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BẢNG VIẾT TẮT 

 

 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

CNTT-TT Công nghệ thông tin – truyền thông 

ĐMST Đổi mới sáng tạo 

GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội  

GII Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 

ICT Công nghệ thông tin, truyền thông 

KH&CN Khoa học và Công nghệ 

KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tư 

LHQ Liên Hợp Quốc 

OEDC Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển 

PISA Chương trình Quốc tế về Đánh giá Học sinh  

R&D Nghiên cứu và Phát triển 

SHTT Sở hữu trí tuệ 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

UBND Ủy ban nhân dân 

WIPO Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 

NC&PT Nghiên cứu và Phát triển 
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PHẦN BA. Phụ lục 

Hướng dẫn truy cập nguồn dữ liệu và báo cáo liên quan 
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Phụ lục 1.1.1.  

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số: 1.1.1 “Đảm bảo ổn định và an ninh chính trị” 

Bước  1. Truy cập CSDL của Ngân hàng Thế giới về chỉ số Quản trị toàn cầu 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home) 

 

 Bước 2. Tải dữ liệu tổng hợp. Bấm vào “Download full dataset (Excel)” để tải file dữ liệu định dạng 
Excel, nếu muốn tải dữ liệu định dạng STATA (Phần mềm thống kê chuyên dụng) thì chọn “Download 
full dataset (Excel)” ở dòng dưới. Sau đó, cửa số hỏi Bạn có muốn tải dữ liệu về không sẽ hiện ra, 
bấm vào OK nếu muốn tải dữ liệu. 
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Bước 3. Dữ liệu sẽ được tải về máy tính dưới định dạng excel ở góc trái màn hình, bấm chuột vào 
file dữ liệu để sử dụng 

 

Nếu muốn tải dữ liệu từ các nguồn cụ thể đã được Ngân hàng Thế giới sử dụng để tính toán dữ 
liệu tổng hợp “Đảm bảo ổn định và an ninh chính trị”, thực hiện các bước như sau 

Bước 4. Bấm vào mục Mô tả Phương pháp “Description of methodology” 
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Bước 5. Cửa số sẽ hiện ra như dưới đây, bấm vào chỉ số “Đảm bảo ổn định và an ninh chính trị” 
(Political Stability and Absence of Violence). Cửa sổ sẽ hiện ra hỏi có muốn tải tài liệu không. Bấm 
chuột vào OK, CSDL sẽ tải về máy tài liệu định dạng PDF nêu rõ các chỉ số thành phần và các nguồn 
dữ liệu được sử dụng cho chỉ số này (dùng để tham khảo).  

 

Bước 6. Nếu muốn tải dữ liệu của từng nguồn chỉ số cụ thể, bấm chuột vào mục “Nguồn dữ liệu 

WGI” (WGI data sources) 
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Bước 8. Sau đó, cửa sổ mới sẽ hiện ra như dưới đây. Bấm chuột để tải nguồn dữ liệu “Download 

source data” 

 

Bước 9. Danh sách kết nối đến các nguồn dữ liệu được sử dụng cho 6 nhóm chỉ số của WGI sẽ hiện 

ra. Đối với chỉ số “Đảm bảo ổn định và an ninh chính trị” của Việt Nam, dữ liệu của 07 nguồn được 

sử dụng: HUM, EIU, GCS, WMO, IJT, IPD, PRS. Bấm chuột vào từng nguồn chỉ số để tải dữ liệu định 

dạng Excel về máy. Mỗi một file excel sẽ có từ 2 sheet trở lên, trong đó có 1 sheet thông tin chung và 

các sheet dữ liệu của các nước liên quan, trong đó có Việt Nam. 
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Bước 10. Sau khi bấm vào một nguồn dữ liệu, cửa sổ hỏi có phải muốn tải dữ liệu không sẽ hiện ra, 

bấm chuột vào OK để tải dữ liệu định dạng Excel về máy và tra cứu  
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Phụ lục 1.1.2 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số: 1.1.2 “Hiệu lực chính phủ” 

Bước  1. Truy cập CSDL của Ngân hàng Thế giới về chỉ số Quản trị toàn cầu 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home) 

 

 Bước 2. Tải dữ liệu tổng hợp. Bấm vào “Download full dataset (Excel)” để tải file dữ liệu định dạng 
Excel, nếu muốn tải dữ liệu định dạng STATA (Phần mềm thống kê chuyên dụng) thì chọn “Download 
full dataset (Excel)” ở dòng dưới. Sau đó, cửa số hỏi Bạn có muốn tải dữ liệu về không sẽ hiện ra, 
bấm vào OK nếu muốn tải dữ liệu. 
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Bước 3. Dữ liệu sẽ được tải về máy tính dưới định dạng excel ở góc trái màn hình, bấm chuột vào 
file dữ liệu để sử dụng 

 

Nếu muốn tải dữ liệu từ các nguồn cụ thể đã được Ngân hàng Thế giới sử dụng để tính toán dữ 
liệu tổng hợp “Hiệu lực chính phủ”, thực hiện các bước như sau 

Bước 4. Bấm vào mục Mô tả Phương pháp “Description of methodology” 
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Bước 5. Cửa số sẽ hiện ra như dưới đây, bấm vào chỉ số “Hiệu lực chính phủ” (Government 
Effectiveness). Cửa sổ sẽ hiện ra hỏi có muốn tải tài liệu không. Bấm chuột vào OK, CSDL sẽ tải về 
máy tài liệu định dạng PDF nêu rõ các chỉ số thành phần và các nguồn dữ liệu được sử dụng cho chỉ 
số này (dùng để tham khảo).  

