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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tình nguyện viên Thu thập Dữ liệu (DCV) 

Số lượng: 35 người 

THÔNG TIN CHUNG 

ChildFund Australia tại Việt Nam đang thực hiện hệ thống Giám sát và đánh giá mang tên “Khung 

Đánh giá Hiệu quả Phát triển” (DEF). Thu thập dữ liệu ban đầu với mục đích chính là làm cơ sở cho 

việc đánh giá tác động chương trình của Tổ Chức ChildFund tại Việt Nam là hợp phần quan trọng 

trong khuôn khổ Khung DEF. ChildFund sẽ thành lập Nhóm thu thập dữ liệu ban đầu để tiến hành 

nhiệm vụ quan trọng này. Tình nguyện viên Thu thập dữ liệu sẽ là thành viên của nhóm và có cơ hội 

được tập huấn về phương pháp lấy mẫu hiệu quả, được làm việc với các chuyên gia giám sát và đánh 

giá có kinh nghiệm và đóng góp vào thành công của đợt điều tra nghiên cứu khảo sát trong khuôn 

khổ Khung DEF của ChildFund Australia tại Việt Nam.  

VAI TRÒ  

Tình nguyện viên Thu thập dữ liệu sẽ tiến hành phỏng vấn các đối tượng đích tại các vùng dự án do 

ChildFund trợ giúp thông qua các bảng hỏi có sẵn, làm sạch dữ liệu và nhập dữ liệu vào phần mềm 

phù hợp để phân tích. Kết quả công việc của Tình nguyện viên Thu thập dữ liệu vào cuối đợt khảo sát 

bao gồm các bảng hỏi đã được điền đầy đủ trên cơ sở phỏng vấn trực tiếp các đối tượng đích và các 

file dữ liệu tương ứng.  

TRÁCH NHIỆM  

• Tham gia tập huấn chuẩn bị cho việc thu thập số liệu tại các xã thuộc vùng dự án do ChildFund trợ 

giúp;  

•  Hoàn thành các yêu cầu khảo sát, thu thập dữ liệu, và nhập dữ liệu trong từng ngày khảo sát và 

tuân thủ lịch trình của đợt nghiên cứu;  

• Tuân thủ triệt để phương pháp lấy mẫu, cung cấp dữ liệu ban đầu đáng tin cậy;  

• Tuân thủ những hướng dẫn từ Trưởng nhóm và có trách nhiệm gửi lại bảng hỏi đã được điền đầy 

đủ cho Trưởng nhóm kiểm tra ngay sau khi kết thúc phỏng vấn;  

• Tình nguyện viên có trách nhiệm ghi lại phản hồi và các thông tin quan trọng từ các đối tượng đích 

được phỏng vấn và khu vực nghiên cứu, đồng thời  đưa những thông tin này vào kết quả phỏng vấn 

gửi kèm với Bảng hỏi đã được hoàn thành trong ngày tới Trưởng nhóm;  

• Làm việc có trách nhiệm trong suốt chuyến điều tra nghiên cứu, ứng xử chuyên nghiệp với tư cách 

là người đại diện cho ChildFund trong suốt thời gian tham gia vào nghiên cứu khảo sát;  

• Đối xử với trẻ em và người trẻ theo đúng Chính sách Bảo vệ Trẻ em của ChildFund Australia;  

• Tình nguyện viên có trách nhiệm bảo mật kết quả của cuộc nghiên cứu khảo sát, phải đảm bảo các 

bảng hỏi đã được điền đầy đủ thông tin luôn được bảo mật hoàn toàn trong suốt quá trình nghiên 

cứu. 
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ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC  

Công việc kéo dài trong khoảng 24 ngày trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 27 tháng 04 năm 2016. 

Trong đó: 

 Tập huấn tại Hà Nội: 2 ngày, dự kiến từ 6-7/4/2016 (bắt buộc); 

 Thu thập dữ liệu thực địa tại Tân Lạc, Hòa Bình: 6 ngày, dự kiến từ 10-15/4/2016 (bắt buộc); 

 Làm sạch dữ liệu và nhập dữ liệu tại Hà Nội: 5 ngày, dự kiến từ 20-26/4/2016 (không bắt 

buộc, tùy thuộc vào thời gian phù hợp của Tình nguyện viên). 

Tổng số ngày làm việc thực tế phụ thuộc vào dữ liệu cần thu thập, công việc làm sạch và nhập dữ 

liệu và phần mềm phân tích dữ liệu.  

ChildFund cũng có quyền rút ngắn thời gian làm việc nếu Tình nguyện viên Thu thập dữ liệu không 

tuân thủ theo những yêu cầu về kết quả công việc. 

Tình nguyện viên Thu thập Dữ liệu báo cáo cho Cán bộ Hiệu quả và bài học phát triển của ChildFund 

Australia tại Việt Nam và/hoặc trưởng nhóm thu thập dữ liệu. 

Đây là vị trí ngắn hạn có yêu cầu đi công tác đến vùng dự án của ChildFund tại Việt Nam. Ứng viên 

được lựa chọn sẽ được ký hợp đồng tình nguyện viên ngắn hạn. Với mỗi ngày làm việc, tình nguyên 

viên sẽ được nhận 160,000 VND như một khoản phụ cấp tình nguyện và tổng số tiền phụ cấp cho cả 

đợt nghiên cứu khảo sát sẽ được ChildFund chi trả vào cuối thời gian tuyển dụng.  

ChildFund sẽ chịu trách nhiệm về phụ cấp lưu trú (ăn, ở và các phụ phí khác theo Chính sách của 

ChildFund) và mua bảo hiểm tai nạn & phẫu thuật nằm viện cho tình nguyện viên thu thập dữ liệu 

trong thời gian làm việc tại vùng dự án.  

Ngoài những phụ cấp và chi phí ở trên, ChildFund không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đòi 

hỏi hay bồi thường thiệt hại nào liên quan đến tuyển dụng này.  

PHẨM CHẤT, KHẢ NĂNG & KINH NGHIỆM LÀM VIỆC  

• Ứng viên là sinh viên đại học đang theo học hoặc mới tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội 

hay liên quan đến nghiên cứu;  

• Ứng viên có nền tảng kiến thức, hiểu biết tốt về các lĩnh vực: giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh 

môi trường, quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, rủi ro và giảm thiểu rủi ro, khả năng tự thích ứng, phát 

triển cộng đồng, phát triển bền vững;  

• Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt và có kinh nghiệm phỏng vấn trong khảo sát, điều tra; 

• Ứng viên có nhân cách tốt, kiên nhẫn, trung thực và có tinh thần làm việc nhóm;  

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác tình nguyện;  

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết chung về nghiên cứu xã hội học và/ hoặc lấy mẫu ngẫu nhiên; 

• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh và có kiến thức tốt về phần mềm SPSS và Excel. 


