, cảnh
báo kinh tế-xã hội.
Trung tâm hoạt động với chức năng là đơn vị nghiên cứu khoa học
phục vụ quản lý nhà nước, có các nhiệm vụ chủ yếu: Thu thập thông
tin, phân tích và dự báo kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế; cung cấp
thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về
kinh tế-xã hội; tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thông tin và
dự báo kinh tế-xã hội; tổ chức cung cấp các dịch vụ thông tin kinh tế-xã
hội cho các tổ chức và công dân.
Nhìn lại hoạt động của Trung tâm từ 2004 đến nay
Là đơn vị mới được bổ sung nhiệm vụ phân tích dự báo kinh tế-xã
hội, đội ngũ trẻ, chưa có kinh nghiệm, nguồn lực còn hạn chế và gặp
nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng, với sự nỗ lực
vượt bậc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, trong thời gian qua
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia đã có bước
trưởng thành và đạt được những kết quả đầy ý nghĩa.
Trải qua 10 năm hoạt động, Trung tâm đã có những bước chuyển biến
quan trọng trong xây dựng các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phục vụ quản
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lý nhà nước. Trung tâm đã tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng
hợp, phân tích và dự báo tình hình kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế,
phục vụ công tác tham mưu hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về
kế hoạch và đầu tư, cũng như phục vụ các cấp lãnh đạo Đảng, Quốc hội,
Chính phủ trong điều hành kinh tế-xã hội của đất nước.
Đến nay Trung tâm bước đầu hình thành được hệ thống cơ sở dữ
liệu về kinh tế-xã hội phục vụ công tác phân tích và dự báo, bao gồm
cả số liệu và tư liệu toàn văn; từng bước củng cố, nâng cấp cơ sở hạ
tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác nghiên cứu
chuyên môn.

Việc nghiên cứu và thực hiện ấn phẩm thông tin được thực hiện
trong các Ban chuyên môn và phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của từng
Ban. Trong từng Ban, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức cũng như phân công
lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu ngày càng được hoàn thiện, phù hợp
với chuyên môn đào tạo và năng lực của từng cá nhân để có thể phát
huy được tối đa hiệu quả công việc, cũng như tạo điều kiện để các cán
bộ xác định hướng nghiên cứu lâu dài, từ đó có thể chuyên sâu vào từng
lĩnh vực, nâng cao trình độ nghiên cứu.
Ngoài ra, để tạo điều kiện nghiên cứu chuyên sâu và thực hiện các
nhiệm vụ mới được giao, Trung tâm đã tổ chức một số nhóm nghiên
cứu thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như Nhóm tham gia xây dựng
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia và Đề án Hệ thống
thông tin Phân tích và dự báo nhân lực quốc gia, Nhóm triển khai
Đề án “Tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo vĩ mô”, Nhóm
thực hiện chuyên đề “Cải cách thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch
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Phương pháp so sánh quốc tế, sử dụng mô hình kinh tế lượng toàn
cầu (NiGEM), mô hình cân bằng tổng thể, mô hình HERMIN, mô
hình phân tích dự báo vĩ mô trung và dài hạn... Hàng năm Trung tâm
đều được Bộ giao thực hiện các đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở có ý
nghĩa khoa học và thực tiễn. Trung tâm cũng đang thực hiện đề tài
hợp tác theo hình thức Nghị định thư với Viện nghiên cứu kinh tế vĩ
mô, Liên bang Nga do Bộ Khoa học và Công nghệ giao. Thông qua
việc tham gia vào các đề tài nghiên cứu, trình độ của các cán bộ dần
được nâng cao, định hướng nghiên cứu cho từng cán bộ được xác định
rõ, nhiều cán bộ trẻ đã được giao làm Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ và cấp
cơ sở.
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vụ công tại Việt Nam”,… Trung tâm cũng tham gia đấu thầu thực
hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ
kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, của các Bộ ngành, địa phương, các
doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu nghiên cứu về các lĩnh vực mà
Trung tâm có thế mạnh.
Xác định yếu tố nguồn nhân lực là then chốt, để đáp ứng yêu cầu về
chất lượng nghiên cứu, Trung tâm luôn đặt trọng tâm vào vấn đề đào
tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nghiên cứu
và cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm, đặc biệt là các cán bộ trẻ. Trung
tâm đã tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện về công tác thông tin và
dự báo cho cán bộ Trung tâm với các chuyên gia đầu ngành trong nước
và các chuyên gia quốc tế như Hàn Quốc, Ailen, Pháp... Đồng thời cử
nhiều lượt cán bộ tham dự các khóa thực tập, bồi dưỡng tại nước ngoài
như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển, Ailen..., tham gia các đoàn
nghiên cứu, khảo sát về công tác phân tích và dự báo tại Liên bang Nga,
Ucraina, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha... Thông qua
đó, cán bộ, viên chức của Trung tâm có điều kiện tiếp cận với các kiến
thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Trung tâm luôn tạo điều kiện hỗ
trợ cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các khóa học ngắn hạn,
dài hạn trong nước và nước ngoài. Nhiều cán bộ của Trung tâm được
cử đi học Tiến sĩ, Thạc sĩ đã hoàn thành việc học tập và trở về làm việc,
góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ cho Trung tâm.
Tổ chức bộ máy được kiện toàn, bố trí, sắp xếp hợp lý. Trung tâm
hiện có 9 đơn vị trực thuộc, trong đó có 6 Ban chuyên môn, Văn phòng,
Tạp chí Thông tin và Dự báo KT-XH và Chi nhánh tại Thành phố Hồ
Chí Minh. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn Trung
tâm là 79 người, trong đó có 69 biên chế, 10 lao động hợp đồng. Số cán
bộ nữ là 50 người (chiếm 63,3%). Về trình độ: có 04 tiến sĩ (chiếm 5%,
trong đó có 01 PGS), 26 thạc sỹ (chiếm 33%), 47 cán bộ trình độ đại học
(chiếm 59,4%) và 02 cán bộ trình độ phổ thông (chiếm 2,5%). Số lượng
cán bộ viên chức dưới 40 tuổi là 56 người (chiếm 70,8%).
Định hướng phát triển trong thời gian tới
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nghiên cứu phục
vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và Chính phủ, định hướng chung
trong thời gian tới của Trung tâm là tập trung hoàn thiện hệ thống
thông tin với các cơ sở dữ liệu số, tư liệu toàn văn, thư viện điện tử phục
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vụ công tác nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế-xã hội. Đồng thời, tạo
lập và làm chủ một số công cụ định lượng trong phân tích chính sách,
dự báo ngắn hạn, trung và dài hạn, áp dụng mô hình đánh giá tác động
của kinh tế thế giới đến Việt Nam để nâng cao chất lượng dự báo, cung
cấp luận cứ khoa học phục vụ lập và điều hành kế hoạch phát triển kinh
tế-xã hội theo nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục
nâng cao công tác nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh chất lượng các
sản phẩm thông tin, phân tích dự báo kinh tế-xã hội và từng bước phát
triển các hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học, dịch vụ thông tin cho
các tổ chức và công dân.
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Cũng với kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Trung tâm sẽ
phát triển mạng lưới chuyên gia, hợp tác với các nhà khoa học, nhà quản
lý, tạo kênh tham vấn, môi trường làm việc dân chủ, khoa học, hướng tới
xây dựng Trung tâm đoàn kết-sáng tạo-chuyên nghiệp, ở đó mỗi thành
viên có điều kiện đóng góp công sức của mình vào kết quả chung và tập
thể Trung tâm sẽ là điểm tựa cho các cá nhân thực hiện được ước mơ
nghề nghiệp của mình.
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MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG
VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THỰC HIỆN
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ MỚI CỦA TRUNG TÂM
THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KT-XH QUỐC GIA
TS. HOÀNG MINH HẢI
Nguyên Phó Giám đốc
kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm

S

au một thời gian khẩn trương chuẩn bị xây dựng chức năng, nhiệm
vụ và hoàn thành các thủ tục hành chính thì ngày 29//10/2004,
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 186/2004/QĐ-TTg về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm
Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia. Vào những ngày ấy toàn thể cán
bộ Trung tâm hết sức vui mừng và phấn chấn. Một làn gió mới trong
trẻo và mát lành đã tràn về Trung tâm, tạo ra một bầu không khí làm
việc hết sức hăng say, hào hứng, tích cực. Ai cũng muốn cố gắng vượt
qua những thiếu thốn về điều kiện làm việc, nỗ lực hết mình nhằm xây
dựng Trung tâm lớn mạnh. Không chỉ anh em trong Trung tâm mà
ngay cả Lãnh đạo Bộ, các đơn vị, các chuyên gia khoa học ở các Viện
nghiên cứu cũng hết sức vui mừng trước sự kiện này và đã dành rất
nhiều tâm huyết, sự ưu ái hỗ trợ Trung tâm.
Tôi còn nhớ, mặc dù thời gian đầu có rất nhiều việc phải làm như lo
về cơ sở vật chất-kỹ thuật, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, xây dựng
nguồn nhân lực… nhưng lãnh đạo Trung tâm đã ý thức được rằng công
việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng của các
kết quả nghiên cứu, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ và
Bộ giao phó mới là công việc khó khăn nhất, có tính quyết định trong việc
hiện thực hóa chủ trương “nâng tầm” Trung tâm của Lãnh đạo Bộ.
Dưới đây tôi xin điểm lại vài nét nổi bật của tình hình lúc bây giờ và
một số định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học mà Trung tâm đã
đề ra. Những định hướng này dựa trên 3 căn cứ của tình hình thực tiễn
khi đó là : thứ nhất, hầu hết cán bộ nghiên cứu của Trung tâm là những

20

người mới ra trường, cán bộ có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học rất
ít; thứ hai là nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học còn
quá ít, chưa tạo được động lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học vốn
đòi hỏi nhiều công sức và thời gian; và thứ ba là chưa xây dựng được cơ
chế hoạt động khoa học phù hợp, phương thức quản lý hoạt động khoa
học chủ yếu vẫn là phương thức hành chính.
Trước tình hình đó, Hội đồng khoa học và Lãnh đạo Trung tâm đã
coi “học thông qua công việc” là phương thức chính nhằm nâng cao
năng lực nghiên cứu của cán bộ, gắn việc nâng cao năng lực nghiên cứu
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ góc độ phương pháp luận thì
“ưu tiên cách tiếp cận phân tích định lượng” trong các nghiên cứu. Định
hướng này xuất phát từ nhu cầu đào tạo chứ không phải xuất phát từ
quan điểm đề cao phương pháp định lượng đối với phương pháp định
tính mà ngược lại, lấy phương pháp định lượng làm điểm xuất phát, làm
cách thức để đi đến những phân tích định tính kết hợp định lượng chất
lượng cao. Các chủ trương này sau đó được triển khai nhất quán thông
qua các đề tài khoa học, các chương trình đào tạo nâng cao năng lực và
hợp tác quốc tế. Các định hướng lớn gồm :
1. Về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
Các nội dung mang tính công cụ được đưa vào chương trình đào tạo
và khuyến khích ứng dụng trong các nghiên cứu là :
• Chẩn đoán kinh tế vĩ mô.
• Hệ thống tài khoản quốc gia và phân tích kinh tế.
• Phân tích I/O.
• Phân tích chuỗi thời gian và dự báo kinh tế.
Các nội dung này được triển khai đầu tiên thông qua Dự án “Nâng
cao năng lực phân tích và dự báo kinh tế” do SIDA, Thụy Điển tài trợ
và sau đó là các đề tài khoa học và hợp tác quốc tế khác.
2. Về nghiên cứu kinh tế thế giới
Trong mảng nghiên cứu kinh tế thế giới do xét thấy chưa đủ điều kiện
và năng lực nghiên cứu mang tính độc lập nên bước đầu Trung tâm tập
trung thực hiện loại hình tổng thuật các nghiên cứu về tình hình và dự
báo kinh tế thế giới của các tổ chức quốc tế có uy tín. Công tác nghiên
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• Mô hình hóa kinh tế và vận dụng trong dự báo.

21

cứu tập trung vào chủ đề phân tích tác động của kinh tế thế giới đến kinh
tế Việt Nam và đề xuất chính sách. Lúc bấy giờ cũng đã có đặt liên hệ để
mua mô hình kinh tế lượng toàn cầu NiGEM của Viện nghiên cứu KTXH Hoàng gia Anh và hy vọng thông qua hợp tác quốc tế để đưa mô hình
này ứng dụng cho các nghiên cứu kinh tế Việt Nam.
3. Về lĩnh vực thông tin
Thông tin KT-XH là một lĩnh vực rất rộng, trong chức năng và nhiệm
vụ của Trung tâm có thu hẹp hơn nhưng cũng còn quá mênh mông.
Do vậy việc cụ thể hóa hơn nữa là một nhiệm vụ không kém phần quan
trọng. Phương châm ban đầu của Trung tâm là cố gắng xác định một
số vấn đề trọng tâm làm mục tiêu nghiên cứu. Cách tiếp cận chính là
nghiên cứu ứng dụng các thành tựu mới của CNTT để tiến hành tin học
hóa việc thu thập, lưu trữ, xử lý và khai thác thông tin.
Lúc bấy giờ có mấy định hướng lớn sau:
3.1 Xây dựng một cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội Vĩ mô dùng chung:
Ý tưởng ở đây là phải có một cơ sở dữ liệu kinh tế-xã hội nhất quán,
đồng bộ, tương thích, có độ tin cậy cao, dễ sử dụng và khai thác phục
vụ chung cho các cơ quan nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách
và các nhà nghiên cứu, trước hết là ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là
công việc phức tạp và đòi hỏi phải có nguồn lực lớn. Công việc này được
khởi động ngay từ những ngày đầu nhưng cho đến gần đây mới được Bộ
đầu tư dự án đủ lớn đề triển khai. Hy vọng rằng CSDL này ra đời sẽ góp
phần nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiên cứu phân tích và dự báo
kinh tế của các cá nhân và đơn vị nghiên cứu kinh tế, góp phần tích cực
vào việc hoạch định chính sách của Bộ và của Chính phủ.
3.2. Tiến hành các cuộc khảo sát điều tra: Trong điều kiện của nền
kinh tế thị trường, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi, chưa hoàn thiện
thì việc phân tích và dự báo kinh tế không thể chỉ dựa trên số liệu thống
kê mà cần được bổ sung bằng các cuộc điều tra chọn mẫu.
Theo hướng này Trung tâm đã bắt đầu học hỏi và tiến hành một số
cuộc điều tra vào thời kỳ đầu. Có hai khảo sát rất đáng chú ý là khảo
sát về niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng. Ý tưởng ban đầu là
những điều tra và khảo sát này cần được làm thường xuyên, định kỳ để
có thể sử dụng chúng cùng các chỉ số dẫn báo (leading indicators) để
phân tích và dự báo kinh tế.
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Ngoài ra để nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp hay các vấn đề
xã hội cũng cần những cuộc khảo sát điều tra chọn mẫu.
3.3. Xây dựng thư viện mang tính chuyên ngành phục vụ công tác
phân tích và dự báo kinh tế, nghiên cứu chính sách: Định hướng phát
triển thư viện đầu tiên là tập trung xây dựng mấy mảng thông tin có
tính chuyên ngành sau:
Hệ thống sách tra cứu.
Hệ thống tư liệu về phương pháp luận phân tích và dự báo kinh tế,
khoa học thông tin.
Hệ thống các tư liệu nghiên cứu về kinh tế-xã hội Việt Nam.
Hệ thống các tư liệu về kế hoạch hóa, nghiên cứu chính sách của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư.
3.3. Phát hành Tạp chí Thông tin và Dự báo KT-XH và xây dựng
Trang thông tin điện tử: Coi đây là một kênh công bố các công trình
nghiên cứu của Trung tâm và diễn đàn trao đổi về lĩnh vực thông tin và
dự báo kinh tế-xã hội. Đây cũng là yếu tố thuận lợi khuyến khích các
hoạt động nghiên cứu khoa học của các cán bộ trong Trung tâm.
Bài học chung nhất của các Viện nghiên cứu khoa học thành công là
muốn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của một tổ chức thì phải
có được một lực lượng đủ lớn cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ
và uy tín, một cơ chế khuyến khích những người làm công tác nghiên
cứu và cuối cùng phải tìm được nguồn lực để hỗ trợ cho hoạt động
này một cách liên tục. Việc xây dựng các nhóm nghiên cứu (các ekip)
ở Trung tâm lúc bấy giờ chủ yếu được thực hiện theo các ban chuyên
môn, việc tạo ra các nhóm liên kết giữa các ban chỉ được thực hiện khi
có dự án hoặc đề tài khoa học.
5. 10 năm nhìn lại
Giờ đây sau 10 năm nhìn lại có thể nói những định hướng thuở ban
đầu đó đã thu được những kết quả nhất định trong thực tế, để lại dấu ấn rõ
nét trong những bước phát triển tiếp theo, đặt nền móng vững chắc cho sự
phát triển của Trung tâm sau này. Rất nhiều cán bộ trẻ được đào tạo trong
giai đoạn này sau đó đã trở thành những cán bộ nghiên cứu được tin cậy và
trọng dụng, dù họ ở lại Trung tâm hay chuyển sang cơ quan khác.
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4. Xây dựng môi trường khuyến khích hoạt động nghiên cứu
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Ngày nay tiềm lực của Trung tâm đã ở một tầm mức mới, cơ sở vật chất
kỹ thuật được tăng cường, nguồn lực phát triển gồm vốn vật chất và vốn
con người hết sức phong phú, quan hệ hợp tác quốc tế đa dạng. Thực tiễn
đã đổi thay đòi hỏi phải có ý tưởng mới. Hy vọng những bài học, cả thành
công và thất bại từ quá khứ có thể sẽ hữu ích cho việc xây dựng những định
hướng mới cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm.
Ở bình diện khái quát, từ thực tiễn hoạt động của Trung tâm và của
các đơn vị nghiên cứu khoa học trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể rút
ra một số yếu tố có vai trò thúc đẩy hiệu quả việc nâng cao năng lực và
vị thế một cơ quan nghiên cứu chính sách như sau :
1) Có được một số lượng cần thiết cán bộ nghiên cứu khoa học có
trình độ cao, đủ sức chủ trì và dẫn dắt việc nghiên cứu khoa học ở các
Ban và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ giao.
2) Không hành chính hóa hoạt động khoa học, xây dựng được một
cơ chế khuyến khích và tạo động lực cho các hoạt động chuyên môn.
Tạo được không khí trao đổi học thuật dân chủ.
3) Tạo lập được nhiều dự án hợp tác quốc tế.
4) Tích lũy và sử dụng hiệu quả nguồn lực và tri thức đem lại qua
việc thực hiện các đề tài khoa học, các đề án, dự án trong nước và hợp
tác quốc tế.
5) Được chủ trì hoặc tham gia vào các đề án, dự án lớn của Bộ.
6) Các sản phẩm nghiên cứu không chỉ dừng lại ở mức tham khảo
mà trở thành nội dung của một khâu trong quy trình hoạch định chính
sách, xây dựng kế hoạch của Bộ.
Đó là một số nét chấm phá và ghi lại theo trí nhớ của cá nhân, chắc
chắn là không được đầy đủ và toàn diện, xin coi đây như những kỷ niệm
và suy ngẫm gửi tới toàn thể các cán bộ và đồng nghiệp ở Trung tâm
nhân dịp tổ chức sự kiện “10 năm nhìn lại”.
Xin chúc Trung tâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng
nâng cao năng lực nghiên cứu, tạo được nhiều sản phẩm khoa học có
uy tín, thực hiện thành công chức năng và nhiệm vụ mới, nâng cao vai
trò và vị thế của Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia trong
hàng ngũ các cơ quan nghiên cứu chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư và của cả nước.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRUNG TÂM THÔNG
TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA VÀ
ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI
PGS. TS. ĐỖ VĂN THÀNH
Phó Giám đốc
kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm

T

Nếu như các hoạt động thu thập, phân tích và cung cấp thông tin
phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh
tế-xã hội đã được Trung tâm thông tin kinh tế-xã hội quốc gia tổ chức
thực hiện từ lâu thì các hoạt động về dự báo kinh tế-xã hội hầu như
chưa từng được thực hiện. Các phương pháp luận về phân tích và dự
báo kinh tế-xã hội cũng như những loại thông tin, dữ liệu cần thiết phục
vụ cho hoạt động này hầu như chưa có và chưa được tổ chức nghiên
cứu. Trên thực tế ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể nói hầu như cũng
chưa có Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai công tác
thông tin và dự báo kinh tế-xã hội như được quy định trong Quyết định
186/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng với sự hoạt động và phát triển của Trung tâm Thông tin và Dự
báo kinh tế-xã hội quốc gia (gọi tắt là Trung tâm), công tác nghiên cứu
khoa học của Trung tâm đã được quan tâm, khuyến khích và thúc đẩy
phát triển. Chặng đường 10 năm triển khai công tác nghiên cứu khoa
học tại Trung tâm vừa qua có thể được phân chia làm hai giai đoạn:
1.