 

Bước 6. Nếu muốn tải dữ liệu của từng nguồn chỉ số cụ thể, bấm chuột vào mục “Nguồn dữ liệu 

WGI” (WGI data sources) 
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Bước 8. Sau đó, cửa sổ mới sẽ hiện ra như dưới đây. Bấm chuột để tải nguồn dữ liệu “Download 

source data” 

 

Bước 9. Danh sách kết nối đến các nguồn dữ liệu được sử dụng cho 6 nhóm chỉ số của WGI sẽ hiện 

ra. Đối với chỉ số “Hiệu lực chính phủ ” của Việt Nam, dữ liệu của 08 nguồn được sử dụng: BTI, EIU, 

GCS, WMO, GWP, IFD, IPD, PRS. Bấm chuột vào từng nguồn chỉ số để tải dữ liệu định dạng Excel về 

máy. Mỗi một file excel sẽ có từ 2 sheet trở lên, trong đó có 1 sheet thông tin chung và các sheet dữ 

liệu của các nước liên quan, trong đó có Việt Nam. 
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Bước 10. Sau khi bấm vào một nguồn dữ liệu, cửa sổ hỏi có phải muốn tải dữ liệu không sẽ hiện ra, 

bấm chuột vào OK để tải dữ liệu định dạng Excel về máy và tra cứu  
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Phụ lục 1.2.1 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số: 1.2.1 “Chất lượng của các quy định pháp luật” 

Bước  1. Truy cập CSDL của Ngân hàng Thế giới về chỉ số Quản trị toàn cầu 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home) 

 

 Bước 2. Tải dữ liệu tổng hợp. Bấm vào “Download full dataset (Excel)” để tải file dữ liệu định dạng 
Excel, nếu muốn tải dữ liệu định dạng STATA (Phần mềm thống kê chuyên dụng) thì chọn “Download 
full dataset (Excel)” ở dòng dưới. Sau đó, cửa số hỏi Bạn có muốn tải dữ liệu về không sẽ hiện ra, 
bấm vào OK nếu muốn tải dữ liệu. 
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Bước 3. Dữ liệu sẽ được tải về máy tính dưới định dạng excel ở góc trái màn hình, bấm chuột vào 
file dữ liệu để sử dụng 

 

Nếu muốn tải dữ liệu từ các nguồn cụ thể đã được Ngân hàng Thế giới sử dụng để tính toán dữ 
liệu tổng hợp “Chất lượng của các quy định pháp luật”, thực hiện các bước như sau 

Bước 4. Bấm vào mục Mô tả Phương pháp “Description of methodology” 
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Bước 5. Cửa số sẽ hiện ra như dưới đây, bấm vào chỉ số “Chất lượng của các quy định pháp luật” 
(Regulatory Quality). Cửa sổ sẽ hiện ra hỏi có muốn tải tài liệu không. Bấm chuột vào OK, CSDL sẽ tải 
về máy tài liệu định dạng PDF nêu rõ các chỉ số thành phần và các nguồn dữ liệu được sử dụng cho 
chỉ số này (dùng để tham khảo).  

 

Bước 6. Nếu muốn tải dữ liệu của từng nguồn chỉ số cụ thể, bấm chuột vào mục “Nguồn dữ liệu 

WGI” (WGI data sources) 
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Bước 8. Sau đó, cửa sổ mới sẽ hiện ra như dưới đây. Bấm chuột để tải nguồn dữ liệu “Download 

source data” 

 

Bước 9. Danh sách kết nối đến các nguồn dữ liệu được sử dụng cho 6 nhóm chỉ số của WGI sẽ hiện 

ra. Đối với chỉ số “Chất lượng của các quy định pháp luật” của Việt Nam, dữ liệu của 10 nguồn được 

sử dụng, bao gồm: ADS, BTI, EIU, GCS, WMO, HER, IFD, IPD, PRS, TPR, WJP. Bấm chuột vào từng 

nguồn chỉ số để tải dữ liệu định dạng Excel về máy. Mỗi một file excel sẽ có từ 2 sheet trở lên, trong 

đó có 1 sheet thông tin chung và các sheet dữ liệu của các nước liên quan, trong đó có Việt Nam. 
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Bước 10. Sau khi bấm vào một nguồn dữ liệu, cửa sổ hỏi có phải muốn tải dữ liệu không sẽ hiện ra, 

bấm chuột vào OK để tải dữ liệu định dạng Excel về máy và tra cứu  
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Phụ lục 1.2.2 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số: 1.2.2 “Hiệu quả thực thi pháp luật” 

Bước  1. Truy cập CSDL của Ngân hàng Thế giới về chỉ số Quản trị toàn cầu 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home) 

 

 Bước 2. Tải dữ liệu tổng hợp. Bấm vào “Download full dataset (Excel)” để tải file dữ liệu định dạng 
Excel, nếu muốn tải dữ liệu định dạng STATA (Phần mềm thống kê chuyên dụng) thì chọn “Download 
full dataset (Excel)” ở dòng dưới. Sau đó, cửa số hỏi Bạn có muốn tải dữ liệu về không sẽ hiện ra, 
bấm vào OK nếu muốn tải dữ liệu. 
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Bước 3. Dữ liệu sẽ được tải về máy tính dưới định dạng excel ở góc trái màn hình, bấm chuột vào 
file dữ liệu để sử dụng 

 

Nếu muốn tải dữ liệu từ các nguồn cụ thể đã được Ngân hàng Thế giới sử dụng để tính toán dữ 
liệu tổng hợp “Hiệu quả thực thi pháp luật”, thực hiện các bước như sau 

Bước 4. Bấm vào mục Mô tả Phương pháp “Description of methodology” 
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Bước 5. Cửa số sẽ hiện ra như dưới đây, bấm vào chỉ số “Hiệu quả thực thi pháp luật” (Regulatory 
Quality). Cửa sổ sẽ hiện ra hỏi có muốn tải tài liệu không. Bấm chuột vào OK, CSDL sẽ tải về máy tài 
liệu định dạng PDF nêu rõ các chỉ số thành phần và các nguồn dữ liệu được sử dụng cho chỉ số này 
(dùng để tham khảo).  

