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Data Literacy Training Phase 1
6-10 July 2020 | Ha Long,Quang Ninh

Giới thiệu 

Khóa tập huấn Hiểu biết về Dữ liệu
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Chương trình đào tạo Hiểu biết về dữ liệu của Ngân hàng Thế Giới

Chương trình này đã đào tạo cho Data Producer – Người tạo dữ liệu và Data Users- Người sử dụng dữ liệu. Bao gồm các 

chương trình có chứng chỉ được dạy dưới dạng “chuyên sâu” kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, hoặc dưới dạng các Lớp 

chuyên gia, Trại khởi động hoặc triển khai như các khóa học đại học hoặc sau đại học….
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Chương trình Hiểu biết về dữ liệu của WB TRÊN THỰC TẾ

Chương trình chứng chỉ Hiểu biết về dữ liệu là gì?
Một chương trình ngắn, chuyên sâu được thiết kế để có thể nhanh chóng trang bị các kỹ năng cơ bản

cho phép phổ biến và sử dụng các nội dung phân tích dựa trên dữ liệu, thông qua thực hành và dự án nhóm    
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Chúng ta sẽ hoàn thành những gì trong 3 đợt tập huấn?
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Hợp phần 1 - Từ Bằng chứng đến câu chuyện

6

Phần này giới thiệu về dữ liệu và cách thức sử dụng dữ liệu để tạo ra các câu 

chuyện về rừng. Đồng thời giải thích về dữ liệu mở, ảnh hưởng của nó tới chính 

sách ở cấp quốc gia. Thông qua phân tích một số trường hợp điển hình, chúng ta 

sẽ tìm hiểu làm thế nào các dữ liệu từ các ngành khác nhau được dùng để tạo nên 

các câu chuyện dựa trên dữ liệu.
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Hợp phần 2 -Tìm kiếm, thu thập dữ liệu và các định dạng dữ liệu
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Phần này giới thiệu các kiến thức cơ bản về các loại định dạng dữ liệu, các kỹ năng 
để tìm kiếm số liệu trực tuyến, một số công cụ để thu thập dữ liệu và các khái 
niệm về chuyển dữ liệu thành các câu chuyện. Bắt đầu với việc xem xét các loại 
định dạng dữ liệu, sau đó là các kỹ thuật dùng để tìm kiếm, chuyển đổi và xử lý dữ 
liệu từ nhiều định dạng khác nhau và cuối cùng là đưa ra các giả định và câu hỏi 
cho việc xây dựng câu chuyện. Một số công cụ mã nguồn mở sẽ được giới thiệu 
trong trường hợp bạn cần đến các công cụ để hỗ trợ thu thập số liệu, ví dụ như 
Mapeo - Mobile (hiện đang có phiên bản Android).

Hợp phần 3 - Hiểu dữ liệu
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Phần này đưa ra các khái niệm về làm sạch và tổ chức sắp xếp dữ liệu, cũng như 

các câu hỏi để đánh giá chất lượng và nguồn dữ liệu. Các kỹ năng tính toán và 

phân tích dữ liệu cũng sẽ được giới thiệu. Các vấn đề về đạo đức hay những cạm 

bẫy khi làm việc với dữ liệu sẽ được thảo luận. 
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Hợp phần 4 - Trực quan hóa dữ liệu
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Phần này sẽ giới thiệu những bước cơ bản để minh họa, trực quan dữ liệu hiệu quả, 
tập trung vào các cách thức để truyền thông dữ liệu một cách sinh động, nhấn 
mạnh vào các kỹ thuật và công cụ có thể truyền tải kiến thức và thông tin thông 
qua các câu chuyện trực quan, chứ không chỉ số liệu khô khan. Học viên sẽ được 
đào tạo sử dụng một số các phần mềm minh họa dữ liệu như Datawrapper và 
Tableau.

Hợp phần 5 - Suy nghĩ như một nhà báo dữ liệu
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Ứng dụng các kỹ năng đã được học từ các mô-đun trước, học viên sẽ làm làm dự 

án theo nhóm theo chủ đề tự chọn và bộ dữ liệu phù hợp để tạo nên các câu 

chuyện. Học viên sẽ được hướng dẫn kỹ càng trong quá trình này. 
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Hợp phần 6 - Quyền số và Bảo mật dữ liệu

11

Làm việc với dữ liệu trong thời đại số làm dấy lên những quan ngại về sự riêng tư 
và quyền của người sở hữu dữ liệu. Một số các thực hành về bảo mật trực tuyến 
sẽ được giới thiệu đến học viên khi sử dụng các công cụ như điện thoại thông 
minh, máy tính, bộ dữ liệu và Internet trong hoạt động hàng ngày. Học viên cũng 
sẽ học về mô hình hóa các mối đe dọa, đánh giá rủi ro và làm thế nào để đảm bảo 
bảo mật dữ liệu. 

Chuỗi tập huấn 
Hiểu biết về dữ 

liệu tại Thái Lan
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Giới thiệu và làm quen
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● Hãy cùng hình dung có một tấm bản đồ nước Việt Nam trên sàn phòng học

● Chọn đứng trên điểm thể hiện vị trí yêu thích của bạn trên đất nước Việt Nam 

● Sau khi tất cả chúng ta đã chọn được vị trí, hãy giới thiệu bản thân mình

○ Tên của bạn

○ Tổ chức của bạn

○ Vai trò của bạn trong tổ chức

○ Tại sao bạn chọn địa điểm yêu thích đó trên bản đồ?

○ Bạn có ý tưởng gì cho dự án về dữ liệu của mình (đừng lo nếu bạn chưa 

nghĩ ra ý tưởng nào)

Author of the map: Lưu Ly from Wikimedia under CC BY-SA 3.0

Agenda

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:L%C6%B0u_Ly
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_map_of_Vietnam.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


15-Jul-20

8

Cảm ơn!


