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NGUỒN DỮ LIỆU & TRI THỨC MỞ

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
(WB OPEN DATA & OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY)

Hà Nội ngày 26 tháng Mười năm 2016

; 

Phát triển Mở & Ngân hàng Thế giới

Dữ liệu, Nghiên cứu và
Tri thức Mở

• Sáng kiến dữ liệu mở
• Trao đổi tri thức Nam – Nam 

• Kho tri thức mở

• Báo cáo tri thức

Hoạt động, Tài chính và
Kết quả Mở

• Dự án và hoạt động
• Tài chính mở

• Đánh giá hoạt động của IEG

• Bản đồ kết quả
• Đánh giá các tổ chức

• Dòng vốn viện trợ AidFlows

Quan hệ đối tác cho Phát
triển mở

• Quan hệ đối tác chính phủ Mở

• Diễn đàn tri thức
• Cổng thông tin dữ liệu mở Kê-nia

và Môn-đô-va

Chính sách tiếp cận thông tin

Hai nguồn dữ liệu mở quan trọng

Hai nguồn dữ liệu mở quan trọng và phổ biến nhất hiện nay của NHTG:

Kho dữ liệu mở (Open data): 
http://data.worldbank.org/

Kho tri thức mở (Open Knowledge Repository): 
https://openknowledge.worldbank.org/

Kho dữ liệu mở: Open Data

Website: http://data.worldbank.org/

• Hoạt động từ tháng 4-2010, theo sáng kiến của Cựu chủ tịch ông Robert Zoellick -

• Gồm 85 bộ dữ liệu chính.

• Hơn 8.000 chỉ số từ những cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, được tiếp 
cận miễn phí và tự do chia sẻ

Có 56 nguồn CSDL khác nhau 

trong Data Catalog

Đặc điểm chung Kho dữ liệu mở
(Open data)

 Cho phép truy cập miễn phí toàn bộ dữ liệu và tài liệu  về các chỉ số 
phát triển từ các nguồn dữ liệu của WB như Chỉ số phát triển thế giới, 
Tài chính phát triển toàn cầu, Giám sát kinh tế toàn cầu,...

 Dữ liệu có thể dễ dàng lựa chọn tìm kiếm theo Quốc gia, Chủ đề, Chỉ 
số, Năm; và kết quả tìm kiếm có thể được xuất ra một số định dạng file, 
cho phép người sử dụng tải về miễn phí.

http://data.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
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Các bước tìm kiếm nguồn dữ liệu mở

Chọn cơ sở dữ liệu

Chọn tên quốc gia (Countries)

Lưu kết quảXem kết quả

Chọn các chỉ số (Series)

Chọn mốc thời gian (Years )

Minh họa các bước tìm kiếm

Vào trang: http://data.worldbank.org/

Tìm dữ liệu trong Data Catalog:

Data Catalog World Development Indicators (WDI)

 Databank

 Ví dụ: Tìm “Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài” của Việt Nam, 

Thái Lan, Nhật Bản từ 2010 - 2014, tính theo BoP, current 

US$ (Cán cân thanh toán, tỉ giá đô la Mỹ hiện thời)

(Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tính theo BoP, tỉ giá đô la 

Mỹ hiện thời = Foreign direct investment, net (BoP, current 

US$)).

Minh họa các bước tìm kiếm

Bước 1 : Xác định tìm kiếm theo Quốc gia (Country)

Bước 1: Nhấp 

chuột vào các 

quốc gia/vùng 

kinh tế cần xác 

định

Minh họa các bước tìm kiếm (2)
Bước 2 : Xác định trường Chuỗi (Series)

Bước 2: Xác 

định các chuỗi

Minh họa các bước tìm kiếm (3)
Bước 3 : Xác định theo Thời gian (Time)

Bước 3: Nhấp chuột vào 

các năm cần xác định.