 

Bước 6. Nếu muốn tải dữ liệu của từng nguồn chỉ số cụ thể, bấm chuột vào mục “Nguồn dữ liệu 

WGI” (WGI data sources) 

 

 



24 
 

Bước 8. Sau đó, cửa sổ mới sẽ hiện ra như dưới đây. Bấm chuột để tải nguồn dữ liệu “Download 

source data” 

 

Bước 9. Danh sách kết nối đến các nguồn dữ liệu được sử dụng cho 6 nhóm chỉ số của WGI sẽ hiện 

ra. Đối với chỉ số “Chất lượng của các quy định pháp luật” của Việt Nam, dữ liệu của 12 nguồn được 

sử dụng, bao gồm: ADS, BTI, EIU, GCS, WMO, HER, IFD, IPD, PRS, TPR, WJP. Bấm chuột vào từng 

nguồn chỉ số để tải dữ liệu định dạng Excel về máy. Mỗi một file excel sẽ có từ 2 sheet trở lên, trong 

đó có 1 sheet thông tin chung và các sheet dữ liệu của các nước liên quan, trong đó có Việt Nam. 
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Bước 10. Sau khi bấm vào một nguồn dữ liệu, cửa sổ hỏi có phải muốn tải dữ liệu không sẽ hiện ra, 

bấm chuột vào OK để tải dữ liệu định dạng Excel về máy và tra cứu  
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Phụ lục 1.2.3 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số: 1.2.3 “Chi phí sa thải nhân công” 

Bước  1. Truy cập trang thông tin về Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân 
hàng thế giới tại địa chỉ http://www.doingbusiness.org/ 

Bấm chuột để tải dữ liệu Báo cáo MTKD 2018 (Doing Business 2018) mới công bố. Báo cáo dạng 
PDF, tiếng Anh sẽ được tự động tải về máy tính.  

 

Trường hợp muốn tải Báo cáo MTKD của các năm trước đó, tại trang chủ, bấm vào mục Báo cáo 

(Reports), khi đó, cửa sổ lưu trữ các báo cáo với Báo cáo mới nhất (năm 2018) sẽ hiện ra. Nếu 

muốn tải Báo cáo năm 2018, bấm vào ô Tải ngay (Download Now).  

 

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/
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Nếu muốn tải báo cáo của các năm trước đó, bấm vào thanh lựa chọn Báo cáo, sẽ hiện ra các Báo 

cáo từ năm 2004 đến nay, lựa chọn Báo cáo của năm cần tìm và bấm tải ngay.  

 

Bước 2. Khi đã tải báo cáo về, mở báo cáo, tìm đến trang 208 của Báo cáo (năm 2018), sẽ thấy 

Bảng dữ liệu kết quả Quy định pháp luật về thị trường lao động (LABOR MARKET REGULATION 

DATA) từ trang 208 đến trang 221. Dữ liệu của chỉ số Chi phí sa thải nhân công được thể hiện ở 02 

cột của mục Chi phí sa thải nhân công (Redundancy Cost) với cột thứ nhất là Thời gian thông báo về 

việc sa thải, tính theo tuần lương (Notice period for redundancy dismissal (weeks of salary)), cột thứ 

hai là Chi phí trả cho người lao động do sa thải (tính theo tuần lương) (Severance pay for 

redundancy, dismissal (weeks of salary)). Dữ liệu của Việt Nam được thể hiện ở trang 220 và 221 của 

Báo cáo như hình dưới đây. 
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Phụ lục 1.3.1 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số: 1.3.1 “Tạo điều kiện thuận lợi cho khởi sự kinh doanh” 

Bước  1. Truy cập trang thông tin về Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân 
hàng thế giới tại địa chỉ http://www.doingbusiness.org/ 

Bấm chuột để tải dữ liệu Báo cáo MTKD 2018 (Doing Business 2018) mới công bố. Báo cáo dạng 
PDF, tiếng Anh sẽ được tự động tải về máy tính.  

 

Trường hợp muốn tải Báo cáo MTKD của các năm trước đó, tại trang chủ, bấm vào mục Báo cáo 

(Reports), khi đó, cửa sổ lưu trữ các báo cáo với Báo cáo mới nhất (năm 2018) sẽ hiện ra. Nếu 

muốn tải Báo cáo năm 2018, bấm vào ô Tải ngay (Download Now).  

 

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/
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Nếu muốn tải báo cáo của các năm trước đó, bấm vào thanh lựa chọn Báo cáo, sẽ hiện ra các Báo 

cáo từ năm 2004 đến nay, lựa chọn Báo cáo của năm cần tìm và bấm tải ngay.  

 

Bước 2. Khi đã tải báo cáo về, mở báo cáo, tìm đến trang 204 của Báo cáo (năm 2018), sẽ thấy 

Bảng dữ liệu kết quả của Việt Nam cho toàn bộ các chỉ số về Môi trường kinh doanh. Điểm số và thứ 

hạng của Chỉ số về khởi sự kinh doanh được trình bày tại cột đầu tiên bên trái như hình dưới đây. 

 

Nếu muốn tải dữ liệu của chỉ số này, bấm chuột vào mục Phương pháp (Methodology) ở trang chủ, 

khi đó cửa sổ sẽ hiện ra phương pháp tính toán và dữ liệu của từng nhóm chỉ số. Phương pháp và dữ 

liệu của chỉ số Khởi sự kinh doanh ở dòng đầu tiên trong số các nhóm chỉ số. Dữ liệu của chỉ số này 

chỉ có sẵn ở định dạng STATA-phần mềm thống kê chuyên dụng. Các máy tính có cài sẵn phần mềm 

này sẽ sử dụng được.  
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Phụ lục 2.1.1. CSDL UNESCO 
Cách truy cập dữ liệu về giáo dục, giáo dục đại học và R&D từ CSLD của UNESCO 

2.1.1. Chi của nhà nước cho giáo dục trung học  

2.1.2. Chi công/1 học sinh trung học 

2.1.3. Số năm đi học kì vọng 

2.1.5. Tỉ lệ học sinh/giáo viên trung học 

2.2.1. Tỉ lệ tuyển sinh đại học 

2.2.2. Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật  

2.3.1. Nhà nghiên cứu 

2.3.2. Tổng chi cho R&D (GERD) 

5.1.3. Phần chi R&D do doanh nghiệp thực hiện 

5.1.4. Phần chi R&D do doanh nghiệp trang trải 

5.2.3. Chi R&D được tài trợ từ nước ngoài (% tổng chi cho R&D) 

7.2.2. Phim truyện quốc gia được sản xuất, tính trên 1 triệu dân độ tuổi từ 15-69 

Bước 1: Truy cập CSDL của UNESCO (data.uis.unesco.org) 

 

Bước 2. Với các chỉ số về giáo dục và giáo dục đại học: Tại cột bên trái, chọn thư mục Giáo dục 
(Education) 
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Bước 3. Trong thư mục Education, chọn thư mục về Nguồn kinh phí (Financial resources) 