Giai đoạn 1: tháng 10/2004 đến tháng 5/2011

Ở giai đoạn này, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm tập
trung chủ yếu vào những vấn đề sau:
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heo Quyết định 186/2004/QĐ-TTg ngày 29/10/2004 của Thủ
tướng Chính phủ, Trung tâm Thông tin kinh tế-xã hội quốc
gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đổi tên thành Trung
tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia và được xác định rõ
là đơn vị sự nghiệp khoa học trong lĩnh vực thông tin và dự báo kinh
tế-xã hội.
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Nghiên cứu xác định những vấn đề cần được phân tích và dự báo
trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, trong đó trước hết tập trung vào các lĩnh
vực kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô trong nước, doanh nghiệp và thị
trường, giá cả;
- Nghiên cứu xác định những loại thông tin, những chỉ tiêu, chỉ số
đo lường định lượng các vấn đề cần được phân tích và dự báo;
- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp luận phân tích và dự báo trong
lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhất là phân tích và dự báo trong lĩnh vực kinh
tế vĩ mô, tài chính và tiền tệ;
- Tiến hành xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác phân tích
và dự báo quy mô nhỏ. Thúc đẩy ứng dụng các công cụ định lượng trong
các hoạt động phân tích và dự báo kinh tế-xã hội; triển khai xây dựng
một số mô hình dự báo kinh tế-xã hội từ nhỏ đến phức tạp hơn;
- Nghiên cứu xác định hình thức và nội dung các loại ấn phẩm cung
cấp thông tin, dữ liệu của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được
quy định. Xác định nhu cầu và thực hiện nghiên cứu ban đầu về phương
pháp, hình thức cung cấp dịch vụ về thông tin kinh tế-xã hội cho cộng
đồng doanh nghiệp và dân cư;
- Xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế về nghiên cứu trong lĩnh vực
thông tin, phân tích và dự báo kinh tế-xã hội;
- Xây dựng Tạp chí Thông tin và Dự báo KT-XH nhằm cung cấp và
phổ biến phương pháp luận và các kết quả nghiên cứu, kết quả phân tích
và dự báo trong lĩnh vực kinh tế-xã hội.
- Nghiên cứu đề xuất nội dung đào tạo, bồi dưỡng và triển khai các
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và
dự báo của Trung tâm, nhất là đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
2. Giai đoạn 2: tháng 5/2011 đến nay
Ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số
674/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường và nâng cao chất
lượng công tác dự báo vĩ mô” , đó thực sự là tiền đề để đẩy mạnh hoạt
động thông tin và dự báo lên một tầm cao mới, đồng thời là căn cứ quan
trọng tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển mạng lưới kết nối
hoạt động thông tin và dự báo từ các bộ, các ngành để từ đó chia sẻ các
kết quả dự báo phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế-xã hội
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và điều hành nền kinh tế đất nước. Công tác nghiên cứu khoa học của
Trung tâm trong giai đoạn này tập trung vào những nội dung sau:
- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình định lượng để phân tích và dự
báo một số vấn đề chủ yếu của kinh tế thế giới, của một số nước đối tác
và đánh giá tác động của kinh tế thế giới, kinh tế một số nước đối tác
kinh tế chủ yếu đến kinh tế Việt Nam và ngược lại;

- Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình phân tích và dự báo

kinh tế vĩ mô quy mô lớn, phạm vi rộng và phức tạp để phân tích, dự
báo về nền kinh tế Việt Nam. Triển khai nghiên cứu và thực hiện phân
tích và đánh giá tác động của các chính sách kinh tế bằng ứng dụng mô
hình định lượng;
- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng một số công cụ/mô hình định
lượng quy mô nhỏ trong phân tích và dự báo một số vấn đề về môi
trường và xã hội như phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo,
giáo dục; về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,
về một số ngành sản phẩm và về một số thị trường hàng hóa, tài chính
và tiền tệ;

- Hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác
nghiên cứu và tổ chức công bố kết quả nghiên cứu chung trong lĩnh vực
thông tin, phân tích và dự báo kinh tế-xã hội được chú trọng thúc đẩy;

- Nghiên cứu triển khai một số dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu,

phân tích và dự báo trong lĩnh vực kinh tế-xã hội;

- Xây dựng Tạp chí Thông tin và Dự báo KT-XH trở thành Tạp chí
khoa học, nằm trong danh sách các Tạp chí được tính điểm khi xét các
chức danh khoa học của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
- Tich cực bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu và viết báo cáo
nghiên cứu khoa học cho cán bộ của Trung tâm.
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- Tiến hành phát triển Hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh
tế-xã hội phục vụ phân tích dữ liệu trực tuyến theo mô hình của quá
trình từ dữ liệu đến ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học. Hệ thống
thông tin được xây dựng sẽ cơ bản đáp ứng tương đối toàn diện những
vấn đề cần được phân tích và dự báo ngắn, trung và dài hạn về kinh
tế mô, về thị trường giá cả, và đã hướng đến dịch vụ cung cấp thông
tin kinh tế-xã hội, thông tin được phân tích và dự báo cho cộng đồng
doanh nghiệp và dân cư;
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3. Phương hướng triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong
thời gian tới
Trong 5-10 năm tới, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm
định hướng tập trung vào những nội dung sau:
- Triển khai nghiên cứu dự báo tình hình kinh tế thế giới; nâng
cao chất lượng của các phân tích và đánh giá tác động của kinh tế
thế giới, kinh tế các nước đối tác đến kinh tế Việt Nam trên cơ sở kết
hợp phương pháp dự báo định tính và dự báo định lượng; chú trọng
nghiên cứu đánh giá khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam
cũng như tác động đến nền kinh tế khi Việt Nam tham gia các hiệp
định song phương và đa phương bằng ứng dụng các công cụ/mô hình
định lượng;
- Nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác phân tích và dự báo kinh
tế ở tầm vĩ mô; chú trọng nghiên cứu ứng dụng các mô hình/công cụ
định lượng để phân tích và đánh giá tác động của các chính sách kinh
tế, nhất là trước khi chính sách kinh tế được ban hành. Nghiên cứu ứng
dụng phương pháp luận và triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo sớm
kinh tế vĩ mô;
- Triển khai nghiên cứu ứng dụng phương pháp luận dự báo và thực
hiện hoạt động phân tích và dự báo vi mô đối với một số lĩnh vực hoạt
động của doanh nghiệp và một số ngành sản phẩm;
- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phương pháp luận và thực hiện
dự báo trong lĩnh vực môi trường và xã hội, nhất là dự báo tác động của
biến đổi khí hậu và dự báo cung cầu nhân lực và bất cân đối về cung –
cầu nhân lực trong nền kinh tế;
- Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện Hệ thống thông tin phân tích và
dự báo kinh tế-xã hội, đảm bảo Hệ thống cơ bản đáp ứng nhu cầu thông
tin dữ liệu để triển khai các hoạt động phân tích và dự báo của Trung tâm,
của các đơn vị thuộc Bộ và một số bộ, ngành có liên quan khác.
- Nghiên cứu và thực hiện triển khai các dịch vụ cung cấp thông tin
kinh tế-xã hội, các kết quả phân tích và dự báo, các tài nguyên số hóa
trong lĩnh vực kinh tế-xã hội cho các đối tượng sử dụng khác nhau;
- Nghiên cứu nội dung, hình thức đẩy mạnh các hoạt động đào tạo,
tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, phân tích, dự báo và cảnh
báo kinh tế-xã hội;
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- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, phân tích và dự
báo kinh tế-xã hội, nhất là hợp tác nghiên cứu giải quyết những vấn đề
kinh tế-xã hội quan trọng, nóng mà các bên cùng quan tâm;
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- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng, thu
hút, sử dụng các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu có năng lực trong
lĩnh vực thông tin, phân tích và dự báo kinh tế-xã hội để triển khai thực
hiện những chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Trung tâm
Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia.
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SUY NGHĨ VỀ NHỮNG BƯỚC ĐI TIẾP THEO
TS. NGUYỄN CÔNG LIÊM
Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm
kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Dự báo KT-XH

T

rong thời gian chờ đợi tham dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm
Trung tâm được nâng lên một tầm cao mới, tôi thường nhớ lại
những ngày tháng sôi động khó có thể quên của 10 năm về trước,
khi cùng với những công việc hết sức khẩn trương chuẩn bị cho sự hình
thành và đi vào hoạt động của đơn vị tổ chức mới, các cuộc trao đổi,
thảo luận diễn ra liên tiếp ở nhiều cấp độ khác nhau. Nội dung thảo luận
bao quát rất nhiều vấn đề: từ tổ chức - nhân sự, cơ sở vật chất - kỹ thuật
và điều kiện làm việc, đến phạm vi, nội dung và phương thức hoạt động
chuyên môn, mối quan hệ công tác trong và ngoài đơn vị... Một vấn đề
bản thân tôi khi đó đặc biệt quan tâm là cơ cấu và hình thức thể hiện các
sản phẩm đầu ra của Trung tâm trong tương lai.
Tất nhiên, các loại hình ấn phẩm có tính truyền thống sẽ được sử
dụng, nhưng với nội dung đa dạng, phong phú hơn, chất lượng nâng
cao hơn: không đơn thuần chỉ là tổng hợp, phân tích thông tin, mà phần
lớn phải là những kết quả nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực kinh
tế-xã hội (KT-XH) khác nhau. Hơn thế nữa, phải từng bước xác lập một
số dạng ấn phẩm định kỳ mang “thương hiệu” của Trung tâm.
Đồng thời, thừa hưởng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ
thông tin và truyền thông trong nước và ngay trong cơ quan Bộ, cần
phải sớm tính đến các dạng thức sản phẩm khác, tiên tiến hơn, phi
truyền thống hơn. Vào thời điểm đó, mạng máy tính cục bộ về cơ bản
đã được thiết lập tại trụ sở chính của Bộ, kết nối hầu hết các phòng làm
việc. Internet đã được khai thác sử dụng tương đối rộng rãi. Mạng thông
tin điện tử của Chính phủ cũng đang hình thành, từng bước kết nối với
các bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Có thể nói, dù chưa đầy đủ
và vững chắc, những tiền đề chủ yếu đã định hình để chúng ta “dám”
nghĩ đến hình thức các cuộc hội nghị điện tử hay giao ban trực tuyến
thay thế cho hội nghị ngành (được tổ chức mỗi năm 2 lần) và giao ban
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đầu tư (khi đó được tổ chức hàng tháng), đang gây ra không ít tốn kém,
khó khăn và thách thức.

Hệ thống CSDL sẽ được tích hợp trên mạng thông tin điện tử của
Bộ cũng như của Chính phủ và từng bước công khai để sử dụng chung.
Nếu bảo đảm được độ bao quát về nội dung và tính cập nhật của thông
tin ở mức độ cao nhất có thể, tôi tin rằng những CSDL này sẽ không
chỉ phục vụ đắc lực cho các cuộc họp trực tuyến nói trên, mà còn góp
phần khắc phục một cách cơ bản tình trạng “đói thông tin” đang diễn
ra phổ biến lúc bấy giờ. Có thể nói không ngoa rằng, để làm bất kỳ một
đề án hay một công việc chuyên môn nào tương đối chuyên sâu, người
cán bộ kế hoạch đều phải bỏ ra rất nhiều thời gian làm việc để đi tìm
kiếm, thậm chí là nhặt nhạnh các thông tin cần thiết, chỉ còn lại rất ít
thời gian nghiên cứu. Bản thân tôi khi đó “mơ” đến một ngày, khi đi dự
các cuộc họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao, nhất là khi trả lời chất
vấn trước Quốc hội, lãnh đạo Bộ sẽ không còn phải đưa theo nhiều cán
bộ chủ chốt để phòng khi cần “chữa cháy”. Tương tự, khi đi công tác địa
phương, kể cả đi công tác nước ngoài, cán bộ của Bộ cũng không cần
chuẩn bị quá nhiều tài liệu nữa.
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Để triển khai những cuộc họp như vậy, việc bảo đảm các điều kiện kỹ
thuật cần thiết là chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị khác thuộc Bộ,
trong khi việc bảo đảm thông tin phục vụ các cuộc họp một phần không
nhỏ chắc chắn là thuộc phạm vi trách nhiệm của Trung tâm Thông tin
và Dự báo KT-XH quốc gia. Ngay khi đó, chúng tôi đã nghĩ đến việc sẽ
phải tổ chức xây dựng và duy trì một hệ thống các cơ sở dữ liệu (CSDL)
về nhiều lĩnh vực, cả chuyên ngành và đa ngành, là kết quả hợp tác của
Trung tâm với nhiều đơn vị trong và ngoài Bộ và được xem như một
loại hình sản phẩm đặc thù riêng có của Trung tâm, hay xuất hiện cùng
với sự ra đời của Trung tâm. Trong hệ thống CSDL đó, có vị trí quan
trọng đặc biệt là CSDL số liệu KT-XH tổng hợp quốc gia, được thường
xuyên cập nhật, bao quát các số liệu chính thức của quốc gia, cũng có
nghĩa là những số liệu chính xác nhất và mới nhất. Để có được nguồn
thông tin, Trung tâm sẽ phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ,
nhất là với Tổng cục Thống kê, khi đó còn nằm ngoài Bộ. Bên cạnh các
CSDL số liệu, sẽ từng bước xây dựng các CSDL văn bản. Ngoài các văn
bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành hoặc phối hợp ban hành, kho
tài liệu lưu trữ khổng lồ của Bộ sẽ là đối tượng rất cần được số hóa và tổ
chức thành các CSDL.
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Một lĩnh vực hoạt động khi đó còn khá mới mẻ và xa lạ đối với nhiều
người là công tác dự báo KT-XH. Tôi còn nhớ, khi lựa chọn đặt tên cho
Trung tâm mới, đích thân nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc là người
đã chủ động đưa thêm vào hai chữ “dự báo”. Phải nói thật lòng rằng,
đây là một quyết định hết sức “ưu ái” và chuẩn xác đối với Trung tâm.
Điều này sẽ mở ra những cơ hội và không gian rộng lớn cho hoạt động
chuyên môn, tương xứng với một Trung tâm cấp quốc gia. Tuy nhiên,
nó cũng đặt ra những thách thức vô cùng cam go cho một đơn vị còn
non trẻ. Lúc đó, công tác dự báo trong Bộ được tiến hành một cách
riêng rẽ, biệt lập tại một số đơn vị, như tại hai Viện và Vụ Tổng hợp, với
những đối tượng dự báo khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng. Còn tại
các Vụ chuyên ngành, để làm kế hoạch, các con số có tính dự báo, như
dự báo về dân số - lao động hay về số học sinh nhập học... thường được
tham khảo trực tiếp từ các bộ phụ trách ngành.
Vấn đề phải giải quyết ngay khi đó là cân nhắc quyết định tổ chức công
tác dự báo KT-XH của Trung tâm như thế nào. Xét theo nội dung thì
Trung tâm sẽ phải tập trung không chỉ vào các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tổng
hợp, mà cả vào các dự báo chuyên ngành và liên ngành, nhất là các dự
báo thị trường. Xét theo phương pháp, thì chắc chắn về lâu dài, bên cạnh
phương pháp chuyên gia, sẽ phải từng bước lựa chọn và vận dụng các mô
hình dự báo và khi điều kiện cho phép, sẽ cố gắng xây dựng các mô hình
riêng phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Bản thân tôi từng có
mơ ước rằng, Trung tâm sẽ thiết lập được một mô hình đủ hiệu lực và hiệu
quả để có thể đặt tên là “mô hình Quốc Tử Giám” hay gì đó tương tự.
Một thực tế rất đáng chú ý và cũng là một khó khăn phải tìm cách
khắc phục và dung hòa là lâu nay các kết quả dự báo không được sử
dụng như những sản phẩm độc lập, mà chỉ được lồng ghép vào các nội
dung hoạt động chuyên môn khác. Ngay tại Viện Chiến lược phát triển,
nơi có riêng Ban Dự báo, lãnh đạo Viện khi đó cũng chia sẻ rằng dự báo
là công đoạn không thể thiếu trước khi tiến hành xây dựng một chiến
lược hay quy hoạch phát triển, song kết quả dự báo không được Viện
công bố riêng. Từ cái tên mới mà đích thân nguyên Bộ trưởng chọn cho
Trung tâm gồm hai vế, chúng tôi hiểu ra nhiều hàm ý: thông tin và dự
báo phải đi liền với nhau, gắn kết chặt chẽ với nhau. Muốn dự báo tốt,
trước hết phải có thông tin tốt. Trong khi đó, làm thông tin mà không đi
tiếp được tới các dự báo xu thế phát triển hay các cảnh báo diễn biến bất
thường thì sẽ ít tác dụng, không hiệu quả. Mặt khác, xét cho đến cùng,
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thì các dự báo cũng sẽ trở thành những thông tin tư vấn, thông tin tham
khảo dành cho các nhà hoạch định chính sách. Dù cho được thực hiện
bằng phương pháp tiên tiến nhất và có độ chính xác cao nhất, thì chúng
cũng không thể thay thế ý chí chính trị và quyết định lựa chọn chính
sách của nhà hoạch định.

Nhìn lại quá trình 10 năm xây dựng và phát triển vừa qua của Trung
tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia, chúng ta hết sức vui mừng
chào đón và đánh giá cao những kết quả đạt được về mọi mặt của Trung
tâm. Đây là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể
cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị. Với tư cách là một trong những
người có mặt tại Trung tâm từ những ngày đầu hoạt động theo chức
năng nhiệm vụ mới, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và chân thành cám ơn
các đồng chí đã không phụ lòng mong mỏi của chúng tôi khi kết thúc
nhiệm vụ và rời đơn vị.
Trong không khí tưng bừng của những ngày kỷ niệm này, tôi nhớ lại
chuyện cũ và nói ra những điều ở trên hoàn toàn không có nghĩa là xem
nhẹ thành quả của các đồng chí, mà chỉ nhằm gửi gắm lại những “giấc
mơ chưa thành”, đồng thời cũng là những suy nghĩ của bản thân tôi về
những bước đi tiếp theo có thể là cần thiết đối với Trung tâm.
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Theo tinh thần đó, các đơn vị trong Trung tâm sẽ phải tiến hành kết
hợp cả hai mặt hoạt động và kết quả nghiên cứu cũng phải thể hiện được
sự kết hợp các đặc điểm của hai mặt này. Hình thức kết hợp tổng hợp nhất
và có tầm mức cao nhất có lẽ là các bản đánh giá tác động chính sách,
được tiến hành trong quá trình nghiên cứu xây dựng trước khi ban hành
một chính sách, hay cả khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật.
Trong thực tiễn Việt Nam, có thể dẫn ra vô số ví dụ không hay, khi các
văn bản bị nhìn nhận là sai luật, là phản tác dụng hay chí ít là không khả
thi. Công tác nghiên cứu đánh giá trước, một cách khoa học và bài bản,
các tác động có thể của chính sách lại chưa được quan tâm đúng mức. Tác
động của chính sách thể hiện ở nhiều khía cạnh và cũng có những kỳ hạn
tương tự như dự báo: có tác động ngắn, trung và dài hạn. Trên thế giới,
loại hình nghiên cứu này đã có từ lâu và bước đầu đã định hình những
phương pháp chuẩn. Trong bối cảnh hoạt động sự vụ của ngành kế hoạch
và đầu tư ngày càng bớt đi những phần việc mang tính cơ cấu và chuyển
nhiều hơn sang những phần việc mang tính cơ chế, thì dù sớm hay muộn,
chắc chắn Trung tâm sẽ cần đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu này và lấy đó
làm một trong những đầu ra quan trọng của mình.
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ THẾ GIỚI
TS. LƯƠNG VĂN KHÔI
Trưởng Ban Kinh tế thế giới

B

an Kinh tế thế giới (WED), tiền thân là Ban Hợp tác Quốc tế và
Đào tạo, là đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo
kinh tế-xã hội quốc gia (NCEIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là một
trong chín đơn vị cấp ban trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo
kinh tế-xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ba trong số những nhiệm vụ chính của Ban Kinh tế thế giới, được
quy định tại Quyết định số 80/QĐ-TT&DB ngày 25/8/2010 của Giám
đốc Trung tâm về việc quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban
Kinh tế thế giới bao gồm: (1) Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng và phát triển
các phương pháp phân tích và dự báo tác động của kinh tế thế giới tới
kinh tế - xã hội Việt Nam; (2) Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp, phân tích
tình hình kinh tế thế giới và dự báo tác động của kinh tế thế giới và hội
nhập quốc tế đến quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và điều hành nền kinh tế; cung cấp thông
tin về tình hình kinh tế thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế, dự báo tác
động tới kinh tế - xã hội Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính
sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của cả nước; (3) Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ
liệu thông tin kinh tế - xã hội của Trung tâm.
Kể từ khi Trung tâm được nâng cấp lên cấp quốc gia, chất lượng các
báo cáo, tài liệu nghiên cứu của Ban ngày càng được cải thiện và nâng
cao rõ rệt, đáp ứng tốt yêu cầu ngày một cao của các cơ quan Đảng, Nhà
nước và toàn xã hội.
Kể từ năm 2010, Ban Kinh tế thế giới đã được cải tổ một cách sâu
rộng với định hướng phát triển Ban rõ nét không chỉ trong ngắn hạn,
trung hạn mà cả dài hạn. Theo đó, đào tạo nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho các nghiên cứu viên; xây dựng mạng lưới chuyên
gia được ưu tiên hàng đầu để tiến tới Ban Kinh tế thế giới có đội ngũ
chuyên gia cao cấp có khả năng nghiên cứu cao và nghiên cứu những
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vấn đề mới, mang tính mở đường và định hướng. Định hướng trong
dài hạn, Ban kinh tế thế giới sẽ có được những sản phẩm cấp quốc gia
(xứng tầm trung tâm quốc gia) mang tính định hướng, không chỉ trong
lĩnh vực kinh tế mà cả lĩnh vực xã hội, chính trị thế giới.

Kể từ khi được thành lập tới nay, Ban Kinh tế thế giới đã được Bộ
và Trung tâm giao nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và cấp
Bộ với kết quả bảo vệ gần 100% đạt loại xuất sắc với các chủ đề về
Phân tích định lượng tác động của tỷ giá EUR/VND đến hoạt động
XNK của Việt Nam và đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy hoạt
động thương mại giữa Việt Nam - Châu Âu(2013), Phân tích định
lượng nguyên nhân nhập siêu cao và kéo dài của nền kinh tế Việt Nam
(2012), Điều tra khảo sát niềm tin kinh doanh tại Việt Nam(2012),
Xây dựng bộ chỉ báo kinh tế quốc tế phục vụ công tác phân tích và
dự báo tại Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia
(2012), Xu hướng thực thi các chính sách tài khóa và tiền tệ của các
nước trên thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng và tác động tới Việt Nam
(2011), Chiến lược tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Kinh nghiệm
của một số quốc gia châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam (2011),
Ứng dụng mô hình NiGEM trong phân tích đánh giá tác động kinh tế
thế giới tới kinh tế Việt Nam (2010), kinh nghiệm xây dựng các cực
phát triển kinh tế ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam (2010), chỉ
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Với biên chế được giao hiện nay là 6 người bao gồm 1 Lãnh đạo Ban
và 5 nghiên cứu viên. Mặt bằng trình độ của Ban tương đối cao, với 1
Tiến sỹ Kinh tế, 3 Thạc sỹ (2 Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế và 1 Thạc sỹ Kinh
doanh Quốc tế) trong đó có 1 Thạc sỹ đang làm Nghiên cứu sinh ở
trong nước và 02 Nghiên cứu viên đang tham dự chương trình đào tạo
Thạc sỹ ở trong nước. Với số lượng biên chế được giao, Lãnh đạo Ban đã
phân công công việc một cách hợp lý, khoa học cho các nghiên cứu viên
của Ban, cụ thể mỗi nghiên cứu viên được phân công phụ trách theo
dõi một hoặc một số lĩnh vực chủ yếu của kinh tế thế giới và một hoặc
một số nước, nhóm các nước hoặc khu vực trên thế giới. Các nghiên
cứu viên tự xây dựng một cơ sở dữ liệu chuyên gia riêng cho mình theo
lĩnh vực và nước, nhóm nước và khu vực đảm trách. Các cơ sở dữ liệu
chuyên gia này đảm bảo đáp ứng nhanh các yêu cầu báo cáo đột xuất
của Bộ, của Chính phủ, Quốc hội… Theo định hướng phát triển, Ban
Kinh tế thế giới sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu thêm một số lĩnh vực
khác như chính trị thế giới, khoa học công nghệ thế giới…

35

số so sánh quốc tế và việc vận dụng để đánh giá thực trạng nền kinh
tế Việt Nam (năm 2008), các xu thế liên kết kinh tế quốc tế - Tác động
đối với phát triển kinh tế Việt Nam (2008), xu thế thương mại tự do
song phương (BFTA) tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - Cơ hội
và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam (2008), phân tích và
dự báo sự dịch chuyển của các luồng vốn FDI và ODA vào Việt Nam
(2007), nghiên cứu việc thực hiện cam kết của các nước trong WTO về
sở hữu trí tuệ - Tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
(2007). Hiện nay Ban đang triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp
Bộ “Ứng dụng mô hình lớp VAR trong phân tích, đánh giá tác động
của hội nhập kinh tế quốc tế đến quy mô và rủi ro của thị trường tài
chính Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012. Bên cạnh đó, cán bộ viên chức
của Ban còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khác của Trung tâm
và cung cấp dịch vụ nghiên cứu tư vấn cho các địa phương, cơ quan,
tổ chức trong và ngoài nước...
Từ kết quả nghiên cứu đã đạt được, Ban Kinh tế thế giới đã xây
dựng được một hệ thống các phương pháp tin cậy và có tính khoa học
cao về phân tích và dự báo tác động của kinh tế thế giới tới kinh tế - xã
hội Việt Nam, hệ thống các chỉ số, chỉ tiêu là cơ sở cho việc xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên gia đáp ứng nhanh mọi yêu cầu báo cáo
đột xuất về kinh tế thế giới của Bộ và của các cơ quan của Đảng và
Nhà nước. Đặc biệt, từ kết quả nghiên cứu đề tài Ứng dụng mô hình
NiGEM trong phân tích đánh giá tác động kinh tế thế giới tới kinh tế
Việt Nam (2010) đã đạt được, Ban đã đề xuất với Lãnh đạo Trung tâm
trang bị phần mềm mô hình kinh tế lượng toàn cầu (NiGEM) và xây
dựng Khối Việt Nam trong mô hình này trong dự án “Xây dựng hệ
thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế - xã hội” để không những
dự báo triển vọng và đánh giá tác động của kinh tế thế giới, đặc biệt là
việc thực thi các chính sách như tài khóa, tiền tệ,… của các nước là đối
tác kinh tế lớn và quan trọng của Việt Nam đến nền kinh tế Việt Nam,
mà còn đánh giá chính sách của Chính phủ đối với với nền kinh tế
nước ta. Hiện phần mềm mô hình NiGEM đã được trang bị, trong đó
Khối Việt Nam đã được xây dựng dưới sự chủ trì của Viện Nghiên cứu
Kinh tế, Xã hội Quốc gia Anh (NIESR) với sự tham gia trực tiếp của
Lãnh đạo và nghiên cứu viên của Ban Kinh tế thế giới trong năm 2013.
Hiện nay, phần mềm mô hình NiGEM đã và đang được khai thác có
hiệu quả với tất cả các tính năng của phần mềm mô hình này tại Trung
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tâm, đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của Bộ, của Chính phủ và
của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Kinh tế thế giới đều có bài nghiên cứu/
tham luận đóng góp cho các hội thảo thường niên của Trung tâm như
Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014 từ góc nhìn chính sách (năm 2013),
Kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng phát triển năm 2013 (năm
2012), Hội thảo khoa học “kinh tế Việt Nam: Tiềm năng trung hạn”
(năm 2012), Hội thảo khoa học: “Kinh tế Việt Nam năm 2011 - Cơ hội
và thách thức” (năm 2011); Tích cực tham gia các hoạt động nghiên
cứu hỗn hợp với Ailen trong khuôn khổ Chương trình IDEAS, Ailen.
Đồng thời, lãnh đạo và các nghiên cứu viên Ban Kinh tế thế giới tích
cực viết bài và gửi đăng trên Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế --Xã
hội, Cổng thông tin điện tử của Trung tâm và các tạp chí uy tín trong
và ngoài nước.
Với số lượng biên chế được giao khiêm tốn, song với sự nỗ lực và
đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức của

