Câu hỏi thường gặp về

MICS VIỆT NAM 2014

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM
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MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU TRA MICS TẠI VIỆT NAM?

Điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ (MICS) được tiến hành tại hơn 100 quốc gia kể từ
giữa những năm 1990, nhằm giúp UNICEF và các đối tác toàn cầu giải quyết tốt hơn những phân hóa
và bất bình đẳng đang tồn tại giữa các vùng miền và trong các quốc gia. Cho đến nay, Việt Nam đã
hoàn thành năm vòng điều tra MICS, vào các năm 1995, 2000, 2006, 2011 và 2014.

VIỆT NAM

Mục đích chính của MISC Việt Nam 2014 là cung cấp cho Chính phủ Việt Nam sự hỗ trợ kỹ thuật nhằm hoàn thành kịp
thời việc thu thập dữ liệu trên toàn quốc để báo cáo về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đo lường các ưu tiên phát
triển quốc gia, và lấp đầy những khoảng trống dữ liệu trong nước để hỗ trợ xây dựng chính sách. Với các dữ liệu thu thập
trong nước, MICS Việt Nam 2014 đo lường 18 chỉ số Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, và sẽ là số liệu rất quan trọng cho
báo cáo Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
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GIÁ TRỊ CỦA MICS LÀ GÌ?

MICS cung cấp một bức tranh toàn cảnh độc đáo về sự phát triển của quốc gia cũng như hỗ trợ để theo dõi sự tiến bộ trong việc hoàn
thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Phương pháp của MICS được chuyển giao cho các nước tham gia điều tra với sự hỗ trợ kỹ
thuật quan trọng từ đội ngũ chuyên gia UNICEF trên toàn cầu, tại từng khu vực và mỗi quốc gia để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng toàn
cầu được đáp ứng nghiêm ngặt ở mọi giai đoạn của cuộc điều tra.
MICS cũng là cơ hội tuyệt vời để xây dựng năng lực của mỗi quốc gia trong việc

THIẾT KẾ ĐIỀU TRA

THU THẬP

XỬ LÝ

PHÂN TÍCH

PHỔ BIẾN

theo một quy trình đảm bảo chất lượng chặt chẽ. Những kỹ năng và kiến thức mà các nước tham gia thu nhận được, trong đó có Việt Nam,
có thể áp dụng cho các cuộc điều tra và nghiên cứu khác để tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của quốc gia.
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NHỮNG DỮ LIỆU NÀO ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP TRONG CUỘC ĐIỀU TRA MICS 2014 TẠI VIỆT NAM?

MISC Việt Nam 2014 được xây dựng từ một
loạt các thông tin liên quan đến các hộ gia
đình và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-49
tuổi) và trẻ em dưới năm tuổi trong các lĩnh
vực sau:
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THÔNG TIN
VỀ HỘ GIA ĐÌNH

TỬ VONG
TRẺ EM

BẢO VỆ
TRẺ EM

SỨC KHỎE
TRẺ EM

DINH DƯỠNG

SỨC KHỎE
SINH SẢN

NƯỚC VÀ CÔNG
TRÌNH VỆ SINH

BIẾT CHỮ
VÀ GIÁO DỤC

HIV/AIDS

TIẾP CẬN VỚI
TRUYỀN THÔNG/CNTT

MẪU ĐIỀU TRA CỦA MICS VIỆT NAM 2014?

Mẫu điều tra được lấy từ 15% địa bàn trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009. Các hộ gia đình trong mẫu điều tra của
MICS Việt Nam 2014 được chọn ngẫu nhiên hệ thống theo phương pháp chùm phân tầng, nhiều giai đoạn.

DỮ LIỆU CỦA MISC VIỆT NAM 2014 BAO PHỦ 63 TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC
TỔNG CỘNG CÓ
10,018
HỘ GIA ĐÌNH
389
HUYỆN

510

ĐỊA BÀN

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ ĐIỀU TRA
PHỤ NỮ: 9,827 NGƯỜI
15 - 49 TUỔI
TRẺ EM: 3,316 TRẺ
DƯỚI NĂM TUỔI

TỈ LỆ TRẢ LỜI PHIẾU HỎI
99.6%
HỘ GIA ĐÌNH
96.4%
PHỤ NỮ
99.1%
TRẺ EM
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DỮ LIỆU CỦA MICS VIỆT NAM 2014 ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

Để đảm bảo cuộc điều tra được thực hiện thuận lợi trên toàn quốc, Ban Chỉ đạo Quốc gia MICS đã phê duyệt và công bố kế hoạch khảo sát
chi tiết tới tất cả các cơ quan thống kê cấp tỉnh, tới từng đội khảo sát và người giám sát.