 

Bước 4. Trong thư mục về Các nguồn kinh phí, chọn thư mục Chi của nhà nước cho GD (triệu US$) 
(Government expenditure on education (millions) 
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Bước 5. Trong thư mục về Chi của nhà nước cho GD (triệu US$), chọn mục Chi của NN cho GD theo 
PPP$ (Government expenditure on education (millions) 

 

Bước 6. Bấm chuột vào dấu mũi tên nhỏ màu trắng trên thanh dữ liệu Chi của NN cho GD theo PPP$, 
chọn thanh dữ liệu về Chi của NN cho GD trung học (Government expenditure on secondary 
education, PPP$ (millions) 
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Kết quả sẽ được trang dữ liệu của chỉ số Chi của NN cho GD trung học (Government expenditure on 
secondary education, PPP$ (millions) như dưới đây: 

 

Bước 7. Trên trang dữ liệu Chi của nhà nước cho giáo dục trung học (Government expenditure on 

secondary education, PPP$ (millions), bấm chuột vào mục Quốc gia (Country) để lựa chọn các nước 

cần tìm hiểu số liệu 

 

Bước 8. Cửa sổ chọn Quốc gia (Country) sẽ hiện ra như dưới đây,  bấm chuột vào thanh Các mục 

không lựa chọn (Unselected items) và bấm chuột vào ô Không lựa chọn tất cả (Unselected all) 
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Bước 9. Tại cửa sổ chọn Quốc gia (Country) cuốn chuột đến “Việt Nam” (Viet Nam) và bấm vào ô bên 

cạnh để chọn Việt Nam (làm tương tự nếu muốn chọn xem số liệu của quốc gia khác). 

Bước 10. Sau khi chọn xong Quốc gia, tại cửa sổ đang mở, bấm vào ô Time (thời gian) để chọn năm 

muốn xem số liệu  

 

Bước 11. Tại cửa sổ chọn Năm, bấm chuột vào thanh chọn Thời gian cụ thể (Selected time period), 

sau đó bấm vào ô chọn từng năm (ở bên trái số năm tương ứng) hoặc bấm vào ô chọn Tất cả (Select 

all) nếu muốn chọn toàn bộ các năm sẵn có. Sau đó bấm chuột vào ô Xem số liệu (View Data) 
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Bước 12. Khi bấm Xem số liệu (View data), ta sẽ được bảng số liệu hiện ra như dưới đây. Nếu muốn 

tải kết quả về, bấm chuột vào ô Trích xuất dữ liệu  (Export) 

 

Bước 13. Tại ô Trích xuất dữ liệu (Export), có các định dạng khác nhau, bấm vào thanh định dạng 

mong muốn, ví dụ như Excel, sau đó CSDL sẽ tự động tải file dữ liệu về máy tính. 
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Chỉ số 2.1.2 Chi công/1 học sinh trung học, % GDP theo đầu người: 

Tại Thư mục Education, chọn mục Các nguồn tài chính (Financial Resources).  

Sau đó chọn tiếp mục tài chính cho giáo dục phân loại theo nguồn và tính theo đầu học sinh (Initial 
funding of education by source and per student) 

Tại đây, chọn mục Chi của nhà nước cho giáo dục theo đầu học sinh, % trong GDP đầu người (Initial 
government funding of education per student as a pecentage of GDP per capita) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 

 

Chỉ số 2.1.3. Số năm đi học kì vọng 

Tại Thư mục Education, chọn mục Đến trường (Participation).  

Sau đó chọn tiếp mục Số năm đi học kì vọng theo cấp độ đào tạo (School life expectancy by level of 
education) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 
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Chỉ số 2.1.5. Tỉ lệ học sinh/giáo viên trung học 

Tại Thư mục Education, chọn mục Nguồn nhân lực (Human resources).  

Sau đó chọn tiếp mục Tỉ lệ học sinh – giáo viên (Pupil-teacher ratio) 

Chọn mục Tỉ lệ học sinh-giáo viên theo bậc đào tạo (Pupil-teacher ratio by level of education) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 

  

Chỉ số 2.2.1. Tỉ lệ tuyển sinh đại học 

Tại Thư mục Education, chọn mục Đến trường (Participation).  

Sau đó chọn tiếp mục Tuyển sinh (Enrolment) 

Chọn mục Tuyển sinh theo cấp bậc đào tạo (Enrolment by level of education) 

Tại đây, chọn Tỉ lệ tuyển sinh đại học (Enrolment in tertiary education, all program, both sexes 
(number) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 
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Chỉ số 2.2.2. Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật 

Tại Thư mục Education, chọn mục Hoàn thành (Completion).  

Sau đó chọn tiếp mục Sinh viên tốt nghiệp đại học (Distribution of tertiary graduates) 

Chọn mục Sinh viên tốt nghiệp đại học theo lĩnh vực (Distribution of tertiary graduates by field of 
study) 

Tại đây, chọn Sinh viên tốt nghiệp đại học theo một số lĩnh vực khoa học vào kĩ thuật.  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 

 

Chỉ số 2.3.1. Nhà nghiên cứu 

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and Innovation) chọn mục Nguồn 
nhân lực cho R&D (Human resources in research and development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Nhà nghiên cứu (Researcher) 

Chọn mục Nhà nghiên cứu phân loại theo giới tính, trên 1 triệu dân, trên 1000 lao động và trên 1000 
việc làm (Researchers by sex, per million inhabitants, per thousand labour and per thousand total 
employment (FTE and HC) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 
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Chỉ số 2.3.2. Tổng chi cho R&D (GERD) 

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and Innovation) chọn mục Chi phí 
cho R&D (Expenditure on research and development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Tổng chi cho R&D theo % trong GDP, theo đầu người và theo cán bộ nghiên 
cứu (Gross domestic expenditure on R&D (GERD) as a percentage of GDP, GERD per capita and GERD 
per researcher) 

Chọn mục GERD theo % trong GDP (GERD as a percentage of GDP) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 

 

Chỉ số 5.1.3. Phần chi R&D do doanh nghiệp thực hiện 

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and Innovation) chọn mục Chi phí 
cho R&D (Expenditure on research and development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Chi cho R&D phân loại theo nguồn và theo khu vực thực hiện (GERD by source 
of funds and sector of performance) 