NCIF - 10 NĂM NHÌN LẠI

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, từ khi được thành
lập đến nay, Ban Kinh tế thế giới đã có những đóng góp đáng kể cho
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cụ thể Ban đã cung cấp nhiều
đặc san chuyên đề phục vụ lãnh đạo (trước năm 2011), bản tin tuần
(trước năm 2009), tài liệu tham khảo đặc biệt và thông tin chuyên đề (kể
từ năm 2011 đến nay) phục vụ lãnh đạo về những diễn biến của kinh
tế thế giới và đánh giá tác động của kinh tế thế giới và hội nhập quốc tế
tới kinh tế - xã hội Việt Nam. Đặc biệt, Ban đã chủ trì nghiên cứu, tổng
hợp, phân tích tình hình kinh tế thế giới và dự báo tác động của kinh
tế thế giới và hội nhập quốc tế đến quá trình thực hiện chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, và điều
hành nền kinh tế hàng năm, hàng quý, hàng tháng, thậm chí hàng tuần;
Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế thế giới và hội nhập kinh tế
quốc tế, dự báo tác động tới kinh tế - xã hội Việt Nam phục vụ công tác
hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế -xã hội 5 năm và hàng năm của cả nước; Đáp ứng nhanh
có chất lượng mọi yêu cầu báo cáo đột xuất của các cấp lãnh đạo của các
Bộ, Chính phủ, các cơ quan của Đảng và Nhà nước về tình hình kinh tế
thế giới và những tác động của kinh tế thế giới, của chính sách kinh tế,
chính trị, thương mại, đầu tư,… của các nước, nhóm nước tới nền kinh
tế - xã hội Việt Nam.
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Ban qua các thời kỳ, Ban Kinh tế thế giới đã hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao. Với những thành quả đạt được, Ban Kinh tế thế
giới đã được Bộ trưởng tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc liên
tục nhiều năm, Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012 và năm 2013, Thủ
tướng Chính phủ tặng bằng khen Ban Kinh tế thế giới đã có thành tích
trong công tác từ năm 2010 đến 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng
Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Với định hướng phát triển Ban Kinh tế thế giới đã được vạch ra, với
sự đồng thuận và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, viên chức của Ban
và sự ủng hộ, quan tâm của Ban Giám đốc Trung tâm, nhất định Ban
Kinh tế thế giới sẽ đạt được những tầm cao mới trong sự nghiệp nghiên
cứu kinh tế thế giới và đánh giá tác động của kinh tế thế giới và hội nhập
quốc tế tới nền kinh tế - xã hội Việt Nam, đóng góp ngày một nhiều hơn
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, để nước ta ngày một tươi đẹp
hơn, hùng cường hơn.
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BAN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NHÌN LẠI CHẶNG
ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
NGUYỄN HUY ANH
Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng CNTT

B

an Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
(Ban CNTT) là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin và
Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (Trung tâm) tiền thân là Phòng
Kết cấu hạ tầng thông tin thuộc Trung tâm Thông tin kinh tế-xã hội
quốc gia trước đây. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
được quy định tại Quyết định số 186 QĐ/2004/TTg ngày 29/10/2004
của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/5/2005, Giám đốc Trung tâm đã
ký Quyết định số 604 QĐ/TT&DB quy định nhiệm vụ của Ban CNTT
như sau:
- Đảm bảo kết cấu hạ tầng; nghiên cứu và phát triển các giải pháp
ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Trung tâm;
- Tổ chức nghiên cứu giải pháp công nghệ trong xây dựng hệ thống
thông tin; đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động
công nghệ thông tin của Trung tâm;
- Chủ trì về công nghệ trong xây dựng hệ thống thông tin, tích hợp,
liên kết, quản lý và cung cấp thông tin vĩ mô điện tử của Trung tâm;

- Tham gia đào tạo và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học liên quan
tới nhiệm vụ của Ban;
- Cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin.
Năm 2013, thực hiện đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ
và tổ chức lại các đơn vị thuộc Trung tâm, ngày 02/01/2013, Giám đốc
Trung tâm đã ký Quyết định số 06/QĐ-TTDB quy định nhiệm vụ của
Ban CNTT. Theo đó, Ban CNTT được bổ sung một số nhiệm vụ về tổ
chức xây dựng hệ thống thông tin và tổ chức điều tra thu thập, xử lý, cập
nhật thông tin kinh tế - xã hội. Cụ thể như sau:
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- Xây dựng và quản lý cổng điện tử quốc gia về thông tin kinh tế - xã
hội;
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- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế
- xã hội;
- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhân lực quốc gia;
- Chủ trì nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ và xây dựng các ứng
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của
Trung tâm;
- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện và tổ chức khai thác hệ thống cơ sở dữ
liệu thông tin kinh tế - xã hội của Trung tâm phục vụ công tác nghiên
cứu, phân tích, dự báo và quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, xây
dựng chiến lược phát triển về kinh tế - xã hội.
- Chủ trì, tổ chức điều tra thu thập, xử lý và cập nhật thông tin kinh
tế - xã hội phục vụ công tác phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội
của Trung tâm;
- Quản trị, phát triển các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chung
của Trung tâm;
- Thực hiện quản lý, hướng dẫn việc khai thác Hệ thống thông tin, cơ
sở dữ liệu về kinh tế - xã hội của Trung tâm;
- Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật về công nghệ thông tin; làm đầu
mối kiểm tra, sửa chữa và giám sát quá trình sửa chữa các trang thiết bị
tin học của Trung tâm;
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- Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Tin học của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư và các đơn vị liên quan để thực hiện quản lý, vận hành và phát
triển hệ thống hạ tầng mạng thông tin của Trung tâm; cung cấp dịch vụ
trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
- Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, tư vấn
và nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực chuyên môn của Ban.
Trong suốt thời gian qua, bên cạnh những hoạt động thường xuyên,
Ban CNTT đã chủ trì thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ,
01 dự án điều tra về niềm tin tiêu dùng, 02 đề tài nghiên cứu khoa học
cấp Trung tâm và 05 báo cáo nghiên cứu chuyên đề. Trực tiếp xây dựng
Trang thông tin điện tử của Trung tâm được viết trên nền ASP (nay
được nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử, tích hợp được nhiều ứng
dụng hiện có) và CSDL “Văn bản pháp quy về kinh tế - xã hội” được viết
trên nền Lotus Note.
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Với những kết quả đạt được nêu trên, Ban CNTT đã có những đóng
góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm. Tập
thể cán bộ, nghiên cứu viên Ban CNTT luôn là một tập đoàn kết, gắn bó
thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
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BAN PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO:
CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
THS. PHÓ THỊ KIM CHI
Phó Trưởng ban Phân tích và Dự báo

Đ

ược thành lập ngay từ những ngày đầu thuộc Trung tâm
Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Ban Phân tích và Dự báo (DAF) đã song hành cùng
với sự đi lên chung của Trung tâm, không ngừng phát triển và củng cố
kiến thức chuyên môn, hoàn thành xuất sắc các chức năng và nhiệm
vụ được giao.
Về chức năng : Ban Phân tích và Dự báo được phân công các nhiệm
vụ sau: (1) Nghiên cứu, phân tích, dự báo và cảnh báo các vấn đề kinh tế
- xã hội Việt Nam phục vụ công tác hoạch định và điều hành chính sách;
(2) Xây dựng, triển khai và đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (3) Tham gia xây dựng hệ thống CSDL
kinh tế - xã hội và bộ chỉ số dự báo, cảnh báo phục vụ điều hành kinh
tế vĩ mô; (4) Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống mô hình phân
tích dự báo kinh tế - xã hội ngắn hạn, trung và dài hạn; (5) Điều tra thu
thập, phân tích thông tin phản hồi theo yêu cầu; (6) Tư vấn, đào tạo về
lĩnh vực phân tích, dự báo, cảnh báo và điều tra thông tin phản hồi về
kinh tế - xã hội.
Với bề dày nhiều năm làm công tác phân tích và dự báo, Ban có kinh
nghiệm trong xây dựng các mô hình dự báo, phân tích tình hình, đánh
giá chính sách, trong đó tập trung vào các nhóm mô hình: Mô hình
cân bằng tổng thể tính toán được, mô hình kinh tế lượng có cấu trúc,
các mô hình Véc tơ tự hồi quy (VAR), các mô hình hiệu chỉnh sai số
(VECM) và các mô hình IO.
Về nhân sự: Ban có 11 cán bộ, trong đó có 01 nghiên cứu sinh tại Đại
học Kobe, Nhật Bản; 01 tiến sỹ và 06 thạc sỹ. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên
cứu của Ban còn được tư vấn bởi nhiều chuyên gia đầu ngành về xây
dựng mô hình và các lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam cũng như liên kết các
cộng tác viên từ nhiều đơn vị liên quan như: đơn vị chuyên cung cấp số
liệu (Tổng cục Thống kê) và các đơn vị đầu ngành khác trong lĩnh vực
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nghiên cứu kinh tế cũng như phân tích và dự báo kinh tế (Viện Khoa
học Hàn lâm Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung tâm
Dự báo (Viện Khoa học xã hội),…).
Về lĩnh vực nghiên cứu: Ban tập trung phân tích, đánh giá và dự báo
nhiều lĩnh vực của nền kinh tế:
- Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, đánh
giá tác động các chính sách tới tăng trưởng kinh tế, lạm phát. Dự báo
một số chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế thông qua việc ứng dụng các mô
hình kinh tế lượng.
- Kinh tế ngành: Đánh giá hình hình và hiệu quả hoạt động của các
ngành, phân tích tác động tương hỗ giữa các ngành, xác định ngành
quan trọng, tác động của thay đổi các nhân tố đầu vào (vốn, lương,…)
đến hoạt động các ngành.
- Doanh nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp;
tác động của đầu tư tới kết quả đầu ra của doanh nghiệp.
- Tài chính – giá cả: Các mô hình đánh giá hiệu quả của các ngân
hàng, xác định các yếu tố liên quan đến tài chính - giá cả, đánh giá tác
động thay đổi giá cả các mặt hàng thiết yếu đến các mặt hàng khác, đến
các ngành sản xuất cũng như nền kinh tế,…

- Kinh tế vùng – tỉnh, bộ ngành, lĩnh vực: Đưa ra phương pháp dự báo
và dự báo các chỉ tiêu phục vụ lập kế hoạch phát triển cho các vùng, tỉnh.
- Ngoài ra, Ban còn thực hiện các dự báo và cảnh báo theo yêu cầu trên
những lĩnh vực cụ thể theo những phương pháp định tính và định lượng
truyền thống và tiên tiến đang được sử dụng trong nước và thế giới.
Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, có thể nói, Ban Phân tích và Dự
báo đã chủ động phát triển, phân tích các đề tài và hướng nghiên cứu
mới, có tính thời sự, phù hợp với những bước chuyển mình của nền kinh
tế, đồng thời đưa ra những dự báo, cảnh báo đối với những biến động có
thể diễn ra trong thời gian tới, trong đó phải kể đến các đề tài như:
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- An sinh xã hội: Đánh giá tác động của các chính sách tới các vấn đề
an sinh xã hội như tác động của chính sách thuế, thay đổi lãi suất,… đến
đời sống người dân. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đề xuất một số mô
hình đánh giá ảnh hưởng, chi tiêu cho giáo dục tới thu nhập của hộ gia
đình, các vấn đề về tổn thương xã hội và nghèo đói của xã hội.
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• Đánh giá tác động vi mô của các chính sách vĩ mô;
• Đóng góp của các ngành vào tăng trưởng và xác định ngành quan
trọng và đóng góp nhiều vào nền kinh tế;
• Đánh giá tác động tràn của các doanh nghiệp FDI tới các doanh
nghiệp nội địa;
• Cấu trúc thị trường theo ngành Việt Nam thông qua sử dụng số liệu
điều tra doanh nghiệp;
• Đánh giá đóng góp của chuyển dịch lao động tới tăng trưởng;
• Dự báo tác động giá hàng tiêu dùng và tác động của nó đến CPI
chung;
• Phân tích và dự báo chứng khoán.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Trung tâm, Ban
Phân tích và Dự báo còn chủ động kết hợp nghiên cứu với những đơn vị
bạn trong và ngoài nước nhằm trao đổi, phát triển chuyên sâu các kiến
thức chuyên ngành, nâng cao trình độ các cán bộ nghiên cứu và những
dự án, đề tài này đều được giới chuyên môn đánh giá cao bao gồm:
• Viện Khoa học Việt Nam: Đánh giá tác động vi mô của các chính
sách vĩ mô thông qua ứng dụng mô hình CGE (1997-2005).
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• Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Đánh giá tác động toàn cầu hóa
đến nghèo đói và môi trường ở Việt Nam (GPI Vietnam) (2005-2008);
Dự báo lạm phát và đánh giá tác động các cú “sốc” chính sách đến nền
kinh tế (2009-2010).
• Tổng cục Dầu khí Việt Nam: Xây dựng quy trình và phương pháp dự
báo một số mặt hàng: xăng, dầu, LPJ (2009).
• Bộ Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng quy trình và phương pháp dự báo
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (2010).
• Bộ Công Thương: Xây dựng phương pháp dự báo giá hàng tiêu dùng
và CPI theo tháng (2010).
• Cục Đầu tư nước ngoài (MPI): Phân tích và đánh giá năng suất lao
động khu vực FDI (2012).
• Công ty VJEC: Dự báo tình hình và dự báo kinh tế - xã hội Quảng
Ninh (2012).

Trong năm 2014, Ban Phân tích và Dự báo tiếp tục được hợp tác
cùng với các chuyên gia của Viện nghiên cứu ESRI (Ailen) để xây dựng
và phát triển mô hình dự báo trung và dài hạn cho Việt Nam, nhằm
phục vụ cho công tác xây dựng và triển khai kế hoạch kinh tế-xã hội
trung và dài hạn trong thời gian tới. Sự hợp tác này đã có những kết quả
bước đầu và hiện Ban vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển và củng
cố mô hình kinh tế lượng nói trên. Đồng thời, Ban cũng đang tham gia
Nghị định thư “Phương pháp luận xây dựng dự báo kinh tế-xã hội đối
với các nước có nền kinh tế chuyển đổi có tính đến kinh nghiệm Việt
Nam - Liên bang Nga và ứng dụng vào công tác lập kế hoạch cho Việt
Nam giai đoạn 2016-2020”.
Trong thời gian tới, Ban Phân tích và Dự báo vẫn tiếp tục định hướng
nghiên cứu sâu hơn về các công cụ phân tích và dự báo định lượng, song
song với những nghiên cứu về các lí thuyết kinh tế, đặc biệt trong một
số lĩnh vực như đánh giá khả năng lan tỏa của các nguồn lực kinh tế,
phân tích hiệu quả cũng như tác động của các chính sách kinh tế, đặc
biệt là chính sách tài chính, tiền tệ đối với nền kinh tế áp dụng các công
cụ định tính và định lượng.
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• ESRI (Ailen): Kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2013 và
dự báo 2014-2015.
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Có thể nói, trong thời gian qua, Ban Phân tích và Dự báo luôn được
Lãnh đạo Trung tâm tín nhiệm và giao nhiều nhiệm vụ quan trọng
trong công tác dự báo kinh tế-xã hội. Hiện nay, nhu cầu về công tác dự
báo ngày càng cấp thiết đòi hỏi mỗi cán bộ trong Ban đều phải ý thức
được công việc của mình và luôn nỗ lực hết mình để không ngừng nâng
cao chất lượng của các sản phẩm nghiên cứu của Ban cũng như của
Trung tâm, đem lại những kết quả đáng tin cậy, góp phần quan trọng
trong công tác phân tích kinh tế và lập các kế hoạch kinh tế-xã hội của
đất nước trong tương lai.
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BAN TỔNG HỢP:
10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
ThS. ĐOÀN HẢI YẾN
Trưởng ban Tổng hợp

1. Khởi đầu thuận lợi
Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ
mô để làm căn cứ cho hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường
lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tham mưu cho công tác chỉ đạo,
điều hành ở cấp quốc gia và cấp Bộ, ngành, ngày 29/10/2004, Thủ tướng
Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 186/QĐ-TTg quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự
báo kinh tế - xã hội quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sáu
tháng sau, Ban Tổng hợp thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh
tế - xã hội quốc gia được chính thức thành lập theo Quyết định số 601
QĐ/TT&DB của Giám đốc Trung tâm ngày 13/5/2005.

Ngày 31/12/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định
số 143/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (thay
thế Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 29/10/2004). Chính vì vậy, ngày
25/8/2010 Giám đốc Trung tâm đã ký Quyết định số 78/QĐ-TT&DB
(thay thế Quyết định số 601 QĐ/TT&DB ngày 13/5/2005) quy định
nhiệm vụ của Ban Tổng hợp như sau: chủ trì nghiên cứu lý luận và
phương pháp luận về cảnh báo KT-XH; biên soạn các ấn phẩm, tài liệu
nghiên cứu về thông tin KT-XH, dự báo ngắn hạn và cảnh báo KTXH; nghiên cứu, tổng hợp tình hình KT-XH trong nước; chủ trì xây
dựng báo cáo định kỳ theo tháng, quý về phân tích, dự báo và cảnh báo
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Ban Tổng hợp có những nhiệm vụ chủ yếu sau: tổng hợp, nghiên
cứu và phân tích tình hình KT-XH trong nước; tổng hợp, nghiên cứu
và phân tích tác động của cơ chế chính sách đến phát triển KT-XH của
đất nước; xây dựng các báo cáo tổng hợp về KT-XH và những tác động
của cơ chế, chính sách đối với nền kinh tế phục vụ công tác quản lý, điều
hành KT-XH;…

47

tình hình KT-XH phục vụ công tác điều hành, thực hiện chiến lược,
kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước;… Nhưng chỉ hơn 2 năm sau
đó, nhiệm vụ của Ban Tổng hợp được quy định lại theo Quyết định của
Giám đốc Trung tâm (Quyết định số 02 QĐ/TTDB ngày 02/1/2013), cụ
thể là: chủ trì thực hiện việc nghiên cứu, tổng hợp thông tin, phân tích
và dự báo các vấn đề xã hội và môi trường; chủ trì nghiên cứu lý luận và
phương pháp luận về dự báo cung cầu nhân lực; thực hiện phân tích và
dự báo cung cầu nhân lực; biên soạn các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu về
thông tin KT-XH, dự báo cung cầu nhân lực, các vấn đề xã hội và môi
trường; tổ chức điều tra, thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về
các vấn đề KT-XH, về nguồn nhân lực, về lao động việc làm, về an sinh
xã hội và môi trường; thu thập, điều tra thông tin phản hồi về cơ chế,
chính sách của Nhà nước để đánh giá tác động của cơ chế, chính sách
tới các vấn đề KT-XH, nguồn nhân lực, lao động việc làm, an sinh xã hội
và môi trường phục vụ hoạch định chính sách, quản lý và điều hành nền
kinh tế của các cấp lãnh đạo; tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống
cơ sở dữ liệu thông tin KT-XH của Trung tâm; tham gia thực hiện các
chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về lĩnh vực thông
tin, dự báo những vấn đề xã hội và môi trường và các lĩnh vực khác; đào
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ
của Ban; thực hiện các hoạt động tư vấn về tác động của cơ chế, chính
sách trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường.
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Như vậy, chỉ trong 10 năm, đã 3 lần nhiệm vụ của Ban Tổng hợp
được điều chỉnh theo hướng bổ sung, hoàn thiện để ngày càng sát hợp
hơn với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
2. Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao
Cùng với sự phát triển của Trung tâm, trong 10 năm qua, với tinh
thần đoàn kết nhất trí, Ban Tổng hợp đã dần định hướng và triển khai
thực hiện các hoạt động chuyên môn theo đúng chức năng và nhiệm vụ
của Ban và đã đạt được những kết quả nhất định cả về số lượng và chất
lượng.
Trong 5 năm đầu, Ban Tổng hợp chủ yếu tập trung vào triển khai
nhiệm vụ “tổng hợp, nghiên cứu và phân tích tác động của cơ chế, chính
sách đến phát triển KT-XH của đất nước”. Nhìn chung, các chuyên đề
nghiên cứu của Ban tập trung vào phân tích những vấn đề còn tồn tại
trong thực trạng phát triển KT-XH trong nước, trong đó có lồng ghép
việc nghiên cứu tác động của các cơ chế, chính sách.

Để phục vụ thiết thực cho công tác tham mưu về cơ chế, chính sách
theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2007, Ban
Tổng hợp đã được Ban Giám đốc giao chủ trì tổ chức thực hiện hai cuốn
sách tham khảo: “Bàn về Chiến lược phát triển KT-XH của Việt Nam
trong thời kỳ mới”; và “Bối cảnh trong nước, quốc tế và việc nghiên cứu
xây dựng Chiến lược 2011-2020”. Năm 2008, Ban Tổng hợp cũng đã
được giao chủ trì tổ chức thực hiện cuốn sách “Bàn về công tác kế hoạch
hóa ở nước ta trong thời kỳ mới”. Những cuốn sách này là kết tinh tâm
huyết và trí tuệ của đông đảo các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và các
chuyên gia kinh tế hàng đầu trên cả nước, chính vì vậy đã nhận được sự
khen ngợi và ủng hộ của nhiều cơ quan và cá nhân.
Từ cuối năm 2008, theo yêu cầu của Bộ và các cơ quan chính phủ,
được sự phân công của Ban Giám đốc, Ban Tổng hợp tập trung vào nội
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Đối với nhiệm vụ “Xây dựng các báo cáo tổng hợp về KT-XH và
những tác động của cơ chế, chính sách đối với nền kinh tế phục vụ công
tác quản lý, điều hành KT-XH”, Ban Tổng hợp đã nghiên cứu xây dựng
báo cáo ngắn hạn hàng quý phân tích tình hình KT-XH đất nước, để
làm tài liệu cung cấp cho Vụ Tổng hợp KTQD xây dựng báo cáo chung
của Bộ trình Chính phủ.
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dung phân tích và dự báo ngắn hạn (hàng tháng, hàng quý). Ban đã
chủ trì và phối hợp với một số Ban khác trong Trung tâm xây dựng các
báo cáo đánh giá tình hình KT-XH hàng tháng; báo cáo nhanh về tình
hình khủng hoảng tài chính toàn cầu và đánh giá tác động của khủng
hoảng đến kinh tế Việt Nam. Các báo cáo này đã góp phần cung cấp kịp
thời thông tin cho Bộ và các cơ quan chính phủ trong việc điều chỉnh
chính sách và đề xuất những ứng phó nhanh nhạy trước những diễn
biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực.
Bước sang năm 2011, để đáp ứng yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc theo dõi sát tình hình KT-XH của đất nước trước
những biến động phức tạp cả quốc tế và trong nước, Ban Tổng hợp đã
tham gia xây dựng các báo cáo đánh giá tình hình KT-XH hàng tuần.
Các báo cáo này đều được cung cấp cho Vụ Tổng hợp KTQD để xây
dựng báo cáo chung của Bộ trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội.
Ngoài ra, Ban cũng đã đề xuất nghiên cứu một số chuyên đề Thông tin
chọn lọc phục vụ lãnh đạo và Tài liệu tham khảo đặc biệt phục vụ Lãnh
đạo Bộ và các Vụ chuyên ngành trong Bộ với chất lượng tốt được các
cấp đánh giá cao.
Để triển khai những nhiệm vụ trên, các cá nhân trong Ban Tổng hợp
đã được phân công cụ thể theo dõi cập nhật số liệu và tình hình thực
hiện kế hoạch KT-XH ở các nhóm lĩnh vực cụ thể như: kinh tế ngành;
thương mại và giá cả; xuất nhập khẩu; đầu tư phát triển; ngân sách - tài
chính - tiền tệ; các vấn đề xã hội. Trên cơ sở những thông tin và số liệu
được các cá nhân thu thập và tích lũy, sẽ dần dần hình thành cơ sở dữ
liệu của Ban phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng báo cáo phân
tích, đánh giá KT-XH hàng tháng, hàng quý của Trung tâm. Bên cạnh
đó, Ban còn thường xuyên cung cấp thông tin tham khảo và tham gia
đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo kế hoạch, đề án do các đơn vị thuộc
Bộ chủ trì soạn thảo.; …
Từ năm 2012, theo chủ trương định hướng của Ban Giám đốc về việc
củng cố tổ chức và đẩy mạnh công tác dự báo, bộ phận dự báo ngắn hạn
của Ban Tổng hợp được điều chuyển về Ban Phân tích và Dự báo. Ban
Tổng hợp được giao chuyển hướng sang nghiên cứu các vấn đề về xã
hội và môi trường. Trong điều kiện khó khăn về nhân sự, với lĩnh vực
chuyên môn mới và rộng, các cán bộ trong Ban đã hết sức nỗ lực tìm
hiểu thông tin, thu thập dữ liệu và số liệu, bước đầu đề xuất và tổ chức
nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, lao động, việc
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làm, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững,… Đầu năm 2014, được
sự tài trợ của Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam và sự giúp đỡ của Viện
Nghiên cứu kinh tế - xã hội Ailen (ESRI), một cuộc hội thảo quốc tế về
“Thị trường lao động Việt Nam: Những phát hiện từ tiếp cận vi mô” đã
được tổ chức để công bố kết quả nghiên cứu hỗn hợp của các chuyên
gia giữa hai cơ quan. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm và đánh giá
cao của các cơ quan hoạch định chính sách, các viện nghiên cứu và các
chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này.
Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, trong kế hoạch công tác
chuyên môn hàng năm, Ban cũng đã xác định đây là một nhiệm vụ
trọng tâm của Trung tâm nói chung và của Ban nói riêng nhằm nâng
cao năng lực cho cán bộ, viên chức. Từ năm 2007 đến nay, năm nào Ban
cũng đăng ký tham gia và được Hội đồng khoa học Bộ và Trung tâm
duyệt 1-2 đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Trung tâm. Các đề tài này đều
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của việc triển khai hoạt động chuyên môn
theo chức năng, nhiệm vụ của Ban. Trong quá trình triển khai nghiên
cứu, các đề tài khoa học này đều đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và
được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc. Ngoài ra,
hàng năm, Ban Giám đốc còn giao cho Ban Tổng hợp chủ trì thực hiện
các dự án cấp Bộ quan trọng.

