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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016 

NGẠCH DÂN SỐ VIÊN 

 

I. NỘI DUNG ÔN THI: 

1. Phần lý thuyết: 

- Nhập môn Dân số học. 

- Quy mô, cơ cấu và phân bố dân số. 

- Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng. 

- Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng. 

- Chất lượng dân số và các yếu tố ảnh hưởng. 

- Thống kê số lượng và cơ cấu dân số. 

- Thống kê biến động dân số. 

- Báo cáo thống kê dân số cơ sở 

- Di dân và đô thị hóa 

- Dân số và phát triển 

2. Phần thực hành và xử lý tình huống. 

- Thực tập Quản lý chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

- Thực tập thống kê dân số - y tế. 

- Tài liệu hỏi đáp về Dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

- Xử lý tình huống thực tế ở địa phương về dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

II. NỘI DUNG THI: 

1. Lý thuyết:  

- Hình thức: thi trắc nghiệm 

- Thời gian: 30 phút 

2. Thực hành:  

- Hình thức: Bóc thăm câu hỏi thực hành, ghi ý chính vào giấy nháp, trả lời 

trực tiếp với giám khảo hỏi thi. Nếu chưa rõ, Giám khảo hỏi thêm. 

- Thời gian: 20 phút 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

1. Giáo trình Dân số học cơ bản (2011), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội. 
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2. Giáo trình Thống kê Dân số Y tế (2011), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội. 

3. Giáo trình thực tập quản lý chương trình Dân số - kế hoạch hóa gia đình 

(2011), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 

4. Giáo trình thực tập thống kê Dân số - Y tế (2011), Trường Cao đẳng Y tế 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 

5. Sách Dân số học, Trường Đại học Y Hà Nội. 

6. Một số câu hỏi xử lý tình huống về dân số - kế hoạch hóa gia đình  

7. Tài liệu hỏi đáp về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (2012), Tổng cục Dân số 

- Kế hoạch hóa gia đình. 

Tất cả các tài liệu tham khảo nêu trên đều có trên Website của Chi cục Dân số 

- KHHGĐ tỉnh Kiên Giang. 

 

 

 

 


