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Sector specific Data Stories

Câu chuyện từ dữ liệu cụ thể theo ngành
Xác định các khía cạnh câu chuyện theo ngành

Các ngành chính

● Quản trị/An ninh (Governance/Security)

● Kinh tế/Việc làm (Economy/Employment)

● Y tế (Health)

● Giáo dục (Education)

● Giới (Gender)

● Nhân quyền (Human Rights)

● Môi trường/Nông nghiệp (Environment/Agriculture)
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Quản trị/ An ninh

Dữ liệu về quản trị bao gồm một loạt các bộ dữ liệu về các chủ đề như kết quả bỏ 

phiếu, tài trợ cho các chiến dịch, chi phí của quốc hội, xếp hạng minh bạch,  đấu 

thầu. 

Dữ liệu an ninh bao gồm mọi thứ từ thống kê tội phạm hàng tháng đến số lượng 

tù nhân và số bản án,…

• Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công cấp tỉnh 2019, các chỉ số thành phần, mức tăng của tỉnhgiảm 2011-2019
Nguồn: Papi Việt Nam

http://papi.org.vn/bao-cao/
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Kinh tế/ Việc làm

Dữ liệu kinh tế có vai trò quan trọng giúp người dân không chỉ hiểu về triển vọng 

kinh tế của đất nước mà còn để đưa ra các quyết định kinh tế của cá nhân dẫn 

đến tăng trưởng và ổn định kinh tế. Có rất nhiều báo cáo kinh tế được phát hành 

định kỳ như báo cáo ngân sách và chi tiêu của chính phủ, tỉ lệ lạm phát, báo cáo 

tăng trưởng kinh tế, dữ liệu thương mại và khảo sát môi trường kinh doanh.

Cơ cấu thu nhập và trình độ học vấn của chủ hộ dân tộc thiểu số
Nguồn: World Bank, 2019

http://documents.worldbank.org/curated/en/133521571219588748/pdf/Drivers-of-Socio-Economic-Development-Among-Ethnic-Minority-Groups-in-Vietnam.pdf
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Giáo dục

Do vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục đối với dịch chuyển kinh tế và xã 

hội, các số liệu về giáo dục là nguồn câu chuyện dồi dào có ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân. Các dữ liệu giáo dục cơ bản thường bao gồm tỉ lệ học sinh 

đến trường trong độ tuổi bậc tiểu học, trung học và đại học, tỉ lệ học sinh nữ so 

với nam, tỉ lệ hoàn thành và tỉ lệ biết chữ.  Thông thường, một số số liệu chi tiết 

chỉ có ở cấp trường như kết quả điểm số theo từng môn, số lượng học sinh 

chuyển lên cấp học tiếp theo. Những số liệu này rất quan trọng đối với cha mẹ 

trong việc đăng ký cho trẻ em nhập học vào trường và chính phủ liên quan đến 

bình đẳng hóa tiếp cận giáo dục ở khu vực quản lý của mình

Tình hình Bạo lực học đường 
Nguồn: Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/infographics-bao-luc-hoc-duong-van-de-nan-giai-tren-toan-cau/566095.vnp
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Y Tế

Các chỉ số sức khỏe cộng đồng là một nguồn dữ liệu phong phú để đánh giá 

chất lượng các dịch vụ cơ bản của chính phủ cung cấp. Những số liệu ban đầu 

quan trọng như số lượng bác sĩ, y tá và giường bệnh/1.000 người, nguyên nhân 

gây tử vong, tỷ lệ tử vong ở trẻ em và tử vong mẹ và chi tiêu cho đầu người cho 

sức khỏe. Dữ liệu này có thể giúp xác định nơi thiếu hụt y tế nghiêm trọng nhất 

và tác động của chúng.

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Nguồn: World Bank, 2019

http://documents.worldbank.org/curated/en/133521571219588748/pdf/Drivers-of-Socio-Economic-Development-Among-Ethnic-Minority-Groups-in-Vietnam.pdf


15-Jul-20

6

Môi trường/ Nông nghiệp

Dữ liệu về môi trường và nông nghiệp có thể là một chủ đề có tính hai mặt. Một 

mặt, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể giúp tăng trưởng kinh tế 

cho một quốc gia, mặt khác các cộng đồng địa phương thường chịu tác động 

tiêu cực và những nguồn tài nguyên quý giá bị phá hủy. Phân tích những dữ liệu 

này có thể giúp người dân cân nhắc chi phí và lợi ích của các chính sách môi 

trường hiện tại và yêu cầu những thay đổi.

Môi trường/ Nông nghiệp

Source: ODV