3. Mục tiêu và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ
Thuận lợi quan trọng nhất của Ban Tổng hợp trong thời gian qua là
thường xuyên nhận được sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của Ban Giám đốc
trong việc triển khai những hoạt động chuyên môn. Một số cán bộ trong
Ban tham gia vào công tác lãnh đạo các tổ chức Đảng và đoàn thể, do
vậy có điều kiện phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong Trung tâm
cũng như trong Bộ.
Điểm mạnh của Ban là đã có được sự nhất trí cao, mọi công việc đều
được bàn bạc công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của mọi cán
bộ trong Ban. Hầu hết cán bộ trong Ban có trình độ đào tạo phù hợp với
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Với đội ngũ cán bộ của Ban hầu hết còn trẻ về tuổi đời và tuổi nghề,
trong điều kiện yêu cầu về công tác chuyên môn ngày càng cao như vậy,
mọi thành viên trong Ban đều phải nỗ lực hết sức mình để hoàn thành
tốt những nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ban cũng đã chủ động đề xuất
những ý tưởng mới trong công tác chuyên môn và luôn được Ban Giám
đốc ủng hộ.
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nhiệm vụ chuyên môn của Ban. Các cán bộ trong Ban đều có năng lực
chuyên môn tương đối vững, ham học hỏi nghiên cứu, có khả năng làm
việc độc lập. Một số cán bộ do được đào tạo dài hạn tập trung ở nước
ngoài nên có trình độ ngoại ngữ khá tốt, có thể đảm nhiệm công tác
phiên dịch các lớp học và hội thảo của Trung tâm.
Trong công tác chuyên môn, các cán bộ trong Ban luôn hướng tới
mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo về số lượng, chất
lượng và tiến độ công việc; phát huy tính tích cực, chủ động trong công
việc; tăng cường việc thường xuyên trao đổi, thảo luận, tiếp thu những ý
kiến đóng góp của các thành viên để hoàn thiện tốt hơn công việc được
phân công của từng cá nhân và công việc chung của Ban.
Đồng thời, Ban thường xuyên trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các
cá nhân trong Ban cũng như các Ban khác trong Trung tâm để có thể
huy động và tận dụng được tối đa mọi nguồn lực cho công việc. Thêm
vào đó, Ban có mối liên hệ chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên, chuyên
gia thuộc nhiều lĩnh vực ở các cơ quan bên ngoài để trao đổi thông tin,
tranh thủ uy tín, kinh nghiệm và mối quan hệ nhằm quảng bá hình ảnh
và các hoạt động chuyên môn của Trung tâm.
Trong tổ chức phân công công việc, lãnh đạo Ban luôn phát huy tính
chủ động, độc lập của từng cá nhân trong nhóm nghiên cứu; đề cao
tinh thần làm việc theo nhóm; phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác
chuyên môn; luân phiên thay đổi vai trò chủ trì nhóm nghiên cứu để
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng cá nhân trong các
nhóm nghiên cứu.
Trong chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Tổng
hợp luôn phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên
để nắm vững tâm tư tình cảm và hoàn cảnh của từng thành viên để có kế
hoạch giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời. Hàng tuần, hàng tháng lãnh đạo Ban phổ
biến các chủ trương của Ban Giám đốc cũng như yêu cầu đối với những
nhiệm vụ cụ thể được giao nhằm tạo điều kiện cho từng thành viên chủ
động sắp xếp công việc và kế hoạch cá nhân, đảm bảo hoàn thành đúng
tiến độ và đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban cũng mạnh
dạn giao việc cho các cán bộ trẻ để dần nâng cao năng lực chuyên môn
cũng như tạo môi trường cho cán bộ tham gia các hoạt động đoàn thể.
Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của Ban Giám đốc, trong điều kiện
cho phép, Ban đã cố gắng bố trí nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ
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trong Ban đi học nghiên cứu sinh, cao học. Hàng năm, nhiều lượt cán
bộ của Ban đã được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở
trong nước và nước ngoài để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại
ngữ và tin học nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc
được giao.
4. Những cố gắng và nỗ lực đã được ghi nhận
Năm 2009-2010, Ban Tổng hợp đã được tặng Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thành tích lao động xuất sắc; năm
2012, tập thể Ban Tổng hợp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng
khen về thành tích lao động xuất sắc; năm 2010, Chi bộ Ban Tổng hợp
được Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Giấy khen đạt
danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”. Nhiều năm
liền, Công đoàn Ban Tổng hợp được Ban chấp hành Công đoàn Bộ
Kế hoạch và Đầu tư tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở
vững mạnh, xuất sắc”. Ngoài ra, còn nhiều danh hiệu thi đua khác như
Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng đã được trao tặng cho các
cá nhân thuộc Ban Tổng hợp.
Là một đơn vị nghiên cứu thuộc Trung tâm, trong 10 năm qua, Ban
Tổng hợp luôn đi tiên phong trong các hoạt động chuyên môn, đoàn thể
cũng như phong trào, đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển
của Trung tâm. Để có được những thành tích này, đòi hỏi sự lãnh đạo
sát sao của Ban Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Ban với
lãnh đạo các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong định
hướng hoạt động, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời đôn đốc, kiểm
tra, giám sát việc triển khai các hoạt động chuyên môn để tiếp tục đổi
mới và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, nghiên cứu
khoa học trong lĩnh vực thông tin và dự báo.
Bên cạnh đó, cũng phải kể đến những nỗ lực của các cấp chính
quyền, đoàn thể trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên
cán bộ chủ động, sáng tạo, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
chính trị được giao; đồng thời là những cố gắng vượt khó khăn của mỗi
cá nhân trong việc không ngừng học tập, tự học tập nâng cao trình độ
chuyên môn và khả năng nghiên cứu, biến quá trình thực hiện nhiệm
vụ được giao thành quá trình tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng các
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5. Lời kết

53

sản phẩm nghiên cứu phục vụ thiết thực và hiệu quả vào công tác hoạch
định chính sách và điều hành nền kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
trong thời gian qua.

Ảnh chụp một số cán bộ Ban Tổng hợp tại trụ sở 65 Văn
Miếu (năm 2013)
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BAN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

10 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

THS. NGUYỄN HUY HOÀNG
Phó Trưởng Ban Thông tin Doanh nghiệp và Thị trường

L

à một trong những ban nghiên cứu được thành lập đầu tiên của
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia, sau 10
năm hoạt động, Ban Thông tin Doanh nghiệp và Thị trường đã
vượt qua những khó khăn ban đầu, ổn định tổ chức và đóng góp tích
cực vào công tác nghiên cứu khoa học, các đề án, báo cáo định kỳ cũng
như các công việc của Trung tâm.

Sau 5 năm thực hiện, chức năng, nhiệm vụ của Ban được điều chỉnh
tại Quyết định số 81/QĐ-TT&DB ngày 25/8/2010, theo hướng nhấn
mạnh đến vai trò chủ trì và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, phân
tích và dự báo khả năng cạnh tranh, xu thế và mô hình phát triển của
doanh nghiệp; xu thế giá cả và phát triển thị trường các hàng hóa chiến
lược của nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ nghiên
cứu biến động về dịch vụ trong nền kinh tế; tham gia thực hiện các hoạt
động hợp tác quốc tế.
Đến ngày 02/01/2013, một lần nữa chức năng, nhiệm vụ của Ban
Thông tin Doanh nghiệp và Thị trường lại được điều chỉnh, bổ sung tại
Quyết định số 05/QĐ-TTDB. Theo đó, bên cạnh các chức năng, nhiệm
vụ đã thực hiện, Ban được giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích
và dự báo về các ngành kinh tế, để xây dựng bức tranh toàn diện về hàng
hóa, dịch vụ trong từng ngành, gắn với mô hình tổ chức và hoạt động
của các loại hình doanh nghiệp; từ đó đề xuất các kiến nghị cụ thể, đặc
biệt là về các ngành trọng điểm và các mặt hàng thiết yếu.
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Thời gian 10 năm hoạt động vừa qua đã ghi nhận nhiều biến động cả
về chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ban. Khi
được thành lập, chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Ban Thông tin Doanh
nghiệp và Thị trường được quy định tại Quyết định số 603-QĐ/TT&DB
ngày 13/5/2005 là nghiên cứu, phân tích và dự báo khả năng cạnh tranh,
xu thế và mô hình phát triển của doanh nghiệp; xu thế giá cả và phát triển
thị trường các hàng hóa chiến lược của nền kinh tế Việt Nam.
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Hiện nay, trong tiến trình hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và chức năng,
nhiệm vụ của Trung tâm, Ban Thông tin Doanh nghiệp và Thị trường
dự kiến sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình mới, trong
đó sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu về doanh nghiệp, thị trường hàng
hóa, dịch vụ và tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán.
Về cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ban, 10 năm qua cũng là thời gian
có nhiều thay đổi và sắp xếp về số lượng từ nghiên cứu viên đến vị trí
lãnh đạo của Ban.
- Từ năm 2005-2007: Ban có một Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban là
chị Đoàn Hải Yến và 9 nghiên cứu viên.
- Từ năm 2007-2008: anh Đỗ Đức Chi là Phó Trưởng Ban, Phụ trách
Ban, cùng với 7 nghiên cứu viên của Ban.
- Từ năm 2008-2013: anh Lê Văn Sự làm Trưởng Ban. Năm 2011, chị
Phạm Thị Thu Phương được bổ nhiệm Phó Trưởng Ban. Vào thời điểm
cuối năm 2013, ngoài Trưởng Ban, Ban có 7 nghiên cứu viên.
- Từ năm 2014 đến nay anh Nguyễn Huy Hoàng được giao phụ trách
và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban phụ trách Ban.
Hiện nay, Ban có tổng cộng 8 nghiên cứu viên, trong đó có 6 thạc sỹ
và 2 cử nhân; và thực tế là tất cả các nghiên cứu viên làm việc tại Ban từ
khi thành lập, đều đã chuyển sang vị trí công tác mới hoặc về hưu. Do
vậy, có thể nói, đội ngũ cán bộ của Ban hiện còn trẻ và cần rất nhiều sự
quan tâm và hỗ trợ của Lãnh đạo Trung tâm và các Ban khác.
Mặc dù có nhiều biến động cả về chức năng, nhiệm vụ và nhân sự,
nhưng các công việc thường xuyên của Ban như các báo cáo tháng, quý,
các đề án của Trung tâm, Bộ, đều được Ban thực hiện có chất lượng và
hoàn thành đúng thời hạn.
Về công tác nghiên cứu khoa học, trong 10 năm qua, Ban Thông tin
Doanh nghiệp và Thị trường đã hoàn thành một khối lượng công việc
không nhỏ, với 10 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp Trung tâm và 6 dự án điều
tra, khảo sát, trong đó, nhiều đề tài được đánh giá xuất sắc, với tính thực
tiễn cao và hàm ý chính sách xác thực trong công tác quản lý và điều hành
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các cơ quan Chính phủ. Có thể kể
đến một số đề tài cấp Bộ tiêu biểu như: “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế
trong bảo hộ thương mại bằng các hàng rào kỹ thuật để vận dụng vào điều
kiện Việt Nam” năm 2007, do TS. Đỗ Đức Chi làm chủ nhiệm; “Tác động
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Bên cạnh đó, kết quả của các dự án điều tra, khảo sát do Ban thực
hiện cũng đã cung cấp và bổ sung nguồn thông tin, dữ liệu xác thực và
hữu ích cho các nghiên cứu cũng như các báo cáo của Trung tâm, như:
Điều tra khảo sát tình hình hoạt động doanh nghiệp nhà nước sau cổ
phần hóa, thực hiện năm 2009; Điều tra khảo sát tình hình đầu tư bảo
vệ môi trường của các doanh nghiệp công nghiệp vùng đồng bằng sông
Hồng, thực hiện năm 2010; Điều tra, khảo sát nhu cầu tiếp cận và sử
dụng thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thực hiện
năm 2011; và Điều tra khảo sát công tác thông tin bảo vệ môi trường đối
với doanh nghiệp, thực hiện năm 2012.
Cùng với các hoạt động nghiên cứu trong nước, Ban Thông tin
Doanh nghiệp và Thị trường cũng liên tục đẩy mạnh và mở rộng các
mối quan hệ quốc tế, thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, hội
thảo chung.
Kể từ năm 2010 đến nay, các cán bộ trong Ban đã tham gia tích cực
các hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ nghiên cứu hỗn hợp của
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của lao động di cư nông thôn – thành thị tới mức sống hộ gia đình nông thôn
Việt Nam” năm 2011, do ThS. Phạm Thị Thu Phương làm chủ nhiệm; “Khả
năng huy động vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường cổ phiếu
Việt Nam” năm 2012, do ThS. Hạ Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm; “Ứng dụng
phương pháp và thử nghiệm xây dựng Chỉ số tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam”
năm 2012, do ThS. Trần Thị Hồng Minh làm chủ nhiệm…
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Trung tâm với Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế Ailen (ESRI). Trong
năm 2014, Ban đã được giao cùng với chuyên gia của ESRI tổ chức lớp
học về đánh giá tác động của khu vực đầu tư nước ngoài đến nền kinh
tế nước tiếp nhận đầu tư.
Ngoài công tác nghiên cứu, từ tháng 6/2014, Ban Thông tin Doanh
nghiệp và Thị trường đã chủ trì tổng hợp và biên tập Bản tin “Thông tin
Doanh nghiệp và Thị trường” lưu hành nội bộ, phát hành hàng tháng, gửi
đến Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng
Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các Cục, Vụ,
Viện trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số cơ quan tổng hợp của Chính
phủ. Ngoài ra, các nghiên cứu viên của Ban đã tích cực viết bài đăng trên
các tạp chí khoa học, báo chí và các trang thông tin điện tử.
Phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua, ngay từ đầu
năm 2014, Ban Thông tin Doanh nghiệp và Thị trường đã chủ động xây
dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu, song song với mở rộng
hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin với các cơ quan trong và ngoài Bộ.
Hiện nay, trong Ban đã hình thành 3 nhóm nghiên cứu chuyên sâu,
tập trung vào các lĩnh vực: (i) thông tin và dự báo chung về doanh
nghiệp; (ii) thông tin và dự báo về thị trường chứng khoán và tài chính ngân hàng; và (iii) thông tin và dự báo về một số hàng hóa và ngành sản
phẩm thiết yếu trong nền kinh tế. Các nhóm này thường xuyên tập hợp
và phân tích thông tin theo chuyên đề gửi tới Lãnh đạo Bộ, các cơ quan
của Đảng và Nhà nước. Đến nay, kết quả nghiên cứu của các nhóm này
được đánh giá cao.
Trong thời gian tới, định hướng của Ban Thông tin Doanh nghiệp
và Thị trường là xây dựng các cơ sở dữ liệu (cả số liệu và văn bản)
chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực; tập trung vào công tác nghiên cứu
và phân tích thông tin; ứng dụng các phương pháp định tính và định
lượng để dự báo biến động trong tương lai. Bên cạnh đó, công tác trao
đổi thông tin, học thuật; phối hợp nghiên cứu trong và ngoài nước cũng
sẽ là hướng phát triển quan trọng nhằm nâng cao năng lực và mở rộng
phạm vi hoạt động của Ban.
Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển của Ban Thông tin Doanh
nghiệp và Thị trường, đến nay có thể thấy, các công việc, sản phẩm của
Ban đã định hình rõ nét, với chất lượng và mức độ phổ biến ngày càng
cao. Vì vậy, mỗi cán bộ, nghiên cứu viên của Ban đều ý thức được trách
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nhiệm trong từng công việc của mình, để luôn nỗ lực học hỏi, tìm tòi,
nghiên cứu, đóng góp phần công sức và trí tuệ của mình vào các sản
phẩm của Trung tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công
tác nghiên cứu và dự báo phát triển của doanh nghiệp, thị trường hàng
hóa, dịch vụ, và các thị trường chuyên biệt như tài chính, ngân hàng,
chứng khoán hay cung cầu, giá cả của các sản phẩm chiến lược.
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HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ
DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA
PHẠM THỊ NGỌC BÍCH
Nguyên Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế và Đào tạo
THS. ĐẶNG NGỌC TRÂM
Phó Trưởng phòng Tổng hợp đối ngoại

T

rong 10 năm qua (2004 - 2014), đồng hành cùng quá trình xây
dựng và phát triển của Trung tâm Thông tin và Dự áo kinh tế-xã
hội quốc gia (Trung tâm), trong khuôn khổ các chương trình, dự
án do các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ cũng như kế hoạch hợp
tác quốc tế khoa học-công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm
đã liên kết và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ với các
nước trong khu vực, có trình độ phát triển và mô hình kinh tế tương
đồng mà cả với các nước tiên tiến trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm
tổ chức hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, kinh nghiệm tổ chức thực
hiện công tác phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế-xã hội phục vụ
công tác quản lý và điều hành nền kinh tế phù hợp với thông lệ quốc tế
và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Các hoạt động hợp tác quốc tế, được
tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau từ nghiên cứu khảo sát, học
hỏi kinh nghiệm về cơ cấu tổ chức, cách thức tổ chức và vận hành hệ
thống thông tin kinh tế-xã hội, cách thức tiến hành công tác phân tích,
dự báo và cảnh báo, đến đào tạo, tập huấn, thực tập, trao đổi chuyên gia,
nghiên cứu hỗn hợp, hội thảo khoa học… góp phần đáp ứng yêu cầu
trong từng thời kỳ phát triển của Trung tâm.
I. Hợp tác quốc tế thông qua các chương trình và dự án hợp tác với
các nước và các tổ chức quốc tế
1. Hợp tác với Thuỵ Điển thông qua dự án “Nâng cao năng lực
nghiên cứu chính sách thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
2001 -2010” do SIDA tài trợ
- Nghiên cứu khảo sát: 1 đoàn nghiên cứu khảo sát về kinh nghiệm
xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống thông tin và phân tích dự báo
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kinh tế-xã hội quốc gia phục vụ công tác quản lý và điều hành nền kinh
tế tại Thụy Điển và Cộng hoà Pháp (12/2004).
- Đào tạo: 2 khóa đào tạo về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô được
tổ chức tại Việt Nam (do chuyên gia Thuỵ Điển và chuyên gia Trung
Quốc giảng dạy); 1 khóa đào tạo về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
tại Thuỵ Điển (10/2005).
2. Hợp tác với Trung Quốc
- Nghiên cứu khảo sát: 1 đoàn nghiên cứu khảo sát về công tác thông
tin và dự báo kinh tế-xã hội của Trung Quốc tại Ủy ban Cải cách và Phát
triển Trung Quốc (2/2006).
- Đào tạo: 2 khoá đào tạo về cơ sở dữ liệu (từ 22/10/2007 đến
20/11/2007) và về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô (từ 17/12/2007 đến
11/1/2008) tại Trung Quốc.
- Trao đổi chuyên gia: 1 đoàn 05 cán bộ lãnh đạo của Trung tâm
Thông tin quốc gia Trung Quốc sang thăm làm việc với Trung tâm về
tăng cường hợp tác quan hệ hợp tác giữa hai Trung tâm, trao đổi kinh
nghiệm và học thuật, tổ chức tọa đàm về ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu và các giải pháp ứng phó trong thời gian từ
15-19/12/2008.
3. Hợp tác với Đài Loan

4. Hợp tác với Hàn Quốc
- Trao đổi chuyên gia: Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
cử 1 chuyên gia (GS. Sang-Woo Nam), giáo sư thỉnh giảng của trường
KDI sang làm việc tại Trung tâm trong thời gian 9 tháng (từ 02/7/2007
đến 31/3/2008) giúp xây dựng và hoàn chỉnh mô hình kinh tế vĩ mô ứng
dụng trong phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô phục vụ điều hành nền
kinh tế, tăng cường năng lực về phân tích và dự báo kinh tế thế giới và
hỗ trợ thực hiện công tác cảnh báo sớm. Mô hình đã được đánh giá cao
về khả năng ứng dụng trong phân tích kinh tế, mô phỏng chính sách
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Nghiên cứu khảo sát: 1 đoàn nghiên cứu khảo sát về kinh nghiệm tổ
chức công tác thông tin và dự báo kinh tế-xã hội phục vụ công tác quản
lý và điều hành nền kinh tế tại các cơ quan thông tin kinh tế của Đài
Loan tại Đài Loan, do Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S Ting của Đài
Loan tài trợ (9/2006).
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và dự báo ngắn hạn và trung hạn tại hội thảo quốc tế do Trung tâm và
KOICA phối hợp thực hiện vào tháng 12/2007.
- Đào tạo: 4 khoá đào tạo trong khuôn khổ chương trình hợp tác với
KOICA đã được thực hiện tại Hàn Quốc: Đào tạo về Tăng cường năng
lực phân tích trong đánh giá kinh tế - xã hội (17/7 – 09/8/2008); Đào tạo
về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô (08/09 – 06/11/2009); Đào tạo về
Tập đoàn kinh tế (03/9-10/9/2009); Đào tạo về dự báo và hệ thống cảnh
báo sớm (10/2012 và 9/2013).
Một khóa tập huấn về mô hình và ứng dụng mô hình dự báo cung cầu
lao động (SASS) trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ tri thức (KSP)
của Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 29/7 đến 9/8/2013.
- Nghiên cứu hỗn hợp: Dự báo cầu lao động giai đoạn 2011-2020 và
thành lập Cơ quan Thông tin việc làm tại Việt Nam thông qua chương
trình Chia sẻ tri thức (KSP) của Hàn Quốc năm 2012.
5. Hợp tác với Ai-len thông qua Chương trình trao đổi kinh nghiệm
phát triển Ai-len (IDEAS)
Đặc biệt, từ cuối năm 2009 đến nay, trong khuôn khổ Chương trình
trao đổi kinh nghiệm phát triển do Chính phủ Ai-len tài trợ (Chương
trình IDEAS), Trung tâm đã hợp tác với Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội
Ai-len (ESRI) thực hiện các hoạt động sau:
- Nghiên cứu khảo sát: 1 đoàn 2 chuyên gia của ESRI sang Việt Nam
tìm hiểu thực tế công tác thông tin và dự báo kinh tế tại Trung tâm và
một số cơ quan khác, tìm hiểu nhu cầu đào tạo và thảo luận xây dựng
chương trình hợp tác vào cuối năm 2009; một đoàn nghiên cứu về công
tác thông tin và dự báo kinh tế phục vụ xây dựng chính sách phát triển
kinh tế-xã hội và điều hành nền kinh tế tại các cơ quan thông tin và dự
báo Ai-len vào tháng 3/2010.
- Đào tạo: Trong các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014: chuyên gia
của ESRI đã tổ chức nhiều đợt tập huấn cho cán bộ của Trung tâm và
các cơ quan liên quan về phương pháp luận và kinh nghiệm thực tế của
ESRI trong công tác phân tích và dự báo kinh tế và ứng dụng vào thực
tế Việt Nam, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô (phần về dự báo ngắn
hạn), phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô (phần về dự báo tiềm năng tăng
trưởng sản lượng); dự báo cung cầu lao động; đánh giá tác động của FDI
tới tăng trưởng kinh tế...
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- Nghiên cứu hỗn hợp và hội thảo: Đây là hình thức các nhóm nghiên
cứu của Trung tâm thực hiện một số chủ đề nghiên cứu về tình hình
kinh tế-xã hội Việt Nam trên cơ sở kiến thức thu nhận được từ các đợt
tập huấn, trao đổi, thảo luận với chuyên gia Ai-len và có báo cáo chung
thể hiện kết quả nghiên cứu hỗn hợp. Trong tháng 8 và tháng 9/2010 đã
tổ chức nghiên cứu hỗn hợp phục vụ xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội
năm 2011. Tiếp theo đó, một hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm của
Ai-len và đóng góp những ý kiến cho bản kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội 2011 của Việt Nam đã được tổ chức ngày 10/9/2011. Hình thức này
được tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo đối với nghiên cứu hỗn
hợp về Dự báo tiềm năng tăng trưởng sản lượng và tăng trưởng GDP
của Việt Nam trong trung hạn, lạm phát và ổn định cán cân thanh toán,
công bố kết quả nghiên cứu hỗn hợp và thảo luận về một số vấn đề nổi
cộm của nền kinh tế Việt Nam.
- Thực tập: trong 5 năm qua, cán bộ của Trung tâm đã được cử đi
thực tập tại ESRI, Ai-len về mô hình NiGem trong đánh giá tác động
của kinh tế thế giới đến một số nước và xây dựng báo cáo quý của ESRI,
về dự báo ngắn hạn, trung hạn và về các vấn đề lao động, xã hội (lợi tức
giáo dục, phát triển nguồn nhân lực…).

