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TT

KHÓA HỌC

THỜI GIAN
TỔ CHỨC (DỰ
KIẾN)

I

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên

Quý III/2018

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên

Quý III/2018

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên
chính

02-13/7/2018

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên
chính

16-27/7/2018

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỊA ĐIỂM
TỔ CHỨC
(Dự kiến)

(1) - Lý thuyết thống kê; Thống kê kinh tế
Viện KSNDTC
(2) - Tổ chức Thống kê Việt Nam; Công tác PPCĐ thống kê và
thống kê tổng hợp; Thống kê Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thống
kê công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư; Thống kê thương mại,
dịch vụ và giá cả; Thống kê dân số và lao động; Thống kê xã hội
Bộ Y tế
và môi trường; Thống kê Tài khoản quốc gia;
- Quy trình sản xuất thông tin thống kê;
- Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam 2007;
- Xây dựng phương án điều tra thống kê;
- Điều tra chọn mẫu;
- Tổng quan về Hệ thống Tài khoản quốc gia và các phương pháp
tính GDP;
- Một số kĩ năng phân tích và sử dụng phần mềm tin học trong
phân tích thống kê.

Hà Nội

Đồng Nai

II Bồi dưỡng kiến thức Thống kê nâng cao
5

Lập và phân tích bảng IO

- Ứng dụng toán trong thống kê - kinh tế;
Quý I hoặc Quý - Mô hình IOS trên thế giới và ở Việt Nam;
II/2018
- Bài tập thực hành ứng dụng toán trong lập và phân tích bảng IO
nội vùng và liên vùng

6

Phân tích, dự báo kinh tế xã hội

- Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số;
Quý II hoặc Quý
- Suy diễn thống kê và dự báo;
III/2018
- Mô hình với biến phụ thuộc là rời rạc

Hà Nội

7

Phần mềm phân tích, dự báo thống kê

Quý II hoặc Quý
SPSS, STATA...
III/2018

Hà Nội

Hà Nội

TT

KHÓA HỌC

THỜI GIAN
TỔ CHỨC (DỰ
KIẾN)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỊA ĐIỂM
TỔ CHỨC
(Dự kiến)

III Bồi dưỡng kiến thức Thống kê cơ bản
1

Lớp 1

T9/2018

2

Lớp 2

T10/2018

3

Lớp 3

T12/2018

- Những vấn đề chung của nghiên cứu Thống kê;
- Điều tra thống kê;
Hà Nội
- Tổng hợp thống kê;
- Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội;
- Điều tra chọn mẫu;
- Phương pháp phân tích hồi quy tương quan;
Hà Nội
- Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian;
- Phương pháp chỉ số;
- Thống kê dân số và lao động;
- Thống kê mức sống dân cư;
Theo yêu cầu
- Một số chỉ tiêu thống kê Hệ thống tài khoản quốc gia.

IV Bồi dưỡng kiến thức khác

1

Kĩ năng viết tin bài và trả lời phỏng vấn

- Kĩ năng viết tin;
Quý III hoặc Quý - Kĩ năng viết một bài báo, bài báo khoa học;
IV/2018
- Kí năng viết thông cáo báo chí;
- Kĩ năng trả lời phỏng vấn, trả lời trong các buổi họp báo...

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong
thống kê

- Xác định vấn đề nghiên cứu;
Quý II hoặc Quý
- Xử lý, phân tích dữ liệu;
III/2018
- Viết báo cáo kết quả nghiên cứu...

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho CC Văn
phòng - Thống kê xã

Quý II, III hoặc
Quý IV/2018

- Vai trò, nhiệm vụ của thống kê xã;
- Các phương pháp thống kê;
- Các báo cáo thống kê xã.

Hà Nội

Hà Nội và một
số tỉnh, thành
phố
Các tỉnh,
thành phố