Chọn mục Chi cho R&D do doanh nghiệp thực hiện (GERD –performed by business enterprises) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 
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Chỉ số 5.1.4. Phần chi R&D do doanh nghiệp trang trải 

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and Innovation) chọn mục Chi phí 
cho R&D (Expenditure on research and development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Chi cho R&D phân loại theo nguồn (GERD by source of funds) 

Chọn mục Chi cho R&D do doanh nghiệp trang trải (GERD –financed by business enterprises) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 

 

Chỉ số 5.1.4. 5.2.3. Chi R&D được tài trợ từ nước ngoài (% tổng chi cho R&D) 

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and Innovation) chọn mục Chi phí 
cho R&D (Expenditure on research and development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Chi cho R&D phân loại theo nguồn (GERD by source of funds) 

Chọn mục Chi R&D được tài trợ từ nước ngoài (GERD –financed by Rest of the world (abroad)) 

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 
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Phụ lục 2.1.4. PISA 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 2.1.4  Điểm PISA đối với đọc, toán và khoa học 

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ của tổ chức OECD-PISA tại địa chỉ: www.pisa.oecd.org/ 

Sau đó, chọn mục Dữ liệu (Data)  

 

Bước 2.  Tại trang thư mục về Dữ liệu, chọn mục PISA Education GPS 

 

 

 

  

http://www.pisa.oecd.org/
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Bước 3. Sau khi vào mục PISA Education GPS, trang thông tin hiện ra như hình dưới đây. Tại đó, 

chọn mục Khám phá dữ liệu (Explore data) 

 

 

Bước 4. Sau khi vào mục Explore Data, cửa sổ dữ liệu hiện ra như dưới đây. Chọn quốc gia muốn 

tham khảo kết quả PISA ở bên trái màn hình. Việt Nam là nước không thuộc OECD nên sẽ chọn ở 

nhóm phía dưới bên trái màn hình. 
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Phụ lục 2.3.3.  

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 2.3.3:  

“Chi R&D trung bình của 3 công ty hàng đầu có đầu tư ra nước ngoài (tỷ đô la)”   

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ công bố danh sách 2500 công ty toàn cầu do Trung tâm JRC của châu Âu 

xây dựng tại địa chỉ: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html 

Bước 2. Tại trang thông tin, bấm chuột vào file Xếp hạng R&D của 2500 công ty đứng đầu thế giới ở 

mục Dữ liệu 2500 doanh nghiệp toàn cầu (Data World 2500) ở bên phải phía dưới màn hình. Dữ liệu 

dưới định dạng Excel sẽ tự động tải về máy.  
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Phụ lục 3.1.1 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số: 3.1.1 “Tiếp cận ICT” 

Bước  1. Truy cập CSDL của tổ chức Liên hợp quốc về ICT (ITU) tại địa chỉ 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 

Sau đó chọn mục về Số liệu thống kê - Statistic 

 

Bước 2. Tại trang số liệu thống kê, chọn mục Số liệu thống kê và Xuất bản phẩm 

 

 

 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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Nếu chọn vào Xuất bản phẩm (Publication), báo cáo bản cập nhật nhất sẽ được lên trang đầu như 

hình dưới đây. Báo cáo gồm hai phần, Phần 1 và Phần 2. Bấm vào từng phần hoặc toàn bộ báo cáo 

để tải về. Kết quả chung của Việt Nam  được trình bày tại trang 211 của Báo cáo Phần 1. 

 

Nếu chọn mục Số liệu thống kê (Statistics), các cơ sở dữ liệu sẵn có được trình bày như dưới đây. 

Lựa chọn CSDL quan tâm và tải về. 
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Phụ lục 3.1.3 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 3.1.3: Dịch vụ trực tuyến của chính phủ 

Bước 1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu của LHQ về Khảo sát Chính phủ điện tử tại địa chỉ: 

http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-EGovernment-Survey-2016 

Tại đây, có thể tải báo cáo cập nhật nhất (năm 2016) tại mục “Download Publication here” ở phía 

dưới màn hình, chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc. Nếu muốn tải báo cáo các năm 

trước đó, chọn mục Báo cáo (Reports). Nếu muốn tải dữ liệu, chọn mục Dữ liệu (Data). 

 

Bước 2. Nếu muốn tải dữ liệu, sau khi chọn mục Dữ liệu (Data), trang chủ của Trung tâm Dữ liệu 

(Data Center) sẽ hiện ra. Tại đây có các lựa chọn dữ liệu theo quốc gia hoặc theo vùng, hoặc so 

sánh dữ liệu giữa các quốc gia. Các tiêu chí lựa chọn khác như năm, chỉ số cũng sẵn có. Sau khi lựa 

chọn các thông tin, dữ liệu cần tham khảo, lựa chọn tải dữ liệu về máy ở dưới màn hình. Dữ liệu 

định dạng excel.                                     

 

http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-EGovernment-Survey-2016
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Phụ lục  3.2.2 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 3.2.2: Hiệu quả logistics 

1. Hướng dẫn tải báo cáo:  Truy cập địa chỉ của Ngân hàng thế giới: https://lpi.worldbank.org/ 

Sau đó bấm chuột vào mục Báo cáo LPI 2016 (PDF) để tải báo cáo về 

 

2. Hướng dẫn tải dữ liệu 

Tại trang https://lpi.worldbank.org/, bấm chuột vào mục Tải nhanh (Quick Download) để tải Dữ liệu 

đầy đủ của LPI các năm 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 (Dữ liệu định dạng Excel). 

 

  

https://lpi.worldbank.org/
https://lpi.worldbank.org/
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Phụ lục 3.2.3. CSDL của IMF 

Cách truy cứu dữ liệu  

Chỉ số 3.2.3: Tổng tư bản hình thành, % GDP,  

Chỉ số 4.1.3: Vay tài chính vi mô 

Chỉ số 4.3.3. Quy mô thị trường nội địa 

Truy cập địa chỉ của IMF như sau: http://www.imf.org/en/Data. Sau đó chọn mục Dữ liệu (Data) 

 

Tại trang Dữ liệu, có 5 bước để tiến hành truy cập và tải dữ liệu cần tìm như dưới đây. 