II. Hợp tác quốc tế trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác quốc tế
khoa học - công nghệ
Từ năm 2004 đến nay, bên cạnh các hoạt động hợp tác quốc tế do
chính phủ các nước và tổ chức quốc tế tài trợ, với nguồn kinh phí trong
khuôn khổ kế hoạch hợp tác quốc tế khoa học-công nghệ của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Trung tâm đã tổ chức 9 đoàn cán bộ đi khảo sát nghiên
cứu về tổ chức hệ thống thông tin kinh tế-xã hội, công tác phân tích và
dự báo kinh tế vĩ mô và cảnh báo kinh tế-xã hội phục vụ hoạch định
cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và điều hành nền
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Cho đến 2014, một mô hình kinh tế Việt Nam trên cơ sở mô hình
kinh tế của các chuyên gia ESRI (Ailen) đã hình thành và đang từng
bước được hoàn thiện. Các nhà nghiên cứu của Trung tâm đã được đào
tạo, tập huấn, thực tập và không ngừng nâng cao năng lực làm chủ mô
hình, điều chỉnh mô hình cho phù hợp sát thực với tình hình của Việt
Nam. Trong thời gian tới, khi được hoàn thiện, mô hình kinh tế này sẽ
là công cụ quan trọng trong phân tích va dự báo một số chỉ tiêu kinh tế
vĩ mô quan trọng của nền kinh tế.
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kinh tế, cụ thể như sau: (1) Khảo sát kinh nghiệm tổ chức và thực hiện
hệ thống thông tin kinh tế-xã hội quốc gia phục vụ quản lý và điều hành
nền kinh tế tại Thái Lan và Malaixia (tháng 9/2004); (2) Nghiên cứu,
khảo sát về tổ chức, thực hiện công tác thông tin và dự báo kinh tế-xã
hội phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
và quản lý nền kinh tế tại Hàn Quốc từ 9/12/2006 đến ngày 17/12/2006;
(3) Nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm tổ chức thực hiện công
tác thông tin và dự báo kinh tế-xã hội phục vụ hoạch định chính sách
phát triển kinh tế-xã hội và quản lý nền kinh tế tại Nhật Bản từ ngày
22/6/2007 đến ngày 27/6/2007; (4) Nghiên cứu khảo sát hệ thống cảnh
báo sớm của Hàn Quốc từ ngày 12/01/2008 đến ngày 22/01/2008; (5)
Nghiên cứu Hệ thống thông tin, dự báo kinh tế-xã hội và cảnh báo
sớm về kinh tế của Vương quốc Anh từ 05/7/2008 đến ngày 12/7/2008;
(6) Khảo sát kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu và dự báo kinh tế vĩ
mô tại Malaixia và Xingapo từ 26/10 đến 2/11/2008; (7) Khảo sát học
tập kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu và dự báo kinh tế vĩ mô phục
vụ quản lý và điều hành nền kinh tế tại Cộng hòa Séc từ ngày 22/11
đến 30/11/2009; (8) Nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm phân
tích và dự báo kinh tế vĩ mô tại Tây Ban Nha, từ 8/11/2010 đến ngày
14/11/2010; (9) Khảo sát kinh nghiệm tổ chức của Úc về tổ chức hệ
thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
từ 5/11-12/11/2011.
Khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Liên bang Nga và
Ucraina nhằm tìm hiểu kinh nghiệm triển khai công tác thông tin và
dự báo, cảnh báo kinh tế phục vụ công tác kế hoạch hoá, hoạch định
và điều hành chính sách vĩ mô; chuyển đổi nội dung, phương thức đào
tạo và khả năng đào tạo nhân lực làm công tác phân tích và dự báo kinh
tế của các nước bạn; tìm hiểu khả năng hợp tác quốc tế về nghiên cứu
và đào tạo nhân lực làm công tác thông tin và dự báo giữa Trung tâm
với một số đơn vị nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Liên bang Nga và
Ucraina từ 25/9 đến ngày 4/10/2012.
Trong chuyến nghiên cứu khảo sát này, Trung tâm đã ký Biên bản ghi
nhớ hợp tác giữa Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc
gia với Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô (Bộ Phát triển kinh tế Liên bang
Nga). Một số hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ này
đã được triển khai thực hiện trong năm 2013, giúp tăng cường mối quan
hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa hai bên, góp phần nâng cao
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chất lượng công tác nghiên cứu khoa học phục vụ phân tích và dự báo
kinh tế-xã hội của Trung tâm.
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Các hoạt động hợp tác quốc tế nêu trên đã đóng một vai trò quan
trọng đối với quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông
tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia, giúp Trung tâm học hỏi được
nhiều kinh nghiệm quý báu của các nước, hỗ trợ cho quá trình xây dựng
cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ, hình thành hệ thống thông tin
kinh tế-xã hội trong những năm đầu xây dựng và phát triển, đồng thời
góp phần đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu của
Trung tâm, đặc biệt là cán bộ trẻ, giúp Trung tâm bước đầu hình thành
được hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế-xã hội phục vụ công tác
phân tích và dự báo; xây dựng và ứng dụng các mô hình phân tích và
dự báo phù hợp (đặc biệt là các mô hình định lượng), đóng góp tích cực
cho công tác thông tin và dự báo kinh tế-xã hội của Việt Nam, góp phần
cung cấp các cơ sở khoa học cho quá trình hoạch định cơ chế, chính
sách, kế hoạch và điều hành nền kinh tế.
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BAN NGUỒN VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TINCHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THS. HOÀNG KIM DUNG
Trưởng ban Nguồn và Phát triển thông tin

M

ột trong những chức năng và nhiệm vụ chính của Trung Thông
tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) là công tác thông
tin phục vụ dự báo, cảnh báo, nghiên cứu hoạch định chính sách
với các nhiệm vụ chính: xây dựng và vận hành, tổ chức khai thác hệ thống
thông tin phục vụ công tác phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế-xã hội; tổ
chức hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ phân tích dự báo
kinh tế-xã hội; xây dựng và vận hành thư viện điện tử và là đầu mối chủ trì
mạng lưới thư viện chuyên ngành kinh tế; tổng hợp thông tin kinh tế-xã
hội trong nước và quốc tế; phổ biến, cung cấp thông tin phục vụ quá trình
hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội thông qua cổng
thông tin điện tử, bản tin định kỳ hoặc chuyên đề thông tin…
Theo đó, Ban Nguồn và Phát triển thông tin thuộc khối đảm bảo
thông tin phục vụ nghiên cứu hoạch định chính sách.
1. Quá trình hình thành
Phòng Tư liệu - Thư viện của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh
tế - xã hội quốc gia được hình thành kể từ khi Thủ tướng Chính phủ
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của
Trung tâm (theo Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg, ngày 29/10/2004)
và được quy định trong chức năng và nhiệm vụ của Ban Nguồn và Phát
triển thông tin - đơn vị cấp Ban thuộc Trung tâm.
Trong 10 năm qua, tập thể cán bộ, viên chức của Ban Nguồn và Phát
triển thông tin đã không ngừng phấn đấu, cùng nhau xây dựng Ban
ngày một lớn mạnh, từng bước khẳng định vị trí và vai trò của mình,
góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống thông tin và đảm bảo
thông tin phục vụ nghiên cứu hoạch định chính sách.
2. Chặng đường phát triển
Trải qua 10 năm trưởng thành với nhiều biến động về mặt tổ chức,
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nhân sự, Ban Nguồn và Phát triển thông tin đã có nhiều đóng góp tích
cực cho công tác chung của Trung tâm.
- Về mặt tổ chức: Phòng Tư liệu – Thư viện và Nhóm thường trực Ban
Biên tập Website (hai bộ phận cốt lõi cấu thành Ban Nguồn và Phát triển
thông tin hiện nay) đã chia tách sang các Ban khác nhau cho phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo từng thời kỳ. Tuy nhiên, năm
2013, khi Giám đốc Trung tâm ra quyết định mới về chức năng, nhiệm
vụ của Ban Nguồn và Phát triển thông tin thì hai bộ phận nói trên được
sáp nhập. Cho đến nay, tổ chức bộ máy của Ban gồm 01 Trưởng ban và
06 viên chức, trong đó có 02 thạc sỹ, 01 nghiên cứu viên chính, còn lại các
cán bộ, viên chức trong Ban đều đạt trình độ đại học trở lên.
- Về chức năng, nhiệm vụ: Cùng với sự thay đổi về chức năng, nhiệm
vụ của Trung tâm trong thời gian qua, hiện nay, Ban Nguồn và Phát
triển thông tin có những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau:
+ Tổ chức xây dựng và thực hiện quản lý hệ thống thông tin tư liệu –
thư viện, xây dựng và phát triển nguồn thông tin tư liệu về kinh tế-xã hội
phục vụ công tác nghiên cứu của Trung tâm, công tác chuyên môn trong
ngành kế hoạch và các đối tượng người dùng tin; tham gia xây dựng và
hoàn thiện hệ thống CSDL thông tin kinh tế-xã hội của Trung tâm;
+ Tổ chức và xây dựng Thư viện truyền thống và Thư viện điện tử
của Trung tâm;
+ Làm đầu mối tổ chức, xây dựng mạng lưới thư viện điện tử chuyên
ngành kinh tế;

+ Tổ chức xây dựng và phát triển mạng lưới trao đổi, cung cấp thông
tin, tư liệu về kinh tế-xã hội;
+ Quản trị, phát triển và tổ chức biên tập, cập nhật nội dung trên
Cổng thông tin điện tử, các trang tin điện tử của Trung tâm; làm đầu
mối cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư;
+ Chủ trì xây dựng và xuất bản bản tin điện tử;
+ Thực hiện cung cấp, phổ biến thông tin, dữ liệu từ các CSDL phục
vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội;
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+ Chủ trì nghiên cứu xây dựng và đào tạo các chuẩn nghiệp vụ trong
lĩnh vực thông tin, tư liệu thư viện; xây dựng CSDL;
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+ Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và
tư vấn, đào tạo về lĩnh vực chuyên môn của Ban.
3. Những kết quả đạt được theo nhiệm vụ được giao
Thực hiện nhiệm vụ của mình, trong 10 năm qua, Ban Nguồn và
Phát triển thông tin đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động đảm
bảo thông tin kinh tế-xã hội phục vụ công tác phân tích và dự báo và đã
đạt được một số kết quả ban đầu:
+ Về xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác phân tích, dự
báo của Trung tâm: Ban đã tham gia xây dựng được một số CSDL về
kinh tế-xã hội phục vụ công tác phân tích và dự báo như: CSDL tư liệu
toàn văn, CSDL văn bản pháp quy trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, CDSL
Thư mục BOOK… cũng như thường xuyên cập nhật những bài viết, bài
nghiên cứu khoa học có chất lượng cao. Hiện nay, theo kết quả của dự
án “Xây dựng hệ thống thông tin phân tích và dự báo” Ban được chuyển
giao và vận hành Thư viện điện tử với phần mềm Vebrary của Công ty
Tin học Lạc Việt.
+ Về phát triển, xây dựng mạng lưới thư viện chuyên ngành kinh tế:
Ban là thành viên tích cực, đơn vị đầu mối có những đóng góp đáng kể
trong việc xây dựng mạng lưới thư viện chuyên ngành kinh tế, được
thành lập ngày 21/6/2012 gồm 13 đơn vị thành viên, trong đó, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư có 04 thư viện là đơn vị thành viên.
Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban luôn chủ động tổ
chức các buổi tọa đàm bàn về “Hợp tác và chia sẻ nguồn lực thông tin
kinh tế-xã hội giữa các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Bộ Kế hoạch
và Đầu tư” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ nghiên cứu, cán
bộ quản lý, cán bộ hoạch định chính sách, sinh viên trong Bộ.
Ban cũng đã thực hiện thành công 02 Hội thảo khoa học: “Thư
viện trong tương lai: Tiềm năng vô tận” ngày 30/11/2012 do Trung
tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia cùng Viện Chiến
lược và Phát triển đồng tổ chức. Cũng tại hội thảo này, Lãnh đạo Bộ
Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Trung tâm là đơn vị đầu mối xây dựng
mạng lưới thư viện chuyên ngành kinh tế… Ngày 19/9/2014, Trung
tâm đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nguồn thông tin kinh tế xã hội trực tuyến: Mở rộng kết nối và tăng cường chia sẻ”. Theo đó,
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Ban được giao xây dựng nội dung và chương trình phối hợp tổ chức.
Hội thảo đã thu hút được nhiều chuyên gia, đơn vị trong lĩnh vực
thông tin – thư viện tham gia và hy vọng có những bước tiến triển
trong tương lai giữa Trung tâm và OECD trong việc kết nối và chia
sẻ nguồn lực thông tin.

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học, Ban cũng đã xây dựng, mở
rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều thư viện, trung tâm thông tin trong
và ngoài Bộ, trong đó phải kể đến Thư viện Quốc gia, Thư viện Quốc
hội, Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên, và các tổ chức khác như:
Thư viện của Ngân hàng Thế giới; Thư viện của OECD,...
Đồng hành cùng công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào,
đoàn thể cũng luôn được các cán bộ, viên chức trong Ban tham gia nhiệt
tình, sôi nổi, góp phần giúp Trung tâm đạt được nhiều giải cao trong các
phong trào, cuộc thi do Bộ phát động.
Có thể nói, trong thời gian qua, Ban Nguồn và Phát triển thông tin
đã được Lãnh đạo Trung tâm tín nhiệm và giao nhiều nhiệm vụ quan
trọng trong công tác thông tin, thư viện - một trong những chức năng
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+ Về tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và mở rộng quan
hệ hợp tác với các đơn vị/tổ chức trong và ngoài Bộ: Trong 10 năm qua,
với tinh thần ham học hỏi, hăng say nghiên cứu, các cán bộ, viên chức
của Ban đã đóng góp cho Trung tâm nhiều đề tài khoa học có ý nghĩa
thực tiễn cao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.
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chính của Trung tâm. Mặc dù còn hạn chế về nguồn nhân lực và vật
lực, song với tinh thần không quản ngại khó khăn, cùng nhau nỗ lực,
các cán bộ, viên chức trong Ban luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao. Đồng thời, Ban cũng tin tưởng rằng, cùng với con thuyền lớn –
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia sẽ có những đột
phá để tiếp tục vượt ngàn trùng khơi ra biển lớn.
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TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI
NHỮNG DẤU ẤN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THS. NHỮ LÊ THU HƯƠNG
Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Dự báo KT-XH

T

ạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội thuộc Trung tâm
Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, được thành lập
ngày 30/6/2005 theo Quyết định số 92/GP-BVHTT với tiền thân
là Bản tin “Thông tin Kinh tế – Kế hoạch ” của Ủy ban Kế hoạch nhà
nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ra đời năm 1985. Trải qua một
chặng đường dài trưởng thành và phát triển, Tạp chí đã ghi dấu ấn với
các mốc thời gian như sau:
- Năm 1985, Bản tin “Thông tin Kinh tế - Kế hoạch” của Ủy ban Kế
hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ra đời;

- Ngày 02/11/2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6998
BKH/TTKT-XH gửi Ban Tư tưởng – Văn hóa trung ương (nay là Ban
Tuyên giáo trung ương) đề nghị nâng cấp Bản tin Thông tin Kinh tế - xã
hội thành Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. Sau đó, ngày
30/6/2005, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và
Truyền thông) đã cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 92/GP-BVHTT
cho Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội.
- Ngày 08/7/2005, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh
tế - xã hội quốc gia đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-TT&DB quy
định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và
Dự báo kinh tế - xã hội, được sửa đổi, bổ sung trong Quyết định số
13/QĐ-TT&DB ngày 14/3/2008 và Quyết định 85/QĐ-TT&DB ngày
25/8/2010.
Những điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức trong
những năm qua đã tạo nhiều cơ hội và thuận lợi mới cho sự phát triển
của Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày một tốt
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- Năm 2000, Bản tin “Thông tin Kinh tế - Kế hoạch” được đổi tên
thành bản tin “Thông tin Kinh tế - xã hội”.
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hơn nhiệm vụ đã được Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội
quốc gia giao cho – là cơ quan ngôn luận của Trung tâm cũng như phù
hợp với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện nay.
Trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí đóng vai trò quan trọng đối với
Trung tâm – một cơ quan nghiên cứu - vì nó không chỉ là cơ quan ngôn
luận về khoa học mà còn là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa
học công bố, trao đổi kết quả nghiên cứu, là thước đo uy tín khoa học
của Trung tâm. Bên cạnh đó, Tạp chí còn là một kênh, phương tiện hữu
hiệu để quảng bá hình ảnh của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh
tế - xã hội quốc gia đến đông đảo công chúng.
Thời gian qua, cùng với sự chuyển mình của hệ thống báo chí cả
nước trước đòi hỏi của công chúng, Tạp chí đã có nhiều cải tiến, nâng
cấp nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của mình.Tạp
chí luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích đã được xác định, làm tốt vai trò
là cơ quan ngôn luận của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã
hội quốc gia nói riêng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chung và diễn đàn
của những người làm công tác thông tin và dự báo kinh tế - xã hội. Tạp
chí luôn hướng người đọc vào những thông tin nóng bỏng về tình hình
kinh tế - xã hội trong và ngoài nước; cung cấp thông tin phục vụ quá
trình hoạch định chính sách quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội cũng
như dự báo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm và trong từng thời kỳ
kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, phân tích, dự báo,
cảnh báo kinh tế - xã hội và phản hồi các chính sách kinh tế…
Nét nổi bật của Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội là nhấn
mạnh vào việc giới thiệu những kiến thức thường thức về khoa học thông
tin và dự báo, nhất là các phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin số liệu,
phương pháp sử dụng các mô hình và phương pháp phân tích dự báo
(đối với từng đối tượng). Điều này thể hiện rõ vai trò, chức năng của cơ
quan quản lý – Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.
Có thể kể đến những bài viết tiêu biểu mang tính chuyên môn, học thuật
cao như: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng quát vào phân tích và dự báo
kinh tế (Lê Quốc Phương); Để có thể sử dụng đúng và tốt hơn hệ số ICOR
trong phân tích hiệu quả đầu tư công (Nguyễn Công Liêm, Nguyễn Quán);
Một số phân tích về mối quan hệ vùng và liên vùng của Việt Nam dựa trên
mô hình I/O liên vùng (Bùi Trinh); Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc giai
đoạn 2013-2020 (Đỗ Văn Thành, Đỗ Văn Lâm)…
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Nhiều bài viết phân tích, dự báo tổng hợp nền kinh tế; nghiên cứu,
dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế, triển vọng phát triển ngành…
được đánh giá cao như: Khủng hoảng tài chính toàn cầu và đối sách
của nước ta (Lê Hải Mơ); Tác động của khủng hoảng tài chính và suy
thoái kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam – Các giải pháp ứng phó
(Trương Đình Tuyển); Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong những
năm gần đây – Thực trạng và giải pháp (Đinh Thị Chinh)… Ngoài ra,
còn có một số bài viết có giá trị về từng thời kỳ kế hoạch như: Về mục
tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 (Lê Xuân
Tùng); Một số nét nổi bật về tình hình kinh tế Việt Nam trong kỳ kế hoạch
5 năm 2006-2010 (Nguyễn Bửu Quyền); Một số ý kiến đánh giá khả năng
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2006-2010 của ngành Công Thương trên góc
độ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng (Lê Danh Vĩnh)…

Bên cạnh đó, Tạp chí cũng dành một thời lượng nhất định cho những
bài viết công bố những công trình nghiên cứu đã được nghiệm thu đi
vào ứng dụng, hoặc cũng có thể còn đang bàn cãi, tạo diễn đàn tranh
luận, thảo luận để làm sáng tỏ hơn những vấn đề còn chưa thống nhất.
Điển hình có các bài: Vài suy nghĩ về tập đoàn kinh tế ở nước ta (Nguyễn
Trung); Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới nông nghiệp
Việt Nam – Một số đánh giá bước đầu (Chu Tiến Quang); Khủng hoảng
kinh tế thế giới và vai trò của các nước lớn (Võ Đại Lược); Một số vấn đề
về công tác quản lý vĩ mô vốn ngoại sinh (Nguyễn Chi Mai)...
Hàng năm, Tạp chí đều lên kế hoạch xây dựng chủ đề cho các số
trong năm, xoay quanh các vấn đề mang tính cấp bách, thời sự trong
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Tạp chí cũng đã đăng tải nhiều bài bình luận, đánh giá tác động của
chủ trương, chính sách về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng trong
từng thời kỳ (gắn với nhiệm vụ của Bộ và của ngành Kế hoạch và Đầu
tư); bình luận, đánh giá thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ,
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hay các chính sách thuộc nhiều lĩnh
vực như tài chính, nông nghiệp… của các chuyên gia trong lĩnh vực
kinh tế, các giáo sư, tiến sĩ công tác tại các bộ, viện, trung tâm nghiên
cứu... Đáng chú ý có các bài như: Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt
Nam và tác động đến tái cơ cấu kinh tế (Đặng Văn Thanh); Đổi mới cách
làm chiến lược (Đỗ Quốc Sam); Một số bất cập trong chính sách chuyển
dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam hiện nay (Trần Minh Tuấn);
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tại Ailen và gợi ý chính sách cho Việt
Nam (Adele Bergin, John FitzGerald)…
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tháng, đồng thời bám sát những diễn biến kinh tế lớn trong và ngoài
nước. Điển hình là các số với chủ đề: Kinh tế thế giới và trong nước thời
kỳ hậu khủng hoảng – Những vấn đề đang đặt ra; Kết quả 1 năm thực
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;
Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Triển khai kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và kế hoạch ngân sách năm 2011,… Có thể thấy,
các chủ đề này đã đáp ứng được phân nào nhu cầu thông tin của độc giả.
Một việc làm rất khoa học của Tạp chí được đánh giá cao là trong
các số cuối năm đều có phần dành cho Tổng mục lục bài viết. Những
bài viết theo từng chuyên mục trong các số báo đã đăng trong năm đã
giúp rất nhiều cho các nhà quản lý, các nhà khoa học trong việc tra cứu
và tìm lại những bài mình quan tâm hoặc để tiện theo dõi một cách có
hệ thống.
Không chỉ vậy, bằng việc ra đời phần tóm tắt các bài viết bằng tiếng
Anh, kể từ số 20 (tháng 8/2007), Tạp chí đã đánh dấu bước tiến mới trên
con đường chuyên môn hóa của mình. Đây là một thành quả rất đáng
ghi nhận của Tạp chí, thể hiện sự nỗ lực của cán bộ Tạp chí, trên con
đường hoàn thiện Tạp chí ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, mang
tầm vóc của một tạp chí chuyên ngành khoa học. Những nỗ lực của Tạp
chí đã được công nhận khi Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Kinh
tế học thuộc Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước xếp vào danh mục
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Tạp chí khoa học được tính điểm công trình từ 0-0,25 bắt đầu từ năm
2013.
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Điều này sẽ góp phần tạo nên động lực để Tạp chí tiếp tục nâng cao
chất lượng toàn diện, khẳng định vị trí là một Tạp chí chuyên ngành có
uy tín trong lĩnh vực thông tin và dự báo kinh tế - xã hội, là một trong
những Tạp chí được tin cậy của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong chặng
đường phát triển tiếp theo.
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VĂN PHÒNG TRUNG TÂM THÔNG TIN
VÀ DỰ BÁO KT - XH QUỐC GIA
CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
Chánh Văn phòng Trung tâm

