
AN SINH XÃ HỘI

THU THẬP DỮ LIỆU 
AN SINH XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
[A3714769]

 

26 – 27/08/2021

TRỰC TUYẾN

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

 



THU THẬP DỮ LIỆU 
AN SINH XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

 

TỔNG QUAN
Việc thu thập và phân tích dữ liệu an sinh xã hội là những phương tiện thiết yếu để 
thực hiện hiệu quả các chiến lược, chính sách và chương trình quốc gia được thiết 
kế để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thương trong suốt 
vòng đời con người. Nhiều thập kỷ qua, ILO đã hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong 
suốt quá trình tổng hợp và giám sát dữ liệu về hoạt động của các hệ thống an sinh 
xã hội. Công cụ chính của ILO để thu thập định kỳ dữ liệu hành chính về an sinh xã 
hội là Điều tra về an sinh xã hội (SSI), cho phép theo dõi tiến độ trong công tác an 
sinh xã hội nhằm đạt được mục tiêu SDG 1.3, thực hiện Chiến lược an sinh xã hội và 
xây dựng tầm nhìn cho hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030 tại Việt Nam.

Tôi sẽ học gì?
Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho học viên cơ hội để: 

• Nâng cao kiến thức về các phương pháp và định nghĩa thống kê về an sinh 
xã hội, góp phần hài hòa hóa nền tảng kiến thức quốc gia về lĩnh vực an 
sinh xã hội;
• Làm quen với phương pháp luận của ILO về thu thập và giám sát dữ liệu 
an sinh xã hội;
• Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá dữ liệu an sinh xã hội, đặc biệt liên 
quan đến đánh giá mức độ bao phủ của an sinh xã hội và mức độ đầy đủ 
của các chế độ trợ cấp; 
• Tăng cường năng lực sử dụng Điều tra an sinh xã hội của ILO như một 
công cụ để tạo ra dữ liệu an sinh xã hội toàn diện, đáng tin cậy và chất 
lượng, củng cố hệ thống thống kê quốc gia về an sinh xã hội;
• Thảo luận về các mối quan tâm chính và xác định các cơ hội sử dụng công 
cụ SSI để xây dựng, giám sát và xử lý dữ liệu bảo trợ xã hội ở Việt Nam.
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HỌC THEO 
MỘT CÁCH KHÁC

Các phương pháp 
đào tạo của Trung tâm 
bao gồm phương pháp 
tiếp cận có sự tham gia 

trực tiếp để đào tạo từ xa 

TÀI NGUYÊN CẤP CAO

Học hỏi từ 
các chuyên gia ILO, 

giảng viên ITCILO và 
các chuyên gia đã được 

công nhận trong 
lĩnh vực liên quan

CHỨNG CHỈ THAM GIA 
KHOÁ ĐÀO TẠO ITCILO

Học viên hoàn thành 
khoá đào tạo sẽ 

được cấp Chứng chỉ 
tham gia ITCILO

 

Tại sao
tôi nên tham gia khoá đào tạo?
• Tìm hiểu về phương pháp luận của ILO về thu thập, giám sát và ứng dụng 
dữ liệu an sinh xã hội
• Tham gia và tương tác với mạng lưới các chuyên gia trong lĩnh vực thống 
kê an sinh xã hội ở Việt Nam để tăng cường điều phối cấp quốc gia về thu 
thập dữ liệu và hình thành hiểu biết chung về quá trình xử lý và khả năng áp 
dụng dữ liệu;
• Áp dụng nội dung đào tạo vào thực tế để tạo ra các chỉ số về mức độ bao 
phủ và đầy đủ bằng cách sử dụng danh mục Điều tra An sinh Xã hội (SSI) cập 
nhật cho Việt Nam;
• Nhận chứng chỉ tham gia ITCILO sau khi hoàn thành khóa học.

Ai nên 
tham dự khoá đào tạo này?
Khóa đào tạo này được thiết kế cho những người tham gia chính vào quá 
trình thu thập và giám sát dữ liệu an sinh xã hội tại Việt Nam nhằm củng cố 
kiến thức về các khía cạnh kỹ thuật, công cụ và phương pháp luận sử dụng 
để xây dựng và xử lý dữ liệu thống kê.

Phương pháp luận
Khóa đào tạo được tổ chức trên các phiên trực tiếp (hội thảo trên web), do 
Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO (ITC-ILO), văn phòng ILO tại Hà Nội và 
Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) tại Việt Nam thực hiện và hỗ trợ. 
Người tham gia sẽ có quyền truy cập vào nền tảng eCampus chuyên dụng 
để tham khảo các tài nguyên được chọn cho khoá đào tạo.

Cách đăng ký tham gia
Để đăng ký tham gia vui lòng liên hệ Nguyễn Hải Đạt (dat@ilo.org) trước 
ngày 25/8/2021.
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