Bước 1 là chọn nước.  Bấm chuột vào mục Tất cả các nước (All Country) 

 

Bước 2. Chọn nước, mặc định khi hiện ra là chọn tất cả các nước. Nếu không muốn tham khảo dữ 

liệu của tất cả các nước thì bấm chuột vào mục Clear All, sau đó sẽ chỉ bấm chuột vào nước nào 

muốn chọn rồi bấm vào ô Tiếp tục (continue) để chuyển sang Bước 3  

http://www.imf.org/en/Data
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Bước 3. Chọn chỉ số muốn truy cập dữ liệu. Chỉ số về tổng tư bản hình thành (Total investment), quy 

mô thị trường nội địa (gross domestics product, current prices) thuộc nhóm chỉ số về Tài khóa quốc 

gia (National Accounts). Bấm chuột chọn chỉ số đó rồi bấm Tiếp tục để sang Bước 4.  
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Bước 4. Chọn năm bắt đầu và năm cuối của dữ liệu muốn truy cập. Dữ liệu thực tế IMF thu thập là 

đến năm 2015, sử dụng các thuật toán, IMF ước tính số liệu cho đến năm 2020. Sau khi chọn, bấm 

vào ô Chuẩn bị Báo cáo (Prepare report). 

 

Bước 5. Dữ liệu sẽ hiện ra luôn trên màn hình để xem. Nếu muốn tải dữ liệu về, bấm vào ô Tải dữ 

liệu (download) 
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Phụ lục 3.3.2 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 3.3.2: Kết quả về môi trường 

Hướng dẫn tải báo cáo  

Bước 1: Truy cập vào trang http://epi.yale.edu/ 

Bấm chuột vào mục Báo cáo 2016 (2016 Report) hoặc Tải tài liệu (Downloads) và tải báo cáo về 

 

Sau khi bấm chuột vào mục Báo cáo 2016, trên màn hình sẽ hiện ra Báo cáo 2016, bấm chuột vào 

mục Tải báo cáo PDF bản đầy đủ tại đây (Download PDF of full report here) để tải báo cáo (tiếng 

Anh, định dạng PDF) về tham khảo. 

 

  

http://epi.yale.edu/
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Hướng dẫn tải dữ liệu:  

Cách 1: trên trang chủ, bấm chuột vào mục Tải tài liệu (Downloads) 

Cách 2: trên trang chủ, bấm chuột vào mục Dữ liệu (Data), khi đó, màn hình mục Data sẽ hiện ra, 

bấm chuột vào mục Tải CSDL đầy đủ tại mục Tải tài liệu (Complete data available in Downloads) 

 

Sau khi bấm chuột vào mục Tải tài liệu (Downloads), trên màn hình sẽ hiện ra danh sách các tài liệu 

có thể tải về, cuốn xuống phía dưới, bấm chuột vào mục Files dữ liệu của EPI 2016 (2016 EPI Data 

Files), khi đó sẽ hiện ra các file dữ liệu khác nhau, gồm File dữ liệu thô, bản cập nhật (2016 EPI Raw 

Data [UPDATED], và một số file dữ liệu khác. Bấm chuột vào File dữ liệu thô để tải dữ liệu định dạng 

excel về để sử dụng.  
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Phụ lục 3.3.3. CSDL của ISO 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 3.3.3: Số chứng chỉ ISO 14001/tỉ $ PPP GDP 

Và chỉ số 6.2.4. Số chứng chỉ ISO 9001 

Hướng dẫn tải dữ liệu về Chứng chỉ ISO 

Bước 1: truy cập trang thông tin của tổ chức ISO tại địa chỉ https://www.iso.org 

Sau đó, tại mục Tiêu chuẩn (Standards), chọn tiểu mục Chứng nhận và sự phù hợp (Certification & 

comformity), tại đây, chọn Khảo sát ISO (The ISO Survey). 

 

 

Bước 2, tại trang Khảo sát ISO (ISO Survey), bấm chuột vào mục Dữ liệu Khảo sát (Survey data) để 

tải file dữ liệu đầy đủ của Khảo sát dưới định dạng Excel. 

 

 

 

https://www.iso.org/
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Bước 3, cửa sổ với các file dữ liệu sẽ hiện ra, bấm chuột vào file dữ liệu muốn tham khảo để tài về 

(Dữ liệu ISO 14001 – chỉ số 3.3.3, dữ liệu ISO 9001 – chỉ số 6.2.4) 
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Phụ lục 4.1.2 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 4.1.2: Tín dụng nội địa cho khu vực tư nhân 

Bước 1, truy cập vào cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới tại địa chỉ: 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

Tại đây, bấm chuột vào mục Cơ sở dữ liệu (Database) 

 

Bước 2, chọn mục Chỉ số Phát triển Thế giới (World Development Indicators) 

 

Cửa sổ mới hiện ra ở phía bên trái màn hình sẽ có các tiêu chí để tiếp tục lựa chọn: cơ sở dữ liệu 

(Database), quốc gia (Country), chỉ số cụ thể (Series), năm (Time) 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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Bước 3, Bấm chuột vào Cơ sở dữ liệu (Database), các cơ sở dữ liệu sẽ hiện ra, bấm chuột vào ô Chỉ 

số Phát triển Thế giới (World Development Indicators) 
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Bước 4, tại mục quốc gia (Country), bấm chuột vào ô tương ứng với nước cần chọn, để có 

thể tìm nhanh tên quốc gia, có thể bấm chuột vào chữ cái tương ứng với chữ cái đầu tiên 

của tên quốc gia 

 

Bước 5, tại mục Chỉ số (Series), bấm chuột vào ô tương ứng với chỉ số cần lấy dữ liệu. Có thể 

bấm chuột vào chữ cái tương ứng với chữ cái đầu tiên của tên chỉ số, ví dụ chọn chữ cái D 

để tìm chỉ số Domestic credit to private sector (% of GDP) hoặc chọn chữ cái F để tìm chỉ số 

Foreign investment, net inflow (% of GDP); Foreign investment, net outfow (% of GDP) 
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Bước 6, tại mục Thời gian (Time), chọn năm muốn kiểm tra dữ liệu, hoặc có thể chọn sẵn 

theo các năm cho sẵn gần đây: 5-10-15-20-25-50 năm 
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Bước 7, sau khi chọn được năm, bấm chuột vào mục Áp dụng (Apply Changes) tại ô cửa ổ 

nhỏ ở bên phải màn hình 

 