Đ

ể đáp ứng yêu cầu về thông tin và dự báo kinh tế-xã hội trong
nước và quốc tế ở tầm quốc gia, ngày 29/10/2004, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Thông tin và Dự báo Knh tế-xã hội quốc gia, là Trung tâm cấp quốc gia
trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với việc hình thành một đơn vị sự
nghiệp độc lập như vậy, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ tham mưu cho
Ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến công tác phục vụ
triển khai các công việc chuyên môn. Do đó, ngày 10/5/2005, Giám đốc
Trung tâm đã ký Quyết định số 598/QĐ-TT&DB quy định nhiệm vụ và
cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm. Trong đó:
Nhiệm vụ của Văn phòng Trung tâm:
- Giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp các hoạt động của lãnh đạo
Trung tâm và các Ban; điều phối các mặt công tác của Trung tâm.
- Xây dựng chương trình công tác hàng tuần, tháng, quí, năm của
Trung tâm để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương
trình này.
- Chủ trì phối hợp với các Ban để soạn thảo các báo cáo công tác của
Trung tâm theo định kỳ và đột xuất.
- Chủ trì xây dựng cơ chế, quy chế và quy định các hoạt động trong
nội bộ của Trung tâm.
- Lập kế hoạch hoạt động khoa học và thực hiện các nhiệm vụ của
thường trực Hội đồng khoa học Trung tâm.
- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong nước của Trung tâm.
- Thực hiện công tác văn thư, hành chính và lễ tân của Trung tâm.
- Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Trung tâm.
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- Thống nhất quản lý các nguồn tài chính của Trung tâm (bao gồm cả
việc nghiên cứu đề xuất các phương án tạo nguồn kinh phí, điều chỉnh,
bổ sung kinh phí hoạt động).
- Quản lý và tổ chức sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, thông
tin liên lạc của Trung tâm; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc,
công tác của cán bộ, viên chức trong Trung tâm.
- Thực hiện các hoạt động sau biên tập đối với các loại hình ấn phẩm
của Trung tâm.
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm:
- Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm gồm có Chánh Văn phòng và một
số Phó Chánh Văn phòng.
- Tổ chức: Văn phòng Trung tâm được tổ chức theo 04 phòng chuyên
môn, nghiệp vụ, gồm:
• Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
• Phòng Hành chính - Tổ chức.
• Phòng Quản trị và quản lý xe.
• Phòng Tài chính - Kế toán.
Với cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ như vậy, vào thời điểm đó, Văn phòng
Trung tâm mới chỉ có 8 cán bộ, nhân viên, công việc Văn phòng hầu
như còn bỡ ngỡ đối với đa số. Tuy vậy, đội ngũ Lãnh đạo và nhân viên
của Văn phòng có rất nhiều cố gắng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để làm
tốt chức năng của mình là thu thập, xử lí thông tin hỗ trợ cho hoạt động
quản lí, điều hành của Ban Giám đốc và bảo đảm các điều kiện về vật
chất kĩ thuật cho hoạt động chung của toàn Trung tâm.
Cùng với việc kiện toàn các đơn vị của Trung tâm, ngày 25/8/2010,
Giám đốc Trung tâm đã ký quyết định số 83/QĐ-TT&DB quy định
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm. Trong đó, Văn
phòng Trung tâm được bổ sung thêm 02 nhiệm vụ: (1) Thực hiện cung
ứng dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin, dự báo và cảnh báo kinh tếxã hội; (2) Làm đầu mối tổ chức các chương trình hợp tác trong và ngoài
nước về trao đổi thông tin, nghiên cứu hỗn hợp, trao đổi kinh nghiệm
trong lĩnh vực thông tin, dự báo và cảnh báo kinh tế-xã hội và trong cơ
cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm cũng được bổ sung thêm 01 đơn
vị cấp phòng là Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo và cơ cấu lại các
phòng chức năng đã có cho phù hợp. Theo đó, Văn phòng Trung tâm
gồm 05 đơn vị sau:
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• Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
• Phòng Hành chính Quản trị.
• Phòng Quản lý nhân sự
• Phòng Kế hoạch Tài vụ.
• Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo (Trung tâm Dịch vụ, Tư
vấn và Đào tạo đã được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp Giấy
Chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ. Ngày 09//5/2011, được Bộ
Kế hoạch và Đầu tư công nhận (Quyết định số 609/QĐ-BKHĐT) là Cơ
sở đào tạo Đánh giá dự án đầu tư được cấp chứng chỉ cho các học viên).
Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 115/2005/NĐCP, Trung tâm đã xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của
Trung tâm và Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê
duyệt tại Quyết định số 1840/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012. Đây là căn
cứ để Giám đốc Trung tâm ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTDB ngày
02/01/2013 về việc Quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng
Trung tâm. Theo đó nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung
như sau:
Nhiệm vụ:
- Tổng hợp các hoạt động của lãnh đạo Trung tâm và các đơn vị
thuộc Trung tâm; điều phối và đôn đốc các mặt công tác của Trung tâm;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác của Trung tâm, chương trình
công tác hàng tuần, tháng, quí, năm của Ban Giám đốc và tổ chức thực
hiện các chương trình này theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;
- Chủ trì soạn thảo các báo cáo công tác của Trung tâm theo định kỳ
và đột xuất; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy chế và quy định các hoạt
động trong nội bộ của Trung tâm;
- Thực hiện công tác văn thư, hành chính và lễ tân của Trung tâm;
- Thực hiện công tác tổ chức, đào tạo và quản lý cán bộ, công tác thi
đua, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo... theo phân cấp
quản lý của Trung tâm;
- Thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán của Trung tâm;
- Quản lý và tổ chức sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản của
Trung tâm; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc, công tác của
cán bộ, viên chức trong Trung tâm;
- Làm đầu mối duy trì và phát triển quan hệ hợp tác trong nước và
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ngoài nước của Trung tâm; tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác
trong nước và ngoài nước về trao đổi thông tin, nghiên cứu hỗn hợp,
trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin, dự báo và cảnh báo kinh
tế-xã hội;
- Thực hiện các hoạt động sau biên tập đối với các loại hình ấn phẩm
của Trung tâm;
- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực thông
tin, dự báo và cảnh báo kinh tế-xã hội, bao gồm:
+ Thực hiện hoạt động tư vấn; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ;
+ Biên tập và xuất bản ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài
liệu nghiên cứu;
+ Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học.
Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm gồm có Chánh Văn phòng và các
Phó Chánh Văn phòng.
- Văn phòng Trung tâm được tổ chức theo các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ sau đây:
Phòng Tổng hợp và Đối ngoại.
Phòng Hành chính Quản trị.
Phòng Quản lý nhân sự.
Phòng Kế hoạch Tài vụ.
Trung tâm Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo
Một số kết quả đã đạt được
Cùng với các chức năng, nhiệm và cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết
định 07/QĐ-TTDB, bộ máy của Văn phòng Trung tâm cũng dần được
bổ sung và kiện toàn, các cán bộ nhân viên đều được sắp xếp, bố trí cho
phù hợp năng lực của từng người. Hiện nay, số lượng cán bộ, viên chức
của Văn phòng Trung tâm là 18 người và mỗi người đều được phân
công đảm nhận một số công việc cụ thể.
Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, như
không ổn định về cán bộ, số lượng cán bộ trẻ đông, thu nhập của cán
bộ nhân viên thấp so với mức trung bình của Trung tâm..., tuy nhiên,
với sự hướng dẫn và chỉ đạo tận tình của Ban Giám đốc, toàn thể cán
bộ, viên chức của Văn phòng Trung tâm đã cố gắng đoàn kết, tương trợ
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lẫn nhau để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, đảm
bảo chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho hoạt động quản
lý, điều hành của Ban Giám đốc và đảm bảo hỗ trợ, phục vụ các đơn vị
chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.
Các nỗ lực của các cán bộ, nhân viên của Văn phòng Trung tâm
trong 9 năm qua được thể hiện thông qua các danh hiệu thi đua do các
cấp trao tặng cho tập thể và cá nhân như sau: Danh hiệu “Tập thể lao
động xuất sắc”: các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013; Bộ
trưởng tặng Bằng khen: các năm 2007, 2012; Xét thành tích thi đua các
năm qua của Văn phòng Trung tâm, Hội đồng thi đua của cơ quan Bộ
Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen
năm 2013 cho Văn phòng Trung tâm; “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”: 13
lượt cán bộ, nhân viên; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư: 3 lượt cán bộ, nhân viên,
Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
Cùng với định hướng hoạt động mới của toàn Trung tâm theo Đề án
kiện toàn hoạt động và tổ chức bộ máy đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định 1840/QĐ-BKHĐT, các cán bộ, nhân
viên của Văn phòng Trung tâm cũng đang dần làm quen với phong cách
làm việc mới, chuyên nghiệp hơn, hướng tới mục tiêu để mỗi cán bộ,
nhân viên phải là một chuyên gia trong lĩnh vực được giao phụ trách,
để Văn phòng có thể đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn nữa yêu cầu của hoạt
động quản lí, điều hành của Ban Giám đốc và bảo đảm các điều kiện về
vật chất kĩ thuật cho hoạt động chung của toàn Trung tâm.
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NGHĨ VỀ CHI NHÁNH
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VIẾT SÊ
Giám đốc Chi nhánh

C

Vì vậy, Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh có chức năng cơ bản gồm trực
tiếp và tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế-xã hội, phân tích, tổng
hợp tình hình kinh tế-xã hội các tỉnh thành phố, vùng kinh tế ở phía
Nam và một số chức năng, nhiệm vụ khác. Hầu hết các nhiệm vụ của
Chi nhánh đều phải hướng tới phục vụ hoạt động của Trung tâm, tùy
thuộc chặt chẽ mọi mặt vào hoạt động của Trung tâm. Điều đó cũng có
nghĩa nhu cầu hoạt động của Trung tâm đặt ra đối với Chi nhánh đến
đâu thì quy mô và hoạt động của Chi nhánh sẽ được mở ra đến đó, đồng
bộ với năng lực của Chi nhánh và sự hỗ trợ của Trung tâm về mọi mặt.
Qua hơn 7 năm hoạt động trong bối cảnh hoạt động phân tích, dự
báo, xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế-xã hội là công việc mới mẻ không
chỉ đối với Chi nhánh mà cả đối với các đơn vị thuộc Trung tâm, đội
ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu, nhất là về kinh nghiệm và kiến thức dự
báo, lại có nhiều xáo trộn. Nhưng với số lượng ít ỏi, anh chị em cán
bộ viên chức trong Chi nhánh đã cố gắng làm được một số việc như:
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hi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh ra đời trước hết và chủ yếu gắn
liền với chủ trương của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Giám
đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội quốc gia với
ý tưởng cần có “cơ sở nằm vùng” tại Tp. Hồ Chí Minh – một trung tâm
kinh tế - văn hóa lớn nhất, năng động nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí
Minh cùng với các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ chiếm hơn 50%
quy mô kinh tế cả nước, nên những thông tin kịp thời, chính xác về điều
hành của các cấp chính quyền địa phương trong vùng thông qua một
tổ chức chuyên nghiệp là cần thiết cho công tác lãnh đạo và điều hành
kinh tế của các cơ quan trong và ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mặt
khác, các tỉnh thành phía Nam nói chung, Vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam nói riêng có những đặc thù riêng trong phát triển kinh tế cần được
nghiên cứu từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu, đến phân tích nhằm phục vụ
dự báo kinh tế-xã hội của cả nước.
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Xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế-xã hội 8 tỉnh, thành phố thuộc Vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam từ năm 2000-2012 với hơn 120 chỉ tiêu
kinh tế - xã hội; xây dựng cơ sở dữ kiệu và phân tích thị trường định
kỳ về thị trường nông sản hàng hóa trọng điểm của các tỉnh thành
phía Nam như: Cao su, cà phê, gạo, thủy sản, hạt điều, hạt tiêu, mía
đường…; tổ chức nghiên cứu khoa học xung quanh các chủ đề gắn
với kinh tế-xã hội trong vùng như nâng cao hiệu quả sử dụng thông
tin trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; đánh giá tương tác
kinh tế giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam; mô hình tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hiện
trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Đồng Nai, Tp. Hồ Chí
Minh và Bình Dương...
Thông qua đó, đội ngũ cán bộ, viên chức dần trưởng thành. Tuy
nhiên, nghiêm túc nhìn nhận thì những cố gắng và kết quả trên chưa
tương xứng với thời gian và mong muốn của lãnh đạo Trung tâm cũng
như bản thân anh chị em trong Chi nhánh. Anh chị em, kể cả người
đứng đầu Chi nhánh còn không ít lúng túng và thụ động. Điều quan
trọng nhất là từ thực tế để rút ra bài học kinh nghiệm cần thiết để tiếp
tục khắc phục và đi lên. Đó là: Sự ra đời và hoạt động của một số tổ
chức xuất phát từ chủ trương và mong muốn là cần thiết, nhưng chưa
đủ, quan trọng hơn cần thật sự xuất phát từ yêu cầu của thực tế. Từ
chủ trương và mong muốn đến thực tiễn thường có một khoảng cách
nhất định, thậm chí là khá xa, nhất là trong bối cảnh việc xây dựng cơ
sở dữ liệu kinh tế-xã hội cùng với phân tích, dự báo, cảnh báo dựa trên
những cơ sở khoa học cần thiết là công việc mới mẻ, phức tạp đòi hỏi
phải kiên trì xây dựng từ nền móng ban đầu trên cơ sở tự lực cộng với
học hỏi kinh nghiệm của các nước, các tổ chức có nhiều kinh nghiệm
về dự báo và cảnh báo kinh tế. Do đó không chỉ cần kiên trì mà còn đầu
tư khá lớn và bài bản cả về vật chất và con người. Hơn nữa, trên thực
tế, hiện nay thông tin, phân tích, dự báo chưa thật sự trở thành nhu cầu
cấp bách trong hoạt động quản lý của hầu hết doanh nghiệp và các cấp
chính quyền, chưa hình thành thị trường về thông tin kinh tế-xã hội có
hệ thống dựa trên các căn cứ khoa học. Trong các văn bản Nhà nước
cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng đề cập khá nhiều về
dự báo, kể cả dự báo về những lĩnh vực rất nhạy cảm như dự báo tình
hình an ninh thế giới và khu vực, nhưng dường như việc hiểu, đầu tư
cả về vật chất và con người, việc tổ chức hệ thống các cơ quan làm dự
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báo, cảnh báo còn quá sơ sài, rất thiếu bài bản so với yêu cầu của hoạt
động dự báo.
Trong bối cảnh khó khăn về mọi mặt, Chi nhánh đã chuyển hướng
chọn một số việc phù hợp với năng lực sẵn có trên cơ sở sự chỉ đạo của
các Lãnh đạo Trung tâm như phân tích, dự báo thị trường hàng hóa kể
cả thị trường vàng. Theo đó, anh chị em trong Chi nhánh đã có được
một số kinh nghiệm từ việc khai thác nguồn dữ liệu trong và ngoài
nước, đến kỹ thuật phân tích thị trường, tìm hiểu một số mô hình phân
tích dự báo ngành hàng từ sản xuất đến xuất, nhập khẩu và giá cả. Song
việc nghiên cứu, phân tích, dự báo kinh tế-xã hội vùng vẫn cần được
coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm lâu dài. Để làm
được nhiệm vụ này, ngoài sự nỗ lực của bản thân anh chị em trong Chi
nhánh, rất cần và quyết định là sự chỉ đạo đồng bộ của Lãnh đạo Trung
tâm, nhu cầu thông tin kinh tế-xã hội vùng, địa phương phía Nam của
các Ban thuộc Trung tâm. Hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo của
các Ban thuộc Trung tâm dù thực hiện trong phạm vi cả nước nhưng
sẽ là hợp lý và khoa học hơn nếu có thông tin, ý kiến chuyên gia, ý kiến
các nhà quản lý, nhất là các nhà quản lý địa phương về tình hình, xu thế
phát triển của Vùng kinh tế cũng như kinh tế địa phương – lãnh thổ với
tư cách là những phân hệ trong các hệ thống kinh tế quốc dân. Chính
những nghiên cứu, phân tích, dự báo về kinh tế-xã hội vùng sẽ hữu ích
cho việc phân tích, dự báo kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước.
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Tóm lại, tương lai thành công phụ thuộc vào ba trụ cột: Sự chỉ đạo
đồng bộ sát thực tế của Lãnh đạo Trung tâm; sự nỗ lực vượt bậc của cán
bộ, viên chức trong Chi nhánh; và sự phối hợp một cách thiết thực của
các Ban, các bộ phận trong Trung tâm.
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KỶ NIỆM VỀ NĂM THÀNH LẬP CHI NHÁNH
ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
TS. PHẠM ĐẮC DUYÊN
Nguyên Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

N

ăm 1989, tôi về công tác ở Ủy Ban Nhà nước về hợp tác và đầu
tư (sau đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Ở những nơi từng công
tác trước đây, tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời
làm công chức nhà nước của mình. Nhưng có lẽ thời kỳ làm việc tại Chi
nhánh đại diện tại Tp. HCM (Chi nhánh) thuộc Trung tâm Thông tin và
Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (Trung tâm) với thời gian không nhiều
nhưng đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Đây là cơ
quan cuối cùng tôi làm việc trước khi nghỉ hưu theo chế độ.
Cuối năm 2004, Trung tâm trở thành đơn vị cấp quốc gia thì tháng
05/2006, khi đang công tác tại Trung tâm Đầu tư nước ngoài Phía Nam
(Cục Đầu tư nước ngoài) kiêm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khu Công
nghiệp Việt Nam, tôi được Bộ trưởng quyết định biệt phái đến nhận
nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh. Thông thường, đối
với một đơn vị mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở
vật chất, tuy nhiên, được quan tâm giúp đỡ của Trung tâm, Văn phòng
Bộ, Trung tâm Đầu tư nước ngoài phía Nam, trong thời gian ngắn Chi
nhánh đã có ngay trụ sở làm việc tại 178 Nguyễn Đình Chiểu Tp. HCM.
Tiếp đến Trung tâm đã cấp kinh phí, phương tiện máy móc làm việc kịp
thời cho Chi nhánh. Về nhân sự, trong vòng 6 tháng, Chi nhánh đã hình
thành được tổ chức, ban đầu có 3 người, sau đó là 6 người (trong đó có
2 tiến sĩ, 4 cử nhân). Với 6 cán bộ, Chi nhánh bắt đầu đảm nhận công
việc được Trung tâm giao như: hành chính, kế toán, tổng hợp phân tích
và tập hợp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin và dự báo. Các cán
bộ nói trên được chuyển về từ nhiều đơn vị trong, ngoài Bộ, với nhiều
chuyên ngành khác nhau nhưng có chung một mục đích là hoàn thành
nhiệm vụ của cơ quan. Những cán bộ đầu tiên đã tạo cho tôi ấn tượng
tốt đẹp về khả năng phát triển tương lai của Chi nhánh. Chi nhánh đã
có những sản phẩm đầu tiên của mình trong công tác chuyên môn như
tham gia hoàn thành một số đề tài nghiên cứu Trung tâm phê duyệt,
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thiết lập mối quan hệ tốt với các Chi cục Thống kê các tỉnh, thành phố
phía Nam để tạo cơ sở tập hợp dữ liệu kinh tế-xã hội phía Nam…
Những thành quả ban đầu của Chi nhánh không thể có được nếu
không có sự quan tâm, giúp đỡ của Trung tâm. Ban Giám đốc của Trung
tâm (đặc biệt là Giám đốc Lê Đình Ân, Phó Giám đốc Hoàng Minh Hải)
đã thực sự để lại trong tôi những ấn tượng thật sâu sắc. Sự quan tâm của
các anh Lãnh đạo không chỉ thể hiện ở những lời động viên kịp thời, mà
còn có những hướng dẫn cụ thể về công tác chuyên môn, những biện
pháp thiết thực để tăng cường cơ sở vật chất như: máy móc thiết bị làm
việc, phương tiện ô tô đi lại. Ngoài ra, Lãnh đạo Trung tâm còn tạo điều
kiện cho nhiều cán bộ Chi nhánh được đi tập huấn tham quan khảo sát
chuyên môn ở Trung Quốc, Xingapo, Malaixia…
Thời gian cứ qua đi, nhân sự có nhiều biến động, nhưng dần dần Chi
nhánh đã ổn định, đi vào hoạt động để trở thành đơn vị duy nhất của
Trung tâm hoạt động độc lập ở phía Nam.
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Thắm thoát đã 8 năm, nhưng những ấn tượng tốt đẹp về các cán bộ
của Chi nhánh cũng như của Trung tâm vẫn còn lưu mãi trong ký ức
của tôi.
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ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ TRUNG TÂM
- 10 NĂM NHÌN LẠI
(Kính tặng các Anh, Chị Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo và các bạn đồng
nghiệp Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội quốc gia)
TS. ĐỖ ĐỨC CHI
Nguyên Phó Trưởng Ban Nguồn và Phát triển thông tin
Mười năm – bao niềm hy vọng
Đọng về một góc thơ hồng hôm nay
Trung tâm đang sải cánh bay
Bao bàn tay dựng bàn tay cuộc đời.
Ta mừng đón nhận lời mời
Gặp nhau – nhớ lại đầy vơi tháng ngày
Như nông dân ngắm đường cày
Đất Dự báo đã thêm dày niềm vui!?
Gian lao, hờ hững phải lùi
Số phận Ta sẽ không vùi lấp đi
Những chân thành dám hy sinh
Dấn thân – khi đã nụ cười trên môi!
Nắng thu đẹp mãi không thôi
Trung tâm Dự báo - rõ rồi, Niềm tin!
24/9/2014
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DẤU ẤN NHỮNG NGÀY ĐẦU CÔNG TÁC
			
