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3. Phần 1: Thông tin về các thành viên trong hộ
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2. Xác định NKTTTT tại hộ

4. Phần 2: Thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ
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5 . Phần 3: Thông tin về người chết của hộ
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1. CẤU TRÚC PHIẾU HỎI
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(1) Xác định NKTTTT tại hộ

+ 02 Quy trình phỏng vấn xác định NKTTTT tại hộ

(2) Thông tin thành viên hộ

+ 23 câu hỏi: Tên, tuổi, trình độ đào tạo, tình trạng hôn
nhân,…

(3) Lịch sử sinh của phụ nữ

+ 21 câu hỏi: lịch sử sinh của phụ nữ, nhu cầu sử dụng
BPTT,…

(4) Thông tin về người chết

+ 7 câu hỏi: Tên, tuổi, nguyên nhân chết.

Cấu trúc phiếu hỏi
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2. XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU 
THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI 

HỘ
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1. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ

Là những người thực tế thường xuyên ăn, ở tại hộ

tính đến thời điểm điều tra không phân biệt họ có hay

không có hộ khẩu thường trú gồm:

(1) Đã được từ 6 tháng trở lên

(2) Mới chuyển đến chưa được 6 tháng nhưng xác định

sẽ ăn, ở ổn định tại hộ

(3) Tạm vắng

KHÁI NIỆM
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2. Những điểm khác biệt so với TĐTDS năm 2019:

NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ

Đối tượng TĐT Điều tra BDDS 2022

Người thuộc biên chế ngành công
an, quân đội thường xuyên ăn ở
tại hộ

Không là NKTTTT tại hộ NKTTTT tại hộ

Cán bộ, nhân viên đang làm việc
tại các cơ quan đại diện của Việt
Nam ở nước ngoài và những
người đi cùng

Không là NKTTTT tại hộ NKTTTT tại hộ

Nhân khẩu đặc thù Có điều tra Không điều tra
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PHẦN XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ (NKTTTT) 

Hộ đã có thông tin trong TĐT 2019 (hộ cũ)

Hộ chưa có thông tin trong TĐT 2019 (hộ mới)

XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ
(HỘ CỦA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ

(HỘ MỚI SO VỚI TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Khi cập nhật lập bảng kê xác định được hộ cũ và hộ mới



999

3. THÔNG TIN VỀ CÁC 
THÀNH VIÊN TRONG HỘ
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THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ

Đối những người đi vắng, ĐTV không được dựa vào “tên đệm” để suy đoán người 

đó là nam hay nữ, mà phải hỏi chủ hộ để xác định chính xác giới tính của ĐTĐT
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Lưu ý:

• Không dựa vào tên để lựa chọn giới tính của ĐTĐT;

• Cố gắng khai thác đủ thông tin tháng năm sinh, đặc
biệt của những ĐTĐT sinh trong những năm gần đây;

• Đối với thông tin về dân tộc, ĐTV có thể ghi tên dân
tộc thường gọi nhưng phải nhập đúng mã như trong
phụ lục danh mục dân tộc sử dụng trong cuộc điều
tra.
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Lưu ý: 
• Việc xác định là xã hay phường/thị trấn phải là khoảng thời gian

1 năm về trước đối với những đơn vị có sự sát nhập

THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ
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Lưu ý: Lý do chính nên chỉ chọn 1 đáp án

THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ
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Xác định tình trạng đi học
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Xác định tình trạng đi học



18

Lưu ý:

• Các câu hỏi về giáo dục cần hỏi và thao tác trên chương trình từ tốn,
tránh nhầm lẫn dẫn tới lỗi logic mà ĐTV có thể khó phát hiện và tự
xử lý.

• Khai thác cẩn trọng và đầy đủ và các trình độ mà ĐTĐT đã đạt được
cũng như tổng số năm mà họ đã học xong của tất cả các trình độ.

• Trường hợp ĐTĐT có thời gian học các bậc đào tạo trùng nhau, chỉ
tính thời gian học trùng cho một bậc đào tạo.

• Đối với những người học bồi dưỡng lý luận chính trị (sơ cấp, trung
cấp, cao cấp lý luận chính trị) hoặc chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác
sĩ điều trị nội trú mặc dù không được quy đổi tương đương các trình
độ giáo dục đào tạo ở Câu 14, 15 nhưng vẫn được tính vào số năm
đã học xong.

Xác định tình trạng đi học
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Biết đọc và biết viết: Là khả năng đọc và viết được một

đoạn văn đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng
quốc ngữ, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài.

Xác định tình trạng đi học
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Có vợ/chồng: Là tình trạng của một người hiện đang được

luật pháp hoặc phong tục, tập quán của địa phương thừa
nhận là đang có vợ (hoặc có chồng), hoặc đang chung

sống với người khác giới như vợ chồng.

Tình trạng hôn nhân
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Tiếp cận thông tin chăm sóc SKSS và sức khỏe tình dục
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Xác định tuổi kết hôn lần đầu
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4. THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH 
CỦA PHỤ NỮ TỪ 10 – 49 TUỔI



24

PHẦN II: THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI

Gồm 21 câu hỏi và 4 câu kiểm tra:

➢Nhóm câu hỏi về lịch sử sinh (hỏi cho phụ nữ từ

10 - 49 tuổi): Từ câu 24 đến câu 36.

➢Nhóm câu hỏi về tình hình sử dụng các biện

pháp kế hoạch hóa gia đình (hỏi cho phụ nữ 15 –

49 tuổi đang có chồng): Từ câu 37 đến câu 44.

➢Các câu kiểm tra: KT9, KT10, KT11, KT12
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➢ Chỉ tính những người đã từng sinh con sống

➢ Không tính những trường hợp chết lưu (tức là

chết trong bụng mẹ).

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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Lưu ý:

➢ Chỉ tính con đẻ không tính con nuôi.

➢ Tính cả những người con hiện đang ở nước

ngoài trong thời gian quy định mà trước đây

sống cùng hộ.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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➢ Ghi số con trai, con gái do chính ĐTĐT sinh ra

đang sống ở nơi khác vào những ô tương ứng.

➢ Lưu ý: Không tính các trường hợp người con

của ĐTĐT đi ra nước ngoài trong thời hạn quy

định trước khi đi vẫn sống cùng hộ với ĐTĐT.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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✓ Chỉ tính số con do chính ĐTĐT sinh ra sống

nhưng đã chết trước thời điểm điều tra.

✓ Không tính các trường hợp chết lưu.

✓ ĐTