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THÔNG BÁO
(V/v tuyển dụng điều tra viên thống kê)
Được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê
(KHTK) đang tiến hành cuộc Khảo sát bên cầu tài chính toàn diện, nhằm thu thập
thông tin về tín dụng ngân hàng phục vụ xây dựng Khung hỗ trợ đánh giá thực hiện
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. Viện KHTK có nhu cầu tuyển 36 điều tra viên
thống kê (ĐTV) tham gia thu thập thông tin từ người từ 18 tuổi trở lên được chọn mẫu
khảo sát.
- Mục đích khảo sát: Thu thập thông tin về khả năng tiếp cận, hiểu biết và sử
dụng các dịch vụ tài chính của người trưởng thành tại Việt Nam, phục vụ việc xây
dựng Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện.
- Đối tượng và phạm vi khảo sát: Người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) được
chọn mẫu tại 14 tỉnh/thành, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,
Lạng Sơn, Thái Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây
Ninh, Bến Tre, An Giang.
- Thời gian: Tham dự lớp tập huấn kháo sát: Từ ngày 20-28/02/2019. Thu thập
thông tin tại địa bàn: Từ ngày 20/2-30/4/2019.
- Yêu cầu đối với ĐTV:


Độ tuổi từ 23 đến 50 tuổi;



Trình độ học vấn: Tốt nghiệp phổ thông Trung học trở lên;



Có sức khỏe tốt và sẵn sàng làm việc theo sự phân công của điều phối;

Có kĩ năng giao tiếp, thuyết phục và diễn đạt tốt; Có khả năng làm việc nhóm
tốt; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc;


Ưu tiên những người đã tham gia các cuộc điều tra thống kê do ngành Thống
kê tổ chức.


- Nhiệm vụ chính của Điều tra viên:
+ Tham gia tập huấn đầy đủ; kết quả kiểm tra đạt yêu cầu trở lên;
+ Tuân thủ sự phân công của Ban chỉ đạo và của đội trưởng đội khảo sát;
+ Tiếp cận và phỏng vấn thành công khoảng 100 người trưởng thành trong hộ gia
đình được chọn mẫu;

- Chế độ của điều tra viên: Hưởng thù lao (bằng tiền VNĐ) theo số lượng phiếu
đã phỏng vấn thành công. Đơn giá phiếu phỏng vấn thành công dự kiến từ 150 đến 200
ngàn đồng/phiếu;
- Quy trình tuyển:


Vòng 1, tuyển chọn hồ sơ: Đề nghị các ứng viên đăng ký tham gia cuộc khảo
sát này bằng cách gửi Mẫu đăng ký (đính kèm) dưới dạng file pdf về địa chỉ
email: vienkhoahoc@gso.gov.vn trước ngày 20/02/2019;



Vòng 2, phỏng vấn trực tiếp: Ứng viên vượt qua vòng hồ sơ sẽ được mời đến
phỏng vấn trực tiếp tại Viện KHTK hoặc phỏng vấn qua điện thoại;



Vòng 3, tập huấn ĐTV: Ứng viên đạt yêu cầu bài kiểm tra cuối kỳ tập huấn;

- Liên hệ: Anh Hà Mạnh Hùng theo số điện thoại di động: 0912920343; số điện
thoại cố định: 02438350709; email: hmhung@gso.gov.vn để biết thông tin chi tiết;
Trân trọng thông báo./.
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