
Một vài suy nghị về thống
kê lâm nghiệp

Từ người sử dụng cuối cùng



Mục đích của tôi



Tôi sẽ xem xét việc tôi đã hoàn thành hôm nay nếu các bạn
nhận ra 3 điều này

1. Dữ liệu thống kê – nền tảng của quá trình
ra quyết định của chính phủ và khu vực tư
nhân

2. Dữ liệu thống kê được sử dụng bởi nhiều
người sử dụng cuối cùng khác nhau – gói dữ
liệu thống kê cho từng nhóm

3. Quy tắc ứng xử giúp giữ gìn sự liêm chính



Không phải là người
làm thống kê

Tôi là ai? 

Tôi là tư vấn cho ITTO



Công việc của tôi đã đưa tôi đến nhiều quốc gia và liên
quan đến nhiều khía cạnh của lâm nghiệp công và lâm
nghiệp tư nhân và thương mại gỗ.

Đối với hầu hết các nhiệm vụ, dữ liệu thống kê quốc gia và
quốc tế là điểm dừng đầu tiên.



Bảng tính giống
như một khu
rừng tre

Một nguồn tài
nguyên rất quý
giá với nhiều ứng
dụng khác nhau



Trung Quốc
Các công ty muốn nguồn cung gỗ
hợp pháp và quan tâm đến việc đầu
tư ở nước ngoài

Điểm dừng đầu tiên – dữ liệu thống
kê sẵn có

Thống kê kịp thời góp phần vào
thương mại gỗ quốc tế của
Indonesia

Dữ liệu về giấy phép xuất khẩu SVLK 

http://silk.dephut.go.id/

https://www.itto.int/news_releases/id=5622



Phân biệt thống kê đầu ra – cùng bộ dữ liệu nhưng đầu ra được thiết kế
dành cho người dùng cuối cùng cụ thể

https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/statistics/forestry-statistics/

Một phong cách
không phù hợp
với tất cả mọi
người



Sự liêm chính Quyền chủ tịch Ủy ban thống kê
của Ấn Độ đã từ chức

Mối quan tâm về “can thiệp
chính trị” trong dữ liệu thống kê.

Các thống kê bất thường ảnh
hưởng đến chính sách kinh tế tại
Nhật Bản.

Vụ bê bối cũng đã phơi bày chất
lượng suy giảm của thống kê
chính phủ.

https://www.nippon.com/en/in-depth/d00475/japan%E2%80%99s-statistics-scandal-the-
need-for-new-approaches.html

https://www.asiatimes.com/2019/03/article/indian-government-meddling-with-data-
experts/



Hướng dẫn về đạo đức trong hoạt động thống kê của Hiệp
hội thống kê Hoa Kỳ nhằm giúp những người làm công tác
thống kê đưa ra quyết định một cách có đạo đức.

https://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Ethical-Guidelines-for-
Statistical-Practice.aspx

Cơ quan thống kê của Anh cho biết:

Việc thu thập, tiếp cận, sử dụng và chia sẻ dữ liệu thống kê
cần phải có đạo đức và vì mục đích chung. Những người
tổng hợp và công bố dữ liệu thống kê phải không có xung
đột lợi ích, bao gồm áp lực về chính trị và thương mại có
thể ảnh hưởng đến việc tổng hợp, công bố và chia sẻ dữ
liệu thống kê.

https://www.statisticsauthority.gov.uk/code-of-practice/the-
code/trustworthiness/t1-honesty-and-integrity/

Quy tắc ứng xử
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