
 

HỘI THẢO TẬP HUẤN 

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH 

Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao Động VN, ngày 16-17/10/2014 

 

Giới thiệu 

Những năm gần đây, các tổ chức xã hội dân sự/NGOs đã và đang tham gia một cách tích 

cưc vào các hoạt động nghiên cứu, giám sát và phản biện chính sách, pháp luật ở nhiều 

lĩnh vực. Các nghiên cứu chứng thực được áp dụng rộng rãi, gồm cả phương pháp 

nghiên cứu định tính và định lượng. Đặc điểm chung là NGOs thường áp dụng cách tiếp 

cận nghiên cứu trường hợp (case-study) với quy mô nhỏ, có nhiều hạn chế về khả năng 

cung cấp các dữ liệu/số liệu thống kê minh họa cho các quan sát và đánh giá về nội dung 

nghiên cứu. Bên cạnh phương pháp định tính, nghiên cứu định lượng có giá trị và ý 

nghĩa quan trọng cho việc khẳng định tính đúng đắn và độ tin cậy của các đánh giá chính 

sách dựa trên các dữ liệu tính toán, góp phần thuyết phục các đối tượng tiếp nhận kết 

quả nghiên cứu.  

 

Để góp phần tăng cường hiểu biết và năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự/NGOs về 
nghiên cứu, phân tích chính sách, tiếp theo lớp tập huấn giới thiệu Các phương pháp 
nghiên cứu chính sách vào tháng 04/2014, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
(PanNature), đơn vị điều phối của Liên minh Khoáng sản, phối hợp với Oxfam tổ chức 
hội thảo tập huấn Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách vào ngày 
16-17 tháng 10 năm 2014. Khoảng 20 học viên là cán bộ các tổ chức NGO của Việt Nam, 
cơ quan nghiên cứu, tổ chức cộng đồng sẽ được lựa chọn và mời tham gia. Sau khóa tập 
huấn này, PanNature mong muốn sẽ tiếp tuc phối hợp với các tổ chức đối tác triển khai 
một số chủ đề nghiên cứu chính sách liên quan ở Việt Nam.  
 

Mục tiêu khóa tập huấn  

1. Cung cấp cho học viên các hiểu biết và kỹ năng cơ bản về các phương pháp định lượng 

có thể áp dụng cho nghiên cứu chính sách; 

2. Duy trì và mở rộng mạng lưới chia sẻ tho ng tin, mối quan tâm giữa các tỏ chức xã ho ̣ i 

vè nghie n cứu va  va ̣ n đo ̣ ng chính sách; đề xuất thực hiện các phối hợp nghiên cứu chính 

sách thông qua các tài trợ nhỏ; 

  

Kết quả mong đợi 

1. Học viên nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản để vận dụng phương pháp nghiên 

cứu định lượng trong nghiên cứu chính sách; 

2. Lựa chọn được các cá nhân, tổ chức sẵn sàng tham gia thực hiện một số nghiên cứu, 

đánh giá chính sách thông qua các tài trợ nhỏ. 

 

LIÊN MINH  
KHOÁNG S Ả N  



 

Địa điểm và thời gian 

 Địa điểm: Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động VN, 95 Trần Quốc Toản, Hà Nội 

 Thời gian: Ngày 16-17/10/2014  

 

Chương trình tập huấn  

Thời gian Nội dung – Hoạt động Thực hiện 

Ngày thứ nhất, 16/10/2014 

8:15 – 8:30 
Đăng ký  

PanNature 

8:30 – 8:40 Phát biểu khai mạc 

PanNature 

8:40 – 9:00 Giới thiệu và làm quen  

PanNature 

Giảng viên: Ông Đặng Ngọc Quang  

9:00 – 9:45 Phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu chính sách  

Giảng viên 

9:45-10:00 Giải lao 

10:00-10:45 Thiết kế nghiên cứu sử dụng các phương pháp định lượng  

 Câu hỏi nghiên cứu 

 Phân loại câu hỏi nghiên cứu 

 Chất lượng câu hỏi nghiên cứu 

 Hình thành câu hỏi nghiên cứu và điều chỉnh 

Giảng viên 

10:45 – 11:30 Thực hành thiết kế nghiên cứu  

Học viên/giảng viên 

11:30-12:00 Hỏi đáp và thảo luận  

Học viên/giảng viên 

12:00 – 1:30 Nghỉ trưa 

1:30-1:45 Khởi động  

PanNature 

1:45-2:30 Các phương pháp và công cụ thu thập thông tin trong nghiên cứu 

định lượng  

Giảng viên 

2:30-3:00 Quần thể mẫu và chọn mẫu 

 Các cách chọn mẫu  

 Khoảng tin cậy, độ tin cậy 

Giảng viên 

3:00-3:15 Giải lao 

3:15-4:00 Điều tra khảo sát: Thiết kế bảng hỏi  

 Đặt câu hỏi và trình bày bảng hỏi  

 Các loại biến/đặc tính và thang đo  



Giảng viên  

4:00 – 4:45 Thực hành thiết kế bảng hỏi 

Học viên/giảng viên 

4:45-5:00 Hỏi đáp và Thảo luận 

Sơ kết ngày tập huấn thứ nhất 

Giảng viên 

Ngày thứ hai, 17/10/2014 

8:00-8:15  Khởi động  

PanNature 

8:15-9:30 Xử lý. phân tích và sử dụng các kết quả định lượng 

 Xử lý dữ liệu  

 Phân tích thống kê 

 Sử dụng bảng, biểu đồ 

Giảng viên  

9:30-10:15 Bài tập thực hành  

Học viên/Giảng viên 

10:15-10:30 Giải lao 

10:30-11:00 Hạn chế của nghiên cứu định lượng và cách khắc phục  

Giảng viên 

11:00 – 11:30 Mối quan hệ giữa phương pháp định tính và phương pháp định 

lượng trong nghiên cứu chính sách  

Giảng viên 

11:30 – 12:00  Hỏi đáp và thảo luận  

Giảng viên 

12:00 – 1:30 Nghỉ trưa 

1:30-1:45 Giới thiệu chương trình tài trợ nhỏ của PanNature cho các tổ chức 

xã hội dân sự  

PanNature 

1:45-2:30 Học viên hoàn thiện đề xuất nghiên cứu  

Học viên 

2:30-4:30 Góp ý cho các đề xuất nghiên cứu nhỏ  

Học viên 

4:30-4:45 Thông báo quá trình tuyển chọn và tài trợ nhỏ. 

PanNature 

4:45-5:00 Đánh giá và tổng kết hội thảo tập huấn  

PanNature 

 