KHẢO SÁT THỰC ĐỊA ĐƯỢC CHIA THÀNH HAI GIAI ĐOẠN

MỖI ĐỘI KHẢO SÁT BAO GỒM NĂM THÀNH VIÊN:

GIAI ĐOẠN 1 TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2014
VỚI 32 ĐỘI KHẢO SÁT BAO GỒM 160 THÀNH VIÊN
GIAI ĐOẠN 2 SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2014
VỚI 16 ĐỘI KHẢO SÁT BAO GỒM 80 THÀNH VIÊN

BA ĐIỀU TRA VIÊN
(NỮ)

MỘT HIỆU ĐÍNH VIÊN

MỘT ĐỘI TRƯỞNG

Để giám sát chất lượng công việc của mỗi đội và đảm bảo chất lượng dữ liệu tổng thể, ba cấp giám sát thực địa được thực hiện bởi
Tổng cục Thống kê, Ban chỉ đạo Quốc gia MICS, UNICEF và đội trưởng của mỗi đội.

CÁC ĐIỀU TRA VIÊN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ CỦA MICS VIỆT NAM 2014
PHIẾU CÂU HỎI VÀ SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
để thu thập dữ liệu tại mỗi hộ gia đình,
thông qua các cuộc phỏng vấn và quan sát

FACEBOOK VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Facebook và điện thoại di động cũng được sử dụng như các công cụ
quan trọng để duy trì thông tin liên lạc giữa Ban chỉ đạo Quốc gia MICS,
các nhóm kỹ thuật, đội giám sát và điều tra viên.

Cách tiếp cận sáng tạo này đảm bảo việc cung cấp kịp thời các thông tin kỹ thuật cập nhật, quản lý cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong
quá trình thu thập dữ liệu.
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MICS ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

Kết quả của MICS Việt Nam 2014 đang được các bộ ngành của
Chính phủ sử dụng để đánh giá tiến trình thực hiện các Mục
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và báo cáo của các ngành trong cả
nước. Cụ thể, các chỉ số và dữ liệu của MICS được sử dụng để
theo dõi sự phát triển trong các lĩnh vực:

Y TẾ

GIÁO DỤC

NƯỚC VÀ CÔNG BẢO VỆ VÀ CHĂM
TRÌNH VỆ SINH
SÓC TRẺ EM

BÌNH ĐẲNG
GIỚI

Ngoài ra, số liệu của MICS cũng được sử dụng bởi các bên liên quan khác, bao gồm các nhà nghiên cứu, để phân tích sâu và vận động
chính sách về các vấn đề liên quan đến thực trạng của trẻ em và phụ nữ Việt Nam.

07
Có!

DỮ LIỆU CỦA MICS CÓ THỂ ĐƯỢC PHÂN TÁCH ĐỂ PHỤC VỤ PHÂN TÍCH SÂU HAY KHÔNG?
MICS cung cấp các ước lượng tin cậy cho hầu hết các chỉ số ở cấp quốc gia, theo khu vực thành thị và nông thôn, cho sáu vùng
(Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng
bằng sông Cửu Long), giới tính, nhóm tuổi và các nhóm dân tộc chính (Kinh-Hoa và các dân tộc thiểu số).

Ngoài ra, phân tích bất bình đẳng có thể được tiến hành theo
mức sống của hộ gia đình. Trong thực tế tại Việt Nam và các
nước khác, các số liệu của MICS cũng có thể được sử dụng để
phân tích sâu các lĩnh vực như :
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NHU CẦU CHƯA ĐƯỢC ĐÁP ỨNG
TRONG KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

GIÁO DỤC

NGHÈO ĐA
CHIỀU Ở TRẺ EM

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐƯỢC PHỔ BIẾN NHƯ THẾ NÀO, TƯƠNG LAI CỦA ĐIỀU TRA MICS Ở VIỆT NAM?
Kết quả sơ bộ của điều tra MICS Việt Nam 2014 được công bố vào tháng 9 năm 2014. Kết quả chính thức, gồm báo cáo đầy đủ,
cơ sở dữ liệu và các tài liệu truyền thông được phổ biến rộng rãi vào năm 2015. Để dữ liệu của MICS được sử dụng rộng rãi nhất,
UNICEF và Tổng cục Thống kê khuyến khích tất cả các bên liên quan sử dụng dữ liệu của MICS cho những hoạt động phân tích
sâu hơn về các vấn đề liên quan đến tình hình trẻ em và phụ nữ.

DỮ LIỆU CỦA MICS VIỆT NAM 2014 ĐƯỢC ĐƯA LÊN CÁC WEBSITE SAU ĐÂY:
TỔNG CỤC THỐNG KÊ: www.gso.gov.vn

UNICEF: www.unicef.org/vietnam

UNICEF đã khẳng định cam kết của mình trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để đảm bảo rằng các dữ liệu quan trọng liên quan
đến trẻ em luôn sẵn sàng làm cơ sở cho các chính sách, cho việc lập kế hoạch các chương trình, cho việc thực hiện, giám sát và đánh
giá các quyền của trẻ em tại Việt Nam. Với thành công của MICS Việt Nam 2014, UNICEF sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm thể
chế hoá đầy đủ điều tra MICS trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, cũng như lồng ghép các chỉ số MICS vào các cuộc điều tra
khác trên toàn quốc về hộ gia đình để theo dõi các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