Kết quả dữ liệu sẽ hiện trực tiếp trên màn hình để tham khảo. Nếu muốn tải file dữ liệu về, 

bấm chuột vào ô Các lựa chọn tải dữ liệu (Download Options) và chọn định dạng file dữ liệu 

mong muốn  
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Phụ lục 4.2.2. CSDL của WB 

Cách truy cứu dữ liệu từ CSDL của Ngân hàng thế giới 

Chỉ số 4.2.2: Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết 

Chỉ số 5.3.4. Dòng vốn ròng đầu tư trực tiếp nước ngoài (% GDP) 

Chỉ số 6.3.4. Dòng vốn ròng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (% GDP) 

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ http://data.worldbank.org 

Chọn mục Chỉ số (Indicator) 

 

Bước 2, màn hình sẽ hiện ra danh mục các chỉ số theo các lĩnh vực khác nhau.  

Đối với chỉ số 4.2.2: Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết: Tìm đến Lĩnh vực Tài chính (Financial 

Sector), chọn chỉ số Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết (Market capitalization of listed domestic 

companies).  

 

http://data.worldbank.org/
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Bước 3. Sau khi chọn chỉ số, màn hình sẽ hiện ra biểu đồ của chỉ số này cho toàn thế giới (world 

data) như hình dưới đây.  

 

Bước 4. Cuốn xuống phía dưới sẽ thấy mục các quốc gia. Chọn Việt Nam và các quốc gia quan tâm 

 

Bước 5. Biểu đồ dữ liệu của Việt Nam sẽ hiện ra như dưới đây. Nếu muốn tải dữ liệu, bấm vào 

mục Download và lựa chọn định dạng file dữ liệu muốn tải về.  
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Đối với chỉ số Chỉ số 5.3.4. Dòng vốn ròng đầu tư tực tiếp nước ngoài (% GDP) và chỉ số 63.4. Dòng 

vốn ròng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (%GDP):  

Thực hiện Bước 1 và Bước 2 như nêu trên. Tại Bước 2, tìm đến đến mục Kinh tế và Tăng trưởng 

(Economy and Growth), chọn chỉ số Dòng vốn ròng đầu tư tực tiếp nước ngoài (Foreign direct 

investment, net inflows (BoP, current US$)) như dưới đây 
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Sau đó màn hình sẽ hiện ra biểu đồ của chỉ số Dòng vốn ròng đầu tư trực tiếp nước ngoài và các chỉ 

số liên quan ở bên phải màn hình như dưới đây. Chọn chỉ số Dòng vốn ròng đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (% GDP) và Dòng vốn ròng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (% GDP) và thực hiện các bước 

tương tự từ Bước 3 đến Bước 5 như mô tả ở trên. 
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Phụ lục 4.3.2. CSDL của WEF 

Cách truy cứu dữ liệu của các chỉ số khảo sát năng lực cạnh tranh toàn cầu trong CSLD của WEF 

Chỉ số 4.3.2: Mức độ cạnh tranh trong nước 

Chỉ số 5.1.5: Hợp tác đại học – doanh nghiệp 

Chỉ số 5.2.2. Quy mô phát triển của cụm công nghiệp 

Chỉ số 7.1.3. Sáng tạo mô hình kinh doanh nhờ ICT 

Chỉ số 7.1.4. Sáng tạo mô hình tổ chức nhờ ICT 

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ của Diễn đàn kinh tế thế giới tại:  http://reports.weforum.org/ 

Sau đó, chọn Chỉ số Cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 (Global Competitiveness Index 2017-2018) để 

truy cập thông tin cập nhật nhất. 

 

Bước 2. Sau khi chọn mục chỉ số cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 như nêu trên, màn hình sẽ hiện ra 

như dưới đây 

http://reports.weforum.org/
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Bước 3. Kéo chuột xuống dưới, tới mục Tải dữ liệu (Download) như dưới đây, bấm chuột vào mục 

Tải dữ liệu đó.  

 

Bước 4. Màn hình sẽ hiện ra như dưới đây. Nếu muốn tải Báo cáo thì chọn “Full Report”. Nếu muốn 

tải cơ sở dữ liệu định dạng Excel, chọn “GCI dataset in Excel”. Nếu muốn tìm hiểu bảng hỏi khảo sát, 

chọn “Executive  Opinion Survey 2017 questionnaire”. Hoặc các tùy chọn khác.  
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Phụ lục 5.1.1. CSDL của ILO 

Cách truy cứu dữ liệu về lao động từ CSDL của ILO 

Chỉ số 5.1.1: Việc làm trong các ngành dịch vụ thâm dục tri thức (% tổng việc làm) 

Chỉ số 5.1.5: Lao động nữ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao (% tổng việc làm) 

Bước 1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu của ILO tại địa chỉ: http://www.ilo.org/ilostat. Sau đó chọn mục 

Việc làm “Employment” 

 

Chỉ số 5.1.1: Việc làm trong các ngành dịch vụ thâm dục tri thức (% tổng việc làm) 

Bước 2. Tại mục Việc làm, chọn thư mục Phân bổ việc làm (Employment distribution), chọn tiếp 

phân theo nghề nghiệp (by occupation) 

 

http://www.ilo.org/ilostat
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Bước 3. Màn hình sẽ hiện ra bảng dữ liệu về phân bổ việc làm tính theo nghề nghiệp (tỉ lệ % trên 

tổng việc làm). Có thể cuốn xuống dưới để xem trực tiếp dữ liệu của Việt Nam (mã 1, 2, 3 – được 

tính cho chỉ số này). Hoặc bấm vào download để tải dữ liệu về. 

 

Bước 4. Nếu tải dữ liệu về, bấm chuột vào mục Tải dữ liệu (Download), cửa sổ mới sẽ hiện ra để 

chọn định dạng file dữ liệu. Lựa chọn file excel hoặc định dạng mong muốn, dữ liệu sẽ tự động tải về 

máy. 
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Chỉ số 5.1.5: Lao động nữ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao (% tổng việc làm) 

Sau khi truy cập vào cơ sở dữ liệu của ILO tại địa chỉ: http://www.ilo.org/ilostat. Tại mục Việc làm 

“Employment”, chọn việc làm phân theo giới tính, độ tuổi và trình độ giáo dục (by sex, age and 

education) 

Sau đó thực hiện các bước 3, 4 như đã nêu ở trên.  