Sau đó search kết quả bằng 

cách click M vào 

Kết quả tìm kiếm: Bảng (TABLE)

chọn theo 

từng Quốc 

gia

http://data.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators
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Kết quả tìm kiếm: Biểu đồ (CHART)

In hoặc lưu biểu đồ

Kết quả tìm kiếm: Bản đồ (MAP)

Kết quả tìm kiếm: Số liệu (DOWLOAD)
Kho Tri thức mở 

(Open Knowledge Repository) 

Địa chỉ truy cập: https://openknowledge.worldbank.org/

Gồm các nghiên cứu
và sản phẩm kiến
thức

Truy cập miễn phí Ở dạng số

Được xây dựng trên nền
Dspace và sử dụng chuẩn
siêu dữ liệu Dublin Core

OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY

Kho Tri thức mở – OKR là gì
(Open Knowledge Repository) 

Tại sao OKR?

Hoạt động trong Chương trình Phát triển Mở

Niềm tin: Tri thức là sức mạnh

Tối ưu hóa quyền tiếp cận tri thức của người 

dân

Góp phần giúp người dân tham gia nhiều 

hơn vào quá trình phát triển

Mục đích: tăng cường sự minh bạch trong 

mọi hoạt động của NHTG. 

https://openknowledge.worldbank.org/
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Quy mô OKR

Công bố từ năm 2012

21.890 ấn phẩm

Nhiều chủ đề

Tất cả các khu vực trên thế giới

Thể loại

1. Báo cáo phát triển thế giới

2. Các ấn phẩm thường niên

3. Sách học thuật

4. Sách thực hành

5. Các nghiên cứu, các bản thảo nghiên cứu 

thuộc thẩm quyền của NHTG và báo cáo 

phân tích quốc gia

Chính sách sử dụng OKR

• Hầu hết các tài liệu từ OKR được cấp giấy phép Bản 

quyền tác giả Tài sản sáng tạo công cộng (CCBY)

• Là loại giấy phép mở nhất trong các loại giấy phép của 

Creative Commons. 

• Cho phép bất cứ ai cũng có thể phát hành, tái sử dụng và 

xây dựng nội dung dựa trên các ấn phẩm do Ngân hàng 

Thế giới xuất bản, kể cả vì mục đích thương mại, nhưng 

phải trích dẫn nguồn thông tin ban đầu lấy từ Ngân hàng 

Thế giới

Tìm kiếm trong OKR

Giao diện chính Tìm theo Bộ sưu tập
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Tìm theo Tác giả

Tìm theo tên 
tác giả

Tìm theo chữ 
cái A-Z

Tìm theo Thời gian và Nhan đề

Tìm theo chủ đề Tìm theo từ khóa

Tìm nâng cao Thống kê sử dụng

Lưu ý: Không hạn chế số lượng tài liệu tải về.
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Tải tài liệu

Chọn tài liệu từ bản liệt kê kết quả

PDFTEXT

Download tài liệu

Các thông tin khác

Liên kết đến các nguồn dữ liệu khác của NHTG

Đăng ký nhận thông tin cập nhật từ OKR

Xem phần “Other” để biết thêm thông tin về OKR Tài liệu tham khảo

• Trang web Kho Tri thức Mở:

http://openknowledge.worldbank.org/

• Ngân hàng Thế giới công bố Chính sách Tiếp cận Mở đối với 
các nghiên cứu và sản phẩm kiến thức, khai trương Kho Kiến 
thức Mở:

http://www.worldbank.org/vi/news/press-

release/2012/04/10/world-bank-announces-open-access-policy-

for-research-and-knowledge-launches-open-knowledge-

repository

Thực hành

1. Open data:

Vào DATABANK của CSDL Health Nutrition and Population 
Statistics tìm thông tin: 

Chi phí y tế bình quân trên đầu người (Tính theo tỉ đô)

(= Health expenditure per capita (current US$))

Chi phí y tế, cộng đồng (tính theo % of GDP)

(= Health expenditure, public (% of GDP)) 

2. Open Knowledge Repository (OKR)

Vào trang: https://openknowledge.worldbank.org/

- Trong chủ đề “Economic Investment and Savings”, hãy
tìm bài viết có nhan đề Saving - What Do We Know, and 
Why Do We Care?” 

- Download bài viết đó

Liên hệ

•Trần Kim Chi, Cán bộ thông tin công chúng, 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

•Tel: 0439378702

•Email: ctran@worldbank.org

•Website: www.worldbank.org/vietnam

http://openknowledge.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2012/04/10/world-bank-announces-open-access-policy-for-research-and-knowledge-launches-open-knowledge-repository
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11468
mailto:ctran@worldbank.org

