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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Rà soát Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên  

 

I. BỐI CẢNH CHUNG   

Thực hiện Luật Thống kê năm 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ; căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện 

chương trình Phát triển bền vững, bao gồm các chỉ số phát triển bền vững quốc gia 

(VNSDGs)  đến năm 2030, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát, cập nhật Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên được ban hành tại Quyết định số 

158/QD-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo số liệu và 

chỉ số về phát triển thanh niên được sử dụng để xây dựng, giám sát, đánh giá việc 

thực hiện Luật Thanh niên và chính sách phát triển thanh niên và phù hợp với mục 

tiêu phát triển bền vững. Đây là cơ sở phục vụ việc xây dựng và lập kế hoạch 

chương trình, chiến lược phát triển thanh niên ở tất cả các cấp cho phù hợp với chỉ 

số phát triển thanh niên của khu vực và toàn cầu cũng như lồng ghép các vấn đề 

phát triển thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội quốc gia cũng như các 

kế hoạch hành động các bộ ngành và các địa phương. 

Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc 

(UNFPA) tài trợ cho Bộ Nội vụ, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 thực hiện hoạt 

động rà soát và xây dựng dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống 

kê về thanh niên Việt Nam. Để đảm bảo chất lượng, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 

tuyển hai (02) chuyên gia trong nước để hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 rà 

soát và dự thảo văn bản hướng dẫn Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên. 

 II. MỤC ĐÍCH 

Mục đích của hoạt động tư vấn nhằm rà soát và điều chỉnh Bộ chỉ tiêu thống 

kê về thanh niên được ban hành tại Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 

của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó Bộ Nội vụ quy định Bộ Chỉ tiêu thống kê 

về thanh niên Việt Nam cho phù hợp với quy định hiện hành của Luật Thống kê. 

Mục tiêu cụ thể: 

1. Rà soát và  điều chỉnh Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam dựa trên 

các chỉ số phát triển bền vững quốc gia và chỉ số phát triển thanh niên khu vực 

Asean, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Luật Thống kê và văn bản 

hướng dẫn thi hành.  

2. Xây dựng dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê 

về thanh niên Việt Nam. 
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III. PHƯƠNG PHÁP 

Việc rà soát dựa trên phương pháp nghiên cứu sau: 

1. Rà soát tại chỗ các văn bản hiện hành quy định về chỉ tiêu thống kê: Chuyên 

gia nghiên cứu Luật thống kê và văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê của cấp bộ, Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam để xác định sự 

phù hợp của chỉ số phát triển thanh niên hiện hành với chỉ số phát triển thanh niên 

của khu vực ASEAN và chỉ số phát triển bền vững của quốc gia liên quan đến thanh  

niên (VNSDGs) . 

 2. Hỗ trợ cuộc họp, hội thảo: Chuyên gia sẽ làm việc với nhóm chuyên gia có 

liên quan để rà soát và đánh giá về Bộ chỉ tiêu thống kê hiện hành bao gồm khái 

niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu để cung cấp đề xuất, kiến nghị 

điều chỉnh bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên phù hợp với quy định hiện hành. 

IV. SẢN PHẨM: 

- 01 báo cáo rà soát về bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam hiện hành 

dựa trên chỉ số phát triển thanh niên của khu vực ASEAN và chỉ số phát triển bền 

vững của quốc gia liên quan đến thanh niên (VNSDGs). 

- 01 dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh 

niên Việt Nam đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật về thống kê. 

V. PHẠM VI CÔNG VIỆC:  

Nhóm chuyên gia gồm hai (02) người, bắt đầu làm việc sau khi ký hợp đồng 

với Ban Quản lý Dự án VNM9P04. Mỗi chuyên gia làm việc trong 05 ngày. 

Phân công nhiệm vụ: 

1. Chuyên gia 1: 

- Rà soát quy định của Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

đối chiếu với chỉ số phát triển thanh niên của khu vực ASEAN và chỉ số phát triển 

bền vững của quốc gia liên quan đến thanh niên (VNSDGs): 01 ngày. 

- Xây dựng dự thảo Văn bản của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về 

thanh niên Việt Nam bao gồm khái niệm, nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu 

thành phần của Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam: 01 ngày. 

- Tham gia, hỗ trợ cuộc họp kỹ thuật và hội thảo tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh 

bộ chỉ tiêu về thanh niên Việt Nam: 03 ngày 

Số ngày làm việc: 05 ngày. 

2. Chuyên gia 2:  

- Rà soát Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu bộ, ngành: 01 ngày. 

- Rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên và 

phát triển khái niệm, nội dung và phương pháp tính chỉ số thanh niên dựa trên chỉ 
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số phát triển thanh niên của khu vực ASEAN và chỉ số phát triển bền vững của 

quốc gia liên quan đến thanh niên (VNSDGs): 01 ngày. 

- Tham gia, hỗ trợ cuộc họp kỹ thuật và hội thảo tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh 

bộ chỉ tiêu về thanh niên Việt Nam: 03 ngày 

Số ngày làm việc: 05 ngày. 

VI.   LỊCH LÀM VIỆC  

Nhóm chuyên gia sẽ phối hợp với Ban Quản lý Dự án VNM9P04 Bộ Nội vụ 

để thực hiện các hoạt động để đạt được kết quả đề ra, cụ thể như sau: 

Hoạt động chung 

của nhóm chuyên 

gia tư vấn 

Công việc chuyên gia 

1 

Công việc chuyên gia 

2 

Thời gian 

1. Rà soát Bộ chỉ 

tiêu thống kê về 

thanh niên Việt 

Nam dựa trên các 

chỉ số phát triển 

bền vững quốc 

gia liên quan đến 

thanh niên và chỉ 

số phát triển 

thanh niên Khu 

vực Asean   

Rà soát quy định của 

Luật Thống kê năm 

2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành đối 

chiếu với chỉ số phát 

triển thanh niên của 

khu vực ASEAN và 

chỉ số phát triển bền 

vững của quốc gia 

liên quan đến thanh 

niên (VNSDGs): 01 

ngày 

Rà soát Quyết định số 

158/QĐ-TTg ngày 

25/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Bộ chỉ tiêu thống 

kê về thanh niên Việt 

Nam và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc gia 

và hệ thống chỉ tiêu 

bộ, ngành: 01 ngày 

02 ngày 

2. Điều chỉnh Bộ 

chỉ tiêu thống kê 

dựa trên các chỉ 

số phát triển bền 

vững quốc gia và 

chỉ số phát triển 

thanh niên Khu 

vực Asean   

 Rà soát, điều chỉnh 

các chỉ tiêu trong Bộ 

chỉ tiêu thống kê về 

thanh niên và phát 

triển khái niệm, nội 

dung và phương pháp 

tính chỉ số thanh niên 

dựa trên chỉ số phát 

triển thanh niên của 

khu vực ASEAN và 

chỉ số phát triển bền 

vững của quốc gia liên 

quan đến thanh niên 

(VNSDGs): 01 ngày. 

01 ngày 

3.Xây dựng dự 

thảo văn bản 

hướng dẫn của Bộ 

Nội vụ quy định 

về Bộ chỉ tiêu 

thống kê về thanh 

Xây dựng dự thảo 

Văn bản của Bộ Nội 

vụ quy định Bộ chỉ 

tiêu thống kê về 

thanh niên Việt Nam 

bao gồm khái niệm, 

 01 ngày 



 4 

niên Việt Nam  

 

nội dung và phương 

pháp tính các chỉ tiêu 

thành phần của Bộ 

chỉ tiêu thống kê về 

thanh niên Việt Nam: 

01 ngày 

4. Hỗ trợ kỹ thuật 

các cuộc họp 

tham vấn về đề 

xuất điều chỉnh 

bộ chỉ tiêu về 

thanh niên Việt 

Nam 

Tham gia, hỗ trợ cuộc 

họp kỹ thuật và hội 

thảo tiếp thu, bổ 

sung, điều chỉnh bộ 

chỉ tiêu về thanh niên 

Việt Nam: 03 ngày 

Tham gia, hỗ trợ cuộc 

họp kỹ thuật và hội 

thảo tiếp thu, bổ sung, 

điều chỉnh bộ chỉ tiêu 

về thanh niên Việt 

Nam: 03 ngày 

06 ngày 

Total 05 days 05 days 10 ngày 

VII.   TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM 

Chuyên gia 1 

- Có trình độ thạc sĩ hoặc cao hơn về luật hoặc các lĩnh vực có liên quang đến 

thống kê;  

- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, quy định, chiến lược về thống kê; phát triển hệ thống chỉ tiêu thống 

kê và xác định khái niệm, nội dung, phương pháp tính…. chỉ tiêu thống kê; 

- Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội liên quan đến lĩnh vực thống kê; 

- Có khả năng lãnh đạo tổ chức, thực hiện nhiệm vụ về thống kê. 

- Ưu tiên cho người có kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan này; 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; 

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt; 

- Có kiến thức về tiếng Anh và thành thạo trong việc sử dụng internet, email và 

các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point…). 

Chuyên gia 2 

- Có trình độ thạc sĩ về kinh tế và trình độ đại học về thống kê;  

- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thống kê và 

xây dựng chính sách pháp luật về thống kê; 

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội và lĩnh vực liên quan đến thống kê; 

- Có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, tham gia dự án có liên quan đến 

thanh niên; 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thống kê; 
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- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; 

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt; 

- Có kiến thức về tiếng Anh và thành thạo trong việc sử dụng internet, email và 

các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point…). 

VIII. THANH TOÁN 

Căn cứ vào yêu cầu, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 sẽ ký hợp đồng tư vấn cán 

nhân với (ICC) từng chuyên gia được lựa chọn. ICC sẽ bao gồm tất cả các chi phí có 

liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn. 

Tổng hợp thời gian làm tư vấn là 05 ngày với mỗi chuyên gia.  Định mức chi phí 

tư vấn được áp dụng trên cơ sở trình độ và kinh nghiệm của mỗi chuyên gia theo quy 

định tại định mức chi phí của VN-EU, chi phí bao gồm thuế thuế nhập cá nhân theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Phương thức thanh toán: Ban Quản lý Dự án VNM9P04 sẽ chuyển thanh toán chi 

phí tư vấn vào tài khoản ngân hàng của chuyên gia sau khi chuyên gia gửi báo cáo cuối 

cùng với đóng góp  kỹ thuật của UNFPA và được Ban Quản lý Dự án VNM9P04 xác 

nhận. 

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VND). 
  

 

 