  

http://www.ilo.org/ilostat
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Phụ lục 5.2.5. CSDL của WIPO 

Cách truy cập dữ liệu về sở hữu trí tuệ trên CSDL của WIPO 

Chỉ số 5.2.5: Số đơn sáng chế nộp tại 2 văn phòng (số lượng trên 1 tỷ $PPP GDP) 

Chỉ số 6.1.1: Số đơn đăng ký sáng chế theo nước xuất xứ, trên 1 tỷ $PPP GDP 

Chỉ số 6.1.2. Đơn đăng ký sáng chế theo PCT, trên 1 tỷ $PPP GDP 

Chỉ số 6.1.3. Đơn đăng ký giải pháp hữu ích theo nước xuất xứ, trên 1 tỷ $PPP GDP 

Chỉ số 7.1.1. Đăng ký nhãn hiệu theo xuất xứ, trên 1 tỷ S GDP 

Chỉ số 7.1.2. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo nước xuất xứ 

Bước 1: Truy cập CSLD của WIPO tại địa chỉ: www.wipo.int/ipstats/en/ 

 

Bước 2: Cuốn chuột xuống phía dưới và chọn Trung tâm Dữ liệu về Sở hữu trí tuệ (IP Statistics 

Data Center) 
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Bước 3. Tại giao diện của Trung tâm Dữ liệu về SHTT, chọn Chỉ số (Indictor) 

 

Bước 4. Tiếp đó chọn thông tin cần báo cáo (đăng kí từ văn phòng/cơ quan SHTT nào) 
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Bước 5. Chọn năm dữ liệu cần truy cứu sau đó dữ liệu sẽ được cung cấp và có thể tải về máy tính.  
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Phụ lục 5.3.1. CSDL của WTO 
Cách truy cứu các chỉ số có nguồn từ CSDL của WTO 

Chỉ số 5.3.1. Trả tiền bản quyền (% tổng giao dịch thương mại) 

Chỉ số 5.3.3. Nhập khẩu dịch vụ ICT (% tổng mậu dịch) 

Chỉ số 6.3.1. Tiền bản quyền tác giả, lệ phí, giấy phép (% tổng giao dịch thương mại) 

Chỉ số 6.3.3. Xuất khẩu dịch vụ ICT (% tổng mậu dịch) 

Chỉ số 7.2.1. Xuất khẩu dịch vụ văn hóa và sáng tạo (% tổng giao dịch thương mại) 

Bước 1. Truy cập CSDL của WTO tại địa chỉ: http://stat.wto.org. Tại trang giao diện, chọn mục Số liệu 

theo thời gian về thương mại quốc tế (Time Series on international trade)  

 

Bước 2. Tại giao diện của CSDL hàng năm, bấm chuột vào Lựa chọn (Selection) 

 

 

http://stat.wto.org/
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Bước 3. Trên giao diện mới, chọn CSDL cần truy cập. Đối với chỉ số 5.3.1 là dữ liệu các giao dịch 

Thương mại về dịch vụ (Trade in commercial services, từ 2005 đến nay). Sau khi chọn CSDL, bấm 

“Add” để lựa chọn rồi bấm Tiếp tục “continue” (ở góc phải màn hình) để lựa chọn các nội dung cụ 

thể tiếp theo. 

 

 

 

Bước 4. Sau khi lựa chọn CSDL, các chỉ số có trong CSDL sẽ hiện ra, cuốn chuột để chọn chỉ số liên 

quan:  

Đối với chỉ số 5.3.1, chọn Chi phí sử dụng tài sản trí tuệ (Charges for the use of intellectual property). 

Sau đó, bấm add và continue để chọn thông tin tiếp theo. 
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Đối với chỉ số 5.3.3, chọn Dịch vụ thông tin truyền thông, máy tính (Telecommunications, computer 

and information services). Sau đó, bấm add và continue để chọn thông tin tiếp theo. 

 
Bước 5. Sau khi lựa chọn chỉ số, tiếp tục chọn quốc gia. Bấm vào mục Các quốc gia có số liệu 

(Available Reporters), chọn Việt Nam, bấm thêm vào (Add) và bấm tiếp tục (Continue)  

 

Bước 6. Sau khi lựa chọn quốc gia. Bấm vào mục Các đối tác (Available Partners), chọn các đối tác 

muốn tìm hiểu, bấm Thêm vào (Add) và bấm Tiếp tục (Continue)  
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Bước 7. Sau khi lựa chọn Đối tác, chọn các năm muốn tham khảo số liệu (Available Years), chọn các 

năm muốn tra cứu dữ liệu, bấm Thêm vào (Add) và bấm Tiếp tục (Continue)  

 
Kết quả sẽ hiện ra trực tiếp trên màn hình, nếu muốn tải dữ liệu về chọn Download và tải dữ liệu. 
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Phụ lục 6.1.5.  
Cách truy cập dữ liệu chỉ số 6.1.5. Chỉ số H các bài báo được trích dẫn 

Bước 1. Truy cập địa chỉ: www.scimagojr.com. Sau đó Chọn Xếp hạng các quốc gia (Country 

Rankings) 

 

Bước 2. Màn hình sẽ hiện ra bảng xếp hạng như dưới đây. Tìm đến Việt Nam hoặc tải dữ liệu về máy 

 

  

http://www.scimagojr.com/
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Phụ lục 6.2.1. 
Cách truy cập chỉ số 6.2.1. Tốc độ tăng năng suất lao động (GDP/Người lao động 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://www.conference-board.org/data/economydatabase/ 

Tại đây, chọn mục Dữ liệu (Data). 

 

Bước 2. Sau khi vào mục Dữ liệu (Data), tại File dữ liệu (Data files) chọn dữ liệu về Đầu ra, Lao động 

và Năng suất lao động, năm 1950-2017 (Output, Labor and Labor Productivity, 1950-2017. File dữ 

liệu sẽ tự động tải về máy tính (định dạng Excel). 

 

https://www.conference-board.org/data/economydatabase/