		
TẠI TRUNG TÂM
		

THS. TRẦN THỊ HỒNG MINH
Ban Thông tin Doanh nghiệp và Thị trường

T

Tôi được phân công về công tác tại Ban Tổng hợp, cùng với những chị,
bạn cùng thi tuyển đợt 1, đó là chị Nguyễn Thị Linh Hương, chị Nguyễn
Thị Hồng Vân, bạn Lê Thị Thu Trà. Thời điểm đó, Tạp chí Thông tin và
Dự báo kinh tế-xã hội chưa chính thức được cấp phép thành lập mà
hoạt động như một đơn vị độc lập chuyên môn trong Ban Tổng hợp. Vì
vậy, nên tiếng là có 4 người mới tuyển vào ban nhưng thực chất chỉ có 3
người là thực sự nhân sự của Ban Tổng hợp, còn chị Vân thuộc Tạp chí
- đơn vị trong 3 tháng sau tách khỏi Ban. Là nhân viên mới vào nhưng
chúng tôi cũng được coi là những nhân viên đầu tiên, giờ là “lão làng”
của Ban Tổng hợp. Bởi trước đó, Ban mới chỉ có 1 người và cũng là lãnh
đạo Trưởng ban, đó là chú Hồ Sỹ Hưng. Trong vài tháng sau, Ban Tổng
hợp được bổ sung thêm 3 cán bộ hợp đồng, gồm anh Phan Minh Tuấn,
chị Vương Thị Mai và bạn Đinh Thu Nga. Nói dài dòng về bối cảnh
nhân sự như thế để diễn giải cho giai đoạn đó trong vòng mấy tháng
đầu chúng tôi khó khăn và bỡ ngỡ trong xác định công việc chuyên môn
của Ban như thế nào. Lãnh đạo mới được phân công phụ trách, chức
năng, nhiệm vụ của Ban mới được hình thành, nhân viên mới ra trường
vào công tác... Hồi đó, nhìn hoạt động chuyên môn của các Ban như
Ban Phân tích và Dự báo, Ban Kinh tế thế giới diễn ra say sưa, sôi nổi,
thực sự chúng tôi thấy lo sợ. Sợ vì mình không biết phải làm gì, sợ rằng
mình không theo kịp mọi người các Ban, không bắt nhịp được công
việc chuyên môn của Trung tâm. Sau một vài tháng như vậy, Ban được
lãnh đạo Trung tâm dành thời gian quan tâm, định hướng và giao công
việc cho thực hiện. Báo cáo chuyên đề đầu tiên của chúng tôi được giao
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ốt nghiệp đại học từ cuối năm 2004, tháng 3/2005 tôi tham
gia thi tuyển vào Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã
hội quốc gia và từ đầu tháng 5/2005, tôi bắt đầu công tác tại
Trung tâm – cũng là nơi tôi làm việc đầu tiên, duy nhất từ khi ra
trường đến nay.
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thực hiện là về “Năng suất các nhân tố tổng hợp – TFP” dưới dạng tài
liệu tham khảo đặc biệt phục vụ lãnh đạo. Chúng tôi tự đề xuất vấn đề
nghiên cứu, lãnh đạo góp ý đề cương, hướng dẫn cách thực hiện và rồi
chúng tôi miệt mài tìm tài liệu nghiên cứu, tổng hợp và phân tích. Từ
một đứa chẳng mấy khi quan tâm đến kinh tế vĩ mô là gì, tăng trưởng
ra sao, cơ chế chính sách như thế nào… tôi bắt đầu quan tâm và đi tìm
hiểu GDP là gì, cấu thành gồm những gì. Từ những bước đi đầu tiên đó
chúng tôi dần tự nghiên cứu, học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên
môn qua công việc. Cả mấy anh chị em bắt đầu yêu thích, hào hứng với
công việc mình đang làm, say sưa nghiên cứu, sôi nổi thảo luận trao đổi
khoa học. Không biết đã bao nhiêu buổi chúng tôi sang bên thư viện Bộ,
thư viện Quốc gia, thư viện Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW... tìm
tài liệu, đến nỗi quen thân với các chị thủ thư bên thư viện Bộ và cũng
là những đứa hay bị gọi điện nhắc trả tài liệu vì mượn quá nhiều.
Những cung bậc thăng trầm cảm xúc trong công việc chúng tôi cũng
trải qua trong thời kỳ đó. Còn nhớ vào năm 2006, thời điểm chúng tôi
đang hăng say nghiên cứu làm chuyên đề về “Chất lượng tăng trưởng
kinh tế Việt Nam và một số nước Đông Á”, trong Trung tâm râm ran về
một số ý kiến cá nhân trong cuộc họp các lãnh đạo ban của Trung tâm
với Ban Giám đốc đặt vấn đề có nên để tồn tại Ban Tổng hợp hay không
khi mà hoạt động chuyên môn không nhiều và còn mờ nhạt. Lúc đó,
anh chị em trong Ban thấy hụt hẫng vô cùng. Chúng tôi đã cùng động
viên nhau quyết tâm làm chuyên đề thật tốt để chứng minh rằng mình
có năng lực, rằng đưa ra sản phẩm đứa con tinh thần chất lượng trước
khi không tồn tại nữa. Khi biết được tâm tư của chúng tôi, Giám đốc
Trung tâm lúc đó là chú Lê Đình Ân đã giải tỏa mọi khúc mắc, động
viên tinh thần và tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia nhiều hoạt động
chuyên môn hơn, có cơ hội trưởng thành và chứng tỏ khả năng của
mình hơn.
Từ những ngày đầu công tác đó đến nay, ở môi trường của Ban Tổng
hợp và hiện giờ được điều động sang Ban Thông tin Doanh nghiệp và
Thị trường và trong môi trường lớn hơn của Trung tâm, bản thân tôi
đã trưởng thành hơn nhiều, tích lũy thêm nhiều kiến thức, nghiệp vụ
chuyên môn và kinh nghiệm cuộc sống. Công việc chuyên môn của
Trung tâm, của các Ban đã được định hình rõ, được giao thêm nhiều
việc gắn với hoạt động chung của Bộ, phục vụ nhiều đối tượng hơn,
theo đó, công việc của các cán bộ Trung tâm và bản thân tôi cũng nhiều
88
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lên và có định hình rõ ràng hơn. Các em trẻ mới vào công tác ở Trung
tâm cũng không còn phải trải qua giai đoạn như chúng tôi ngày đó mà
có cơ hội để nhanh chóng bắt nhịp công việc, được kèm cặp, rộng mở
cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Song những dấu ấn và cảm xúc
ngày đầu tiên đi làm đó vẫn còn vẹn nguyên và theo tôi đi suốt cuộc
đời. Những ngày gian khó của cả Trung tâm và các Ban hồi đó đã giúp
chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay, khiến chúng tôi trân trọng
hơn những gì đang có và tiếp tục phấn đấu cho tương lai.
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ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO
KT-XH QUỐC GIA: MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
NGUYỄN HUY ANH
Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm

T

rên cơ sở từ một đơn vị cấp Vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
ngày 29//10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số
186/2004/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội quốc
gia (Trung tâm) trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Trung
tâm được nâng cấp thành đơn vị sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực
thuộc Bộ và bổ sung chức năng dự báo kinh tế-xã hội. Tại thời điểm
này, Trung tâm có tổng số 18 cán bộ, viên chức với Chi bộ đảng gồm 10
đảng viên (Cấp ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Huy Anh, Phạm Thị Kim
Oanh, Hồ Sỹ Hưng).
Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Trung tâm cả về số lượng
và chất lượng, sau kỳ thi tuyển viên chức đầu năm 2005 và tiếp nhận
nhiều cán bộ (hầu hết đều là đảng viên) từ các cơ quan đơn vị khác về
công tác tại Trung tâm, đến hết quí I/2006, tổng số đảng viên của Chi bộ
Trung tâm đã lên tới 32 đồng chí. Theo đó, Chi bộ Trung tâm đã trình
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đề án thành lập Đảng bộ cơ sở Trung
tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội quốc gia với cơ cấu tổ chức
gồm 05 chi bộ trực thuộc (Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Ban Dự báo và
Ban Hợp tác quốc tế, Chi bộ Ban CNTT và Ban Tổng hợp, Chi bộ Ban
Nguồn và Ban Doanh nghiệp). Ngày 14/6/2006 Ban Thường vụ Đảng ủy
cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 99–QĐ/ĐUBKH
về việc nâng cấp Chi bộ Trung tâm thành Đảng bộ cấp cơ sở, đồng thời
chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời để thực hiện công tác chuẩn
bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất. Sau gần 8 tháng chuẩn bị
và được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan, ngày 06/02/2007, Đảng bộ
Trung tâm đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007-2011 và bầu
ra Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí (Đ/c Lê Đình Ân, đ/c Nguyễn Huy
Anh, đ/c Phạm Thị Kim Oanh, đ/c Đào Văn Thành, đ/c Phạm Thị Ngọc
Bích). Đ/c Lê Đình Ân được bầu giữ chức Bí thư, đ/c Nguyễn Huy Anh
được bầu giữ chức Phó Bí thư, hình thành các ban của Đảng ủy và phân
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công các thành viên Ban Chấp hành phụ trách các Ban (Ban Kiểm tra,
Ban Tổ chức, Ban Dân vận).

Sau ba năm hoạt động và tích cực trong công tác phát triển đảng
viên, đến tháng 11/2009, tổng số đảng viên của Đảng bộ Trung tâm đã
lên tới 42 đồng chí. Đồng thời, thực tế hoạt động của các đơn vị trong
Trung tâm khi đó đã đòi hỏi tổ chức đảng cần được cơ cấu tổ chức lại
sao cho phù hợp với tính chất hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của
các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động và lãnh đạo của
Đảng. Từ thực tế này, Đảng ủy Trung tâm đã báo cáo và xin phép Ban
Thường vụ Đảng ủy cơ quan để cơ cấu lại từ 04 chi bộ trực thuộc thành
07 chi bộ gồm: Chi bộ VPTT (đ/c Nguyễn Thị Vân Trang làm Bí thư và
sau này khi đ/c Trang chuyển công tác thì đ/c Nguyễn Mạnh Hùng làm
Bí thư), chi bộ Ban Nguồn (đ/c Đỗ Đức Chi làm Bí thư), Chi bộ Ban TH
(đ/c Trần Thị Hồng Minh làm Bí thư), Chi bộ Ban Dự báo (đ/c Lê Quốc
Phương làm Bí thư), Chi bộ Ban DN và Ban CNTT (đ/c Tạ Đình Xuyên
làm Bí thư), Chi bộ Ban HTQT và Tạp chí (đ/c Phạm Thị Ngọc Bích làm
Bí thư), Chi bộ Chi nhánh tại Tp.HCM (đ/c Nguyễn Viết Sê làm Bí thư).
Kết thúc nhiệm kỳ 2007-2011, sau khi báo cáo và được sự đồng ý
của Đảng ủy cơ quan, ngày 07/6/2011, Đảng bộ Trung tâm đã tổ chức
Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2011–2015 và bầu ra Ban Chấp hành
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Để kiện toàn tổ chức trong Đảng bộ Trung tâm, Đảng ủy Trung tâm đã
chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội và trên cơ sở kết quả
đại hội của các chi bộ, ngày 08/3/2007, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan
đã có Quyết định số 185–QĐ/ĐUBKH về việc chuẩn y Ban Chấp hành
các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm gồm: Đ/c Lưu Thị Điển, Bí thư
Chi bộ VPTT; đ/c Phạm Thị Ngọc Bích, Bí thư và đ/c Lê Quốc Phương,
Phó Bí thư Chi bộ Ban Dự báo và HTQT; đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư
và đ/c Đào Văn Thành, Phó Bí thư Chi bộ Ban CNTT, Ban TH và Tạp
chí; đ/c Đỗ Văn Thành, Bí thư và đ/c Đỗ Đức Chi, Phó Bí thư Chi bộ Ban
Nguồn và Ban DN. Đồng thời, theo đề nghị của Đảng ủy Trung tâm, ngày
03/4/2007, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã có Quyết định số 204–
QĐ/ĐUTT về việc thành lập Chi bộ Chi nhánh đại diện tại thành phố Hồ
Chí Minh gồm 04 đồng chí và chỉ định đồng chí Phạm Đắc Duyên (Giám
đốc Chi nhánh) làm Bí thư lâm thời (sau khi Chi bộ Chi nhánh tổ chức
Đại hội, Đảng ủy cơ quan đã có Quyết định chuẩn y đ/c Duyên giữ chức
vụ Bí thư Chi bộ). Như vậy, đến thời điểm tháng 4/2007, Đảng bộ Trung
tâm gồm 04 chi bộ trực thuộc.
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(Đảng ủy) gồm 05 đồng chí (Đ/c Mai Thị Thu, đ/c Nguyễn Huy Anh,
đ/c Hoàng Kim Dung, đ/c Phạm Thị Thu Phương, đ/c Nguyễn Thanh
Tuấn). Năm 2013, đ/c Tuấn đã chuyển công tác đến một đơn vị khác
thuộc Bộ KH&ĐT). Ngày 13/6/2011, Đảng ủy Trung tâm đã họp phiên
thứ nhất và bầu đ/c Mai Thị Thu giữ chức Bí thư, đ/c Nguyễn Huy Anh
giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Tại phiên họp này, Đảng ủy
Trung tâm cũng đã thống nhất về nguyên tắc làm việc và phân công các
đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác Đảng. Thời điểm
này, Đảng bộ Trung tâm có 44 đảng viên.
Xuất phát từ thực tế hoạt động của Đảng bộ, tháng 02/2013, Đảng
ủy Trung tâm đã trình Đảng ủy cơ quan phương án sắp xếp và tổ chức
lại các chi bộ thuộc Đảng bộ cho phù hợp với tình hình mới của Trung
tâm, đồng thời báo cáo Đảng ủy cấp trên về việc số lượng đảng viên làm
việc tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh không có đủ số đảng viên để
duy trì chi bộ. Theo đó, các chi bộ thuộc Đảng bộ được tổ chức lại theo
khối công việc chuyên môn, nghiệp vụ gồm 03 chi bộ:
Chi bộ số 1: bao gồm các đồng chí đảng viên là cán bộ đang làm việc
tại Văn phòng Trung tâm, Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội.
Đồng chí Phó Giám đốc Tạ Đình Xuyên sinh hoạt tại Chi bộ này (11
đồng chí). Ban Chấp hành gồm đ/c Tạ Đình Xuyên giữ chức vụ Bí thư
và đ/c Đào Thị Kim Huệ giữ chức vụ Phó Bí thư.
Chi bộ số 2 (Khối bảo đảm thông tin): bao gồm các đồng chí đảng
viên là cán bộ đang làm việc tại Ban Nguồn và Phát triển Thông tin, Ban
Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí Phó
Giám đốc Đỗ Văn Thành sinh hoạt tại Chi bộ này (8 đồng chí). Ban
Chấp hành gồm đ/c Đỗ Văn Thành chức vụ Bí thư và đ/c Nguyễn Thị
Hồng giữ chức vụ Phó Bí thư.
Chi bộ số 3 (Khối phân tích dự báo kinh tễ-xã hội): bao gồm các đồng
chí đảng viên là cán bộ đang làm việc tại Ban Kinh tế thế giới, Ban Phân
tích và Dự báo, Ban Thông tin Doanh nghiệp và thị trường, Ban Tổng
hợp. Đồng chí Giám đốc Mai Thị Thu sinh hoạt tại Chi bộ này (11 đồng
chí). Ban Chấp hành gồm đ/c Đoàn Hải Yến giữ chức vụ Bí thư, đ/c Phó
Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Bí thư, đ/c Lê Tất Phương là Chi ủy viên.
Trong giai đoạn này, ngoài số những đảng viên là cán bộ, viên chức
của Trung tâm, Đảng bộ Trung tâm đã tiếp nhận một số đồng chí nguyên
là lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ (như đ/c Nguyễn
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Bửu Quyền, nguyên Vụ trưởng Vụ TH; đ/c Nguyễn Công Liêm, nguyên
Phó Giám đốc Trung tâm; đ/c Nguyễn Quán, nguyên chuyên viên cao
cấp của TCTK…) đang làm chuyên gia cho các đơn vị của Trung tâm và
có nguyện vọng được sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Trung tâm.
Từ thực tế đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trung tâm đa phần là cán
bộ trẻ được tuyển dụng qua 04 đợt thi tuyển viên chức, Đảng ủy Trung
tâm đã đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng và nhận thức
chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ
chức đoàn thể tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào
thể thao (bóng đá) văn nghệ (Liên hoan Lời ca dâng Bác, cuộc thi tìm
hiểu về những tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh…), tổ
chức các chuyến đi về nguồn (Tân Trào, Khu K9, Thành cổ Quảng Trị,
Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Điện Biên Phủ…). Bên
cạnh các hoạt động nêu trên, để nâng cao chất lượng công tác đảng,
Đảng ủy cũng đã tập trung chỉ đạo cải tiến sinh hoạt tại các chi bộ, xây
dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề (tháng, quí) và gắn với
việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.
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Như vậy, với một chặng đường gần hai nhiệm kỳ, tuy chưa phải là
một quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để cho chúng ta thấy được
biết bao những kỷ niệm, dấu ấn cũng như những đổi thay của Đảng
bộ Trung tâm luôn gắn liền và đồng hành cùng quá trình phát triển
của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội quốc gia trong suốt
những năm qua.
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CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ
DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
HOÀNG KIM DUNG
Chủ tịch Công đoàn Trung tâm

C

ông đoàn Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc
gia (NCIF) được phát triển và hoàn thiện theo tiến trình xây
dựng và phát triển của NCIF. Từ năm 2007 cho đến nay, Công
đoàn Trung tâm (CĐTT) trở thành công đoàn bộ phận thuộc Công
đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó CĐTT đã tổ chức 03 kỳ Đại hội
và mỗi kỳ Đại hội đều có Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm tương
ứng để xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện. Hiện tại,
BCH CĐTT nhiệm kỳ III (2012-2015) gồm có 07 ủy viên gồm 01 Chủ
tịch phụ trách chung; 01 Phó Chủ tịch phụ trách công tác tài chính công
đoàn, kiêm Trưởng ban Nữ công Trung tâm; 01 Phó Chủ tịch phụ trách
các hoạt động phong trào văn hóa thể thao; 01 ủy viên phụ trách công
tác kiểm tra công đoàn; các ủy viên khác được phân công phụ trách
các mảng hoạt động thanh niên, công tác hành chính BCH công đoàn.
CĐTT hoạt động theo Điều lệ Công đoàn việc chức Việt Nam, quy chế
hoạt động và quy chế chi tiêu của Công đoàn Bộ KH&ĐT cũng như của
CĐTT đã ban hành.
Với vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của người lao động/ĐVCĐ, CĐTT đã triển khai tốt công tác thông tin,
tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần
thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Trung
tâm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính
sách liên quan trực tiếp đến CBCCVC/ĐVCĐ và chăm lo đời sống của
người lao động.
Với vai trò chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của người lao
động/ĐVCĐ, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Trung tâm, CĐTT
đã động viên khuyến khích các ĐVCĐ tham gia tích cực các phong
trào thi đua về mọi mặt do Bộ KH&ĐT, do Công đoàn cấp trên phát
động.
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Ngoài ra, hàng năm CĐTT đã chủ động xây dựng chương trình hoạt
động, có ưu tiên lựa chọn hoạt động chủ đạo trên cơ sở thực tiễn về
nhân lực, vật lực và tài lực của Trung tâm. Những hoạt động mang tính
tập thể cao, huy động được nhiều ĐVCĐ tham gia như phong trào văn
nghệ, phong trào hiến máu nhân đạo, phong trào quyên góp ủng hộ từ
thiện, phong trào thể thao, giáo dục tư tưởng chính trị cho các ĐVCĐ
bằng các chuyến đi thực tiễn về nguồn....đã gắn kết được các ĐVCĐ
trong Trung tâm. CĐTT đã đạt được nhiều thành tích trong tham gia
các phong trào như: Đạt giải A ở phong trào Văn nghệ “Lời ca dâng Bác”
năm 2013; giải khuyến khích trong cuộc thi Văn hóa ứng xử nơi công
sở năm 2013; giải vô địch kéo co MPI năm 2013; Giải nhì trong cuộc thi
“Ngày hội văn hóa ẩm thực MPI” năm 2012, giải bóng đá,...
Hoạt động nữ công đã có những bước chuyển biến quan trọng. Là
công đoàn với số đoàn viên nữ chiếm tỷ lệ cao 63,3%, công tác nữ công
đã tạo điều kiện để chị em ngày càng khẳng định vai trò “giỏi việc nước,
đảm việc nhà”, không ngừng nỗ lực phấn đấu đóng góp ngày càng nhiều
trong các mặt công tác của Trung tâm. Nhiều chị em đã được cấp trên
ghi nhận và bổ nhiệm nắm giữ các vị trí chủ chốt trong cơ quan.
Thông qua các hoạt động thi đua và các hoạt động thiết thực như
thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, sinh hoạt chính trị tư tưởng đã tạo
không khí đoàn kết và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi ĐVCĐ
trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Trung tâm.

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong những
năm qua, CĐTT sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm tốt vai trò, nhiệm vụ,
chức năng của mình.
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Với những thành tựu trên, công đoàn Trung tâm đã được công đoàn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng nhiều bằng khen, giấy khen và phần thưởng
cao quý khác cho tập thể và cá nhân về những thành tích xuất sắc trong
hoạt động công đoàn.
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ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM:
XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG,
XUNG KÍCH CỦA ĐƠN VỊ
NGUYỄN HOÀNG YẾN
Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm

L

à lực lượng trẻ gắn liền với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có,
đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ của Đoàn Thanh niên Trung
tâm (TNTT) đã chủ động xây dựng, triển khai các hoạt động về
nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào rất sôi nổi và hoàn thiện
mặt tổ chức trong cơ sở đoàn.
Trong những năm qua, số lượng đoàn viên của Chi đoàn không
ngừng tăng lên. Theo số liệu thống kê cập nhật đến tháng 10/2014 đoàn
thanh niên Trung tâm có 39 đoàn viên, trong đó có 7 đảng viên đang
sinh hoạt Đoàn. Số đoàn viên có trình độ thạc sỹ là 17 đồng chí, đại học
là 22 đồng chí.
Với sức trẻ của mình, Đoàn TNTT đã chủ động triển khai nhiều hoạt
động phong trào như thể thao, văn nghệ, các hoạt động từ thiện hay mở
rộng giao lưu với các đơn vị bạn. Thông qua các hoạt động phong trào,
các đoàn viên có cơ hội tìm hiểu, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thông
tin trong công tác chuyên môn cũng như cuộc sống. Hoạt động Đoàn đã
từng bước mang lại sự nhiệt tình trong công việc, thúc đẩy sự hiểu biết
và đoàn kết giữa các đoàn viên.
Được sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn
vị, đoàn viên Đoàn TNTT đã được giao thực hiện nhiều công tác chuyên
môn của Trung tâm nói chung và của từng đơn vị chuyên môn nói riêng.
Đối với công việc được giao, các đoàn viên luôn tham gia nhiệt tình và
đã có những đóng góp tích cực nhất định vào kết quả chung của toàn
Trung tâm. Trong đó, nhiều đoàn viên hiện nay đã đóng vai trò chủ chốt
trong một số công việc của Ban, thể hiện khả năng lãnh đạo nhóm, chủ
động trong tổ chức công việc.
Có thể nhận thấy, sự tham gia của các đoàn viên đã góp phần tích
cực vào việc cải tiến và nâng cao chất lượng các sản phẩm và ấn phẩm
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của Trung tâm, tích cực viết bài đăng Tạp chí trong và ngoài Trung
tâm và tham gia các hội thảo chuyên môn. Những hoạt động của Đoàn
TNTT cũng đã đóng góp tích cực vào việc tạo cầu nối trong việc trao
đổi chuyên môn giữa các đơn vị trong Trung tâm. Từ đó, đã hình thành
được các nhóm nghiên cứu chuyên môn giữa các Ban chuyên môn, tạo
điều kiện để các đơn vị trao đổi, giao lưu với nhau, thúc đẩy sự phát
triển chung của toàn Trung tâm.
Về công tác cán bộ Đoàn, Đoàn TNTT luôn quan tâm, chú trọng và
coi đây là khâu then chốt trong việc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động
của Đoàn. Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cụ thể, phân rõ trách
nhiệm của các cán bộ đoàn, Đoàn TNTT cũng thường xuyên họp BCH
mở rộng để bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ công tác đoàn theo
phương châm cùng chung sức đẩy mạnh hoạt động đoàn ngày càng mở
rộng, chất lượng, hiệu quả và có bản sắc riêng.
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Tuy vẫn còn gặp một số khó khăn như tuổi nghề còn trẻ hay áp lực
về kinh tế gia đình nhưng các đoàn viên Đoàn TNTT luôn nỗ lực phát
huy sự sáng tạo, sức trẻ trong các hoạt động phong trào cũng như hoạt
động chuyên môn của Trung tâm, góp phần xây dựng Trung tâm phát
triển ngày càng bền vững.
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ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM –
10 NĂM ƯƠM MẦM TÀI NĂNG
NGUYỄN THANH TUẤN
Nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Trung tâm
24 tuổi, tôi trở thành một thành viên của Trung tâm rồi gắn bó với cơ
quan hơn 8 năm trời. Phải thành thật mà nói, cuộc đời công tác của tôi
được Trung tâm ươm mầm và còn cả một quãng đường dài phía trước;
song khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời thanh niên của mình,
xét trên phương diện gắn bó với hoạt động Đoàn, tôi đã dành toàn bộ
ở Trung tâm. Cảm nghĩ hay suy tư, thực sự là rất nhiều, song có thể gói
gọn ở cả cụm từ “một vòng tuần hoàn”.
Ươm mầm
Tháng 5/2005, có một sự kiện rất đáng nhớ đối với rất nhiều người.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Trung tâm tổ chức kì thi viên chức và
lựa chọn được hơn 20 viên chức trẻ và siêu trẻ (hầu như chưa ai quá tuổi
30 và độ tuổi trung bình chỉ khoảng 25; hấp dẫn hơn, tuyệt đại đa số đều
có quyền tự do yêu đương, tự do tìm hiểu). Và rồi cuộc chơi… bắt đầu.
Từ một đơn vị chỉ gần 20 người, với chỉ vỏn vẹn 02 thanh niên –
đúng nghĩa là thanh niên trẻ (Hưng và chị Tâm), Đoàn Thanh niên
Trung tâm tăng vọt về mặt số lượng, với rất nhiều gương mặt tài năng và
tiềm năng, cả với hoạt động chuyên môn lẫn đoàn thể. Kinh tế thế giới
có Phương Hà, Mạnh Hà, Thu Hằng…; Phân tích dự báo có Trí Dũng,
Hoàng Chi; Doanh nghiệp có Hùng Tiến, Thu Phương…, Tổng hợp có
Hồng Minh, Linh Hương, Thu Trà…
Bên cạnh việc nỗ lực trong hoạt động chuyên môn rất mới và rất khó
– Phân tích và Dự báo, các bạn trẻ chúng tôi đã được Lãnh đạo Trung
tâm, các cô chú Lãnh đạo các Ban tạo điều kiện thuận lợi nhất để thể
hiện mình trong các hoạt động phong trào. Thời gian có, năng lực có,
nhiệt tình có, tất cả chúng tôi đã cũng nhau đưa tên tuổi Đoàn Thanh
niên Trung tâm trở thành đơn vị số 1 trong nhiều hoạt động đoàn thể
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Trưởng thành
Hẳn rất nhiều cô chú, anh chị và bạn đồng nghiệp đều nhớ rõ về
một khoảng thời gian huy hoàng trong hoạt động Đoàn Thanh niên của
Trung tâm. Trong 5 năm đầu tiên tham gia Giải bóng đá của Bộ (một
năm 2 lần, tổng cộng 10 lần), Trung tâm đoạt 4 chức Vô địch, 4 lần khác
đạt giải Nhì; đội tuyển của Bộ có tới 1/3 vị trí đá chính là từ Trung tâm.
Hoạt động văn nghệ của Đoàn Thanh niên Trung tâm cũng phát triển
mạnh mẽ, tham gia và đạt nhiều giải cao trong các phong trào do Đoàn
thanh niên Bộ, Quận đoàn Ba Đình tổ chức. Không những vậy, Đoàn
Thanh niên Trung tâm, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trung
tâm còn tham gia vào nhiều hoạt động phong trào của Đảng ủy, Công
đoàn Bộ. Bản thân tôi còn nhớ như in những ngày lăn lộn tập luyện
để biểu diễn tại Lễ tiễn Đoàn thể thao Việt Nam đi dự Sea Games năm
2007, tham gia các Giải văn nghệ dưới sự hướng dẫn của “nhạc trưởng”
Trần Du…
Khách quan nhìn lại, chúng tôi thực sự đã trưởng thành cả về mặt
chuyên môn cũng như nhân cách trong môi trường thanh niên ấy. Cùng
với sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Trung tâm, nhiều đoàn viên đã
được bầu vào và giữ các vị trí quan trọng trong Đoàn Thanh niên Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Việt Hưng – hiện là
Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, đồng chí Kim Việt Bách, Nguyễn Thị Linh
Hương là Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Bộ.
Ngày tôi rời cơ quan để đảm nhiệm công việc mới, thế hệ thanh
niên vào Trung tâm năm 2005 (hay sớm hơn như tôi năm 2004) đa
phần đã có gia đình riêng, với bao lo toan bộn bề. Lẽ dĩ nhiên, thời
gian và tâm sức dành cho hoạt động Đoàn đã không còn được như
trước, bởi một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ, lo cho gia đình riêng của
mình nhiều, phần thời gian cho hoạt động đoàn thể đương nhiên sẽ
bị thu hẹp lại.
Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, như khu rừng lụi tàn khi đông
tàn lạnh lẽo lại ánh lên những mầm sống xanh tươi khi xuân về. Một
lứa các bạn đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp và tài năng đã được Trung
tâm “chiêu mộ” về và một vòng tuần hoàn mới đã lại bắt đầu. Với sự
giúp đỡ, tư vấn của các anh chị đoàn viên lứa trước, các em đã gánh vác
rất tốt trách nhiệm đẩy mạnh phong trào đoàn, công tác thanh niên của
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…và một vòng quay mới
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Trung tâm. Tôi thực sự tin tưởng rằng Đoàn Thanh niên Trung tâm sẽ
luôn luôn lớn mạnh và là lá cờ đầu trong phong trào thanh niên của Bộ.
10 năm nữa, chắc chắn lại có bạn Đoàn viên lứa 2012 viết tiếp câu
chuyện như tôi đang viết…
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MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Những chia sẻ của một cựu đoàn viên từ ngày đầu
TRẦN PHƯƠNG HÀ
nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

T

ôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi tới làm việc tại Trung tâm –
cách tôi đã quen gọi Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã
hội quốc gia. 10 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn như thấy rõ cái
cảm giác hồi hộp xen chút lo lắng của cô sinh viên vừa tốt nghiệp khi
bước chân vào trụ sở số 2 Hoàng Văn Thụ. Cơ quan mới của tôi nằm
gọn trên một dọc hành lang tầng 5, những đồng nghiệp đầu tiên của tôi
đa phần là các cô chú lớn tuổi, nhiều người chỉ vài năm sau đã về hưu.
Những anh chị hơn tôi vài ba tuổi chưa đến chục người, còn vừa ra
trường giống tôi hình như chỉ có ba bốn bạn.
Ở một môi trường “già” điển hình kiểu cơ quan nhà nước như vậy,
những tưởng chẳng có “đất” cho hoạt động Đoàn. Ấy thế mà ngược lại.
Chỉ với số thanh niên chưa đến hai chục người ấy, nhận được sự ủng
hộ của các đồng nghiệp lão thành – vốn cũng từng là những đoàn viên
năng nổ, Chi đoàn thuở ban đầu đã hoạt động rất sôi nổi, tạo nền tảng
vững chắc cho Chi đoàn Trung tâm với số đoàn viên tăng nhanh và tuổi
đời ngày càng trẻ như hôm nay.
Ban lãnh đạo Trung tâm, có nguyên Giám đốc Lê Đình Ân, nguyên
Phó Giám đốc Nguyễn Công Liêm, Hoàng Minh Hải cùng các cô chú
lão thành như cô Kim Oanh, cô Tiên, cô Bích, anh Huy Anh, chị
Yến... là những người được vinh danh “mở cõi” Trung tâm. Những
nỗ lực không ngừng nghỉ của các cô chú, anh chị nhằm nâng tầm
Trung tâm Thông tin đã được đền đáp, với việc ngày 29/10/2004,
Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội quốc gia đã được
thành lập theo Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ. Niềm vui của tập thể khi nhận quyết định chính thức
ngày ấy, tôi cảm nhận được, có sự hân hoan của những thế hệ đi
trước vì cây trồng đã có ngày gặt quả, có sự háo hức được cống hiến
của lớp nghiên cứu viên trẻ.
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Nhiệt huyết những người “mở cõi”
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Chi đoàn khi ấy, với Bí thư Lê Đồng Tâm, Phó Bí thư Nguyễn Việt
Hưng và Nguyễn Thanh Tuấn, cũng tự hào được tham gia góp những
viên gạch đầu tiên xây dựng nên ngôi nhà Trung tâm Thông tin và Dự
báo Kinh tế-xã hội quốc gia. Là những nghiên cứu viên trẻ, thành viên
của các Ban nghiên cứu, chúng tôi cũng hào hứng tham gia đóng góp
ý kiến về chức năng, nhiệm vụ của các Ban trong Trung tâm. Tiếng nói
của chúng tôi khi đó phần nào đã được Lãnh đạo Trung tâm và phụ
trách các Ban ghi nhận và đánh giá đúng mức. Tôi, vốn được đào tạo
chuyên về ngoại ngữ hơn các bạn, nên được cùng cô Bích, chị Nhữ Lê
Thu Hương, chị Đồng Tâm tạo điều kiện tham gia công tác dịch thuật,
biên tập nội dung sách giới thiệu Trung tâm bằng hai thứ tiếng Việt Anh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác hãnh diện khi được cầm
trên tay cuốn sách giới thiệu nhỏ xinh với những câu từ khi đó tôi như
đã thuộc nằm lòng.
Nhằm đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ mới, quy mô Trung
tâm dần được mở rộng, trước hết là chuyển Trung tâm sang địa điểm
mới, số 65 Văn Miếu vào tháng 12/2004. Với số lượng đoàn viên trẻ đã
tăng gần gấp đôi và được coi là nòng cốt của các phòng Ban, Ban chấp
hành (BCH) Chi đoàn đã mạnh dạn đề xuất với Lãnh đạo Trung tâm để
thanh niên chịu trách nhiệm việc chuyển đồ, đảm bảo nhanh – gọn –
cẩn thận. Tuần “dọn nhà” vì thế mà vô cùng sôi nổi.
Sau khi ổn định ở cơ sở mới, sự kiện được mong đợi nhất của Trung
tâm là đợt thi tuyển viên chức đầu tiên vào tháng 4/2005, khẳng định vị
thế mới của Trung tâm trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thành công của
đợt thi tuyển ấy đã giúp “thay máu” cho cả Trung tâm, khi các viên chức
trúng tuyển đều rất trẻ, đa số mới ra trường một vài năm, có năng lực và
đặc biệt là rất nhiệt huyết muốn góp sức cho Trung tâm mới. Hoạt động
Chi đoàn nhờ thế có điều kiện phát triển.
Nói đến đây, không thể không nhắc đến vai trò của Bí thư đầu tiên
của Trung tâm, chị Lê Đồng Tâm. Là một trong số ít viên chức trẻ của
Trung tâm cũ, chị Tâm có lẽ là người gắn bó và mong muốn Trung tâm
phát triển hơn tất cả những đoàn viên trẻ như chúng tôi. Mang trên vai
trọng trách một Bí thư Chi đoàn, chị luôn trăn trở: Làm sao để hoạt
động Đoàn đóng góp thiết thực cho Trung tâm. Một trong những sáng
kiến đáng chú ý nhất của chị cùng BCH lúc đó, trong đó tôi là ủy viên,
là việc tổ chức cuộc thăm dò dư luận về Trung tâm trong mắt các đoàn
viên trẻ. Kết quả là đợt thăm dò đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ
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các đoàn viên trẻ, vốn luôn hào hứng với các cơ hội được góp tiếng nói
của mình. Phản hồi từ Ban Lãnh đạo cơ quan cũng rất tốt, từ công khai
hoan nghênh trong các cuộc giao ban, đến các buổi họp có sự tham gia
của BCH mở rộng để lắng nghe trực tiếp các ý kiến, kiến nghị cụ thể.
“Thừa thắng xông lên”, BCH mới tiếp tục mở các cuộc sinh hoạt chuyên
đề, trong đó lần lượt đoàn viên từng Ban trình bày về chức năng, nhiệm
vụ của đơn vị mình. Qua những lần thảo luận, phân tích, thậm chí là
có lúc tranh cãi, các đoàn viên đã hiểu rõ hơn công việc của mình và
đồng nghiệp, phát hiện ra những điểm trùng lặp, chưa hợp lý trong chức
năng, nhiệm vụ của các Ban, từ đó có đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo
Trung tâm.
Tôi may mắn là một thành viên BCH Chi đoàn thuở ban đầu đó,
được tiếp sức bởi nhiệt huyết của những người trẻ, những người có
chung tinh thần sẵn sàng cống hiến với mong muốn Trung tâm phát
triển. Mỗi khi tinh thần ấy chùng xuống, các lớp đoàn viên mới lại xuất
hiện, tạo làn sóng mới giúp Trung tâm luôn duy trì được sức trẻ để vươn
xa.
Rộn ràng sức trẻ

Trong 2-3 năm đầu hoạt động, Trung tâm liên tục có những biến
động nhân sự - đó cũng là chuyện bình thường đối với những đơn vị
mới. Nhưng chưa lúc nào Trung tâm thiếu các cây văn nghệ. Những
giọng ca vàng của Trung tâm qua các thế hệ có Thu Trà, Mai Tất Thắng,
Nguyễn Văn Quang, Ngọc Trâm là những thành viên cốt cán trong đội
văn nghệ của cả Bộ, luôn tỏa sáng trong các chương trình văn nghệ của
cơ quan.
Tôi cũng có cơ hội là thành viên đội văn nghệ của Trung tâm, được
biểu diễn trong các đợt Hội diễn của Bộ. Lúc thì tham gia hát, lúc được
biểu diễn thời trang. Nhớ những buổi sau giờ làm ở lại tập hát với chú
Du đến khản cả tiếng, tập đi tập lại từng động tác tay, nét mặt; những
buổi ghép nhạc thật vui vì được giao lưu với đoàn viên bao chi đoàn
khác trong Bộ. Rồi đến khi biểu diễn, các thành viên đội văn nghệ được
cả Trung tâm chăm chút, từ khâu hỗ trợ hậu cần đến cổ vũ nhiệt tình
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So với các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm có lẽ là
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khi lên sân khấu. Thế nên đội văn nghệ Trung tâm “thi là thắng”, những
tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng liên tiếp đoạt
giải cao trong các kỳ hội diễn, được đại diện cơ quan tham gia biểu diễn
ở cả cấp Quận Đoàn. Đối với cá nhân tôi, đó sẽ là những kỷ niệm không
bao giờ quên, bởi nó ghi lại một thời tuổi trẻ đầy màu sắc và rộn rã.
Đội bóng nam cũng là một niềm tự hào của Trung tâm. Các giải bóng
đá nhân dịp 30/4-1/5, 2/9 hay dịp thành lập Bộ (tháng 12) luôn là ngày
hội của cả Trung tâm. Đội bóng tích cực luyện tập, BCH bận rộn phân
công các đoàn viên chuẩn bị công tác hậu cần. Lãnh đạo cơ quan cũng
rất quan tâm, luôn ra tận sân cổ vũ tinh thần các cầu thủ. Được biết, đến
giờ đội bóng dù các thành viên đã già đi nhiều nhưng sức “chiến đấu”
vẫn như xưa, vẫn xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ người hâm
mộ trung thành và tâm huyết.
Những thành công của đội văn nghệ, đội bóng Trung tâm phần nhiều
là do nỗ lực của từng cá nhân tham gia. May mắn có trong tay một “đội
quân tinh nhuệ”, BCH Chi đoàn qua các giai đoạn cũng rất nỗ lực tạo
điều kiện để các đoàn viên phát huy năng lực, có cơ hội để khẳng định
bản thân trong tập thể. Bên cạnh đó, sự ủng hộ hết mình của Ban Giám
đốc Trung tâm, cả về vật chất lẫn tinh thần, cũng tạo động lực to lớn
để các đoàn viên quyết tâm với tinh thần vì “màu cờ sắc áo” Trung tâm.
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những đóng góp của Chi đoàn
Trung tâm đối với hoạt động chung của Đoàn Bộ. Như đã nói ở trên,
với sức trẻ của mình, Trung tâm luôn đi đầu trong các hoạt động phong
trào, văn – thể - mỹ của thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cá nhân tôi
cũng có thời gian hoạt động với tư cách Ủy viên Ban nghiên cứu khoa
học, BCH Đoàn cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được cử đại diện Đoàn
Bộ tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ do Đoàn khối các cơ quan trung ương
tổ chức năm 2006. Đề án “Bán sách qua mạng”, lấy ý tưởng từ chính
công việc hàng ngày của các phòng ban ở Trung tâm, đã vinh dự được
nhận giải Sáng tạo trong cuộc thi năm đó. Thành tích dù nhỏ, nhưng
phần nào đã giúp Chi đoàn Trung tâm khẳng định: Thanh niên Trung
tâm không chỉ hát hay, đá bóng giỏi mà còn rất yêu công việc chuyên
môn, tâm huyết với nghề.
Thân mến thân tình đồng nghiệp
Trung tâm vẫn luôn tự hào về tinh thần đoàn kết, tình đồng nghiệp
chí tình gắn bó. Đó cũng là một ưu điểm của Chi đoàn Trung tâm.
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Còn nhớ, mỗi thành viên mới của Trung tâm không chỉ được các bậc
tiền bối dẫn đi giới thiệu làm quen với tất cả các đơn vị trong cơ quan,
mà còn được ưu ái “ra mắt” toàn Chi đoàn trong những buổi sinh hoạt
chung luôn rộn rã tiếng cười. Không buổi sinh hoạt Đoàn nào thiếu
lời ca tiếng hát, các tiết mục tự phát luôn nhận được sự ủng hộ hết
mình từ các đoàn viên trong Chi đoàn. Hoạt động tổ chức sinh nhật
theo tháng cũng được triển khai và sau đó mở rộng ra cấp Công đoàn
Trung tâm, khiến các cán bộ, viên chức ai ai cũng cảm thấy được quan
tâm, chăm sóc.

Những buổi dã ngoại cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên Chi
đoàn Trung tâm gắn bó với nhau, với công việc hơn. Khi đó, mỗi nửa
năm, Chi đoàn lại tổ chức một chuyến dã ngoại, khi thì đi khu sinh thái
ở Từ Liêm, xa hơn là những chuyến tham quan Suối Ngọc, Thác Bà. Lần
nào, BCH cũng huy động sáng kiến của các đoàn viên, lên chương trình
sao cho thật hấp dẫn, thu hút thật đông đoàn viên tham gia.
Dù giờ không còn làm việc tại Trung tâm, nhưng đối với tôi, Trung
tâm vẫn thân thiết, gần gũi. Bởi đó là nơi tôi học bài học đầu tiên làm
“viên chức nhà nước”, là nơi tôi sống hết mình trong những ngày tháng
tuổi trẻ, nơi có những đồng nghiệp giờ đã trở thành bạn bè thân thiết
trong cuộc sống.
Nhân cơ hội được tham gia viết bài cho kỷ yếu Trung tâm 10 năm xây
dựng và phát triển, xin cho tôi được gửi lời cảm ơn đến những người
đi trước: Xin cảm ơn nguyên Giám đốc Lê Đình Ân, người đã chỉ bảo
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Bắt đầu từ năm 2005, nhằm gắn kết các đoàn viên cũng như tạo
không khí làm việc bui vẻ, BCH Chi đoàn đã mạnh dạn xin phép Lãnh
đạo Trung tâm tổ chức Đêm hội Noel, có lẽ là lần đầu tiên tại Bộ có một
đơn vị tổ chức chương trình riêng như thế. Chương trình được lên rất
nhanh, quá trình chuẩn bị đã tập hợp được sự tham gia của rất đông
đoàn viên, đa số là những người vừa thi đỗ vào Trung tâm; từ khâu
trang trí, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi, tất cả đều được thực
hiện hào hứng nhưng hết sức nghiêm túc. Kết quả nằm ngoài mong
đợi, buổi lễ đã thu hút được sự tham gia của tất cả thành viên Trung
tâm, từ Lãnh đạo Trung tâm, phụ trách các Ban đến các viên chức trẻ.
Hình thức sinh hoạt này còn được duy trì trong các năm tiếp theo, với
các hoạt động đa dạng, có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều đoàn
viên hơn.
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tôi rất nhiều điều, người đã đặt lòng tin để tôi có cơ hội được khẳng
định bản thân; xin cảm ơn nguyên Phó Giám đốc Nguyễn Công Liêm
– những bài học dịch, những lời chú dặn trong chuyến học tập tại Thụy
Điển cùng chú đã giúp tôi tự tin và lớn lên nhiều; xin cảm ơn nguyên
Phó Giám đốc Hoàng Minh Hải đã luôn gần gũi, chia sẻ với thanh niên,
giúp chúng tôi yêu hơn công việc mình đang làm. Xin gửi lời cảm ơn tới
cô Phạm Thị Ngọc Bích, nguyên Phó trưởng Ban phụ trách Ban Hợp tác
Quốc tế và Đào tạo, người thầy, người cô đã dìu dắt tôi trong công việc;
xin cảm ơn cô Oanh, cô Điển, các anh chị và các đồng nghiệp ở Trung
tâm, những người đã khiến những ngày làm việc ở Trung tâm của tôi
luôn là những ngày vui, rộn rã.
Tôi cũng xin cảm ơn Giám đốc Mai Thị Thu và Ban Giám đốc mới
của Trung tâm đã cho một đoàn viên cũ như tôi có dịp chia sẻ cảm nghĩ
và những kỷ niệm không bao giờ quên về nơi tôi đã từng công tác –
Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia.
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Mục lục
Lời nói đầu
Lời tựa

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Những ngày đầu tiên - Khó quên
Nguyên Giám đốc Lê Đình Ân
Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia: Nhìn lại
10 năm hoạt động và định hướng phát triển
Giám đốc Mai Thị Thu
Một số định hướng về hoạt động nghiên cứu khoa học trong
những năm đầu thực hiện chức năng nhiệm vụ mới của
Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia
Nguyên Phó Giám đốc Hoàng Minh Hải
Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin và Dự báo
KT-XH quốc gia và định hướng trong thời gian tới
Phó Giám đốc Đỗ Văn Thành
Suy nghĩ về những bước đi tiếp theo
Nguyên Phó Giám đốc Nguyễn Công Liêm
Hoạt động nghiên cứu về kinh tế thế giới
Lương Văn Khôi
Ban Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng công nghệ thông
tin: nhìn lại chặng đường phát triển
Nguyễn Huy Anh
Ban Phân tích và Dự báo: Con đường phát triển và trưởng
thành
Phó Thị Kim Chi
Ban Tổng hợp: 10 năm hình thành và phát triển
Đoàn Hải Yến
Ban Thông tin Doanh nghiệp và Thị trường: 10 năm, một
chặng đường
Nguyễn Huy Hoàng
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3
5
13
16

20

25

30
34
39

42

47
55

Hợp tác quốc tế với quá trình phát triển Trung tâm Thông
tin và Dự báo KT-XH quốc gia
Phạm Thị Ngọc Bích, Đặng Ngọc Trâm
Ban Nguồn và phát triển thông tin- chặng đường xây dựng
và phát triển
Hoàng Kim Dung

60

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội: Những dấu ấn
trên chặng đường xây dựng và phát triển
Nhữ Lê Thu Hương
Văn phòng Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc
gia: chặng đường 10 năm phát triển
Nguyễn Thị Minh Huệ
Nghĩ về chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Viết Sê
Kỷ niệm về năm thành lập chi nhánh đại diện tại Tp. Hồ Chí
Minh
Phạm Đắc Duyên
Đôi điều suy nghĩ về Trung tâm - 10 năm nhìn lại
Đỗ Đức Chi
Dấu ấn những ngày đầu công tác tại Trung tâm
Trần Thị Hồng Minh
Đảng bộ Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc gia:
Một chặng đường
Nguyễn Huy Anh
Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dự báo KT-XH quốc
gia: Chặng đường phát triển
Hoàng Kim Dung
Đoàn Thanh niên Trung tâm: Xứng đáng là lực lượng tiên
phong, xung kích của đơn vị
Nguyễn Hoàng Yến
Đoàn Thanh niên Trung tâm – 10 năm ươm mầm tài năng
Nguyễn Thanh Tuấn
Một thời để nhớ
Trần Phương Hà
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TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA
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Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc Mai Thị Thu

Chịu trách nhiệm nội dung
Phó Giám đốc Tạ Đình Xuyên

Ban Biên tập
Nguyễn Huy Anh
Trần Thị Hồng Minh
Nhữ Lê Thu Hương
Phùng Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thiết kế mỹ thuật
Tạ Thu Hồng

In 300 cuốn khổ 16x24 cm
tại Công ty Cổ phần In & PTTM Nhật Minh
116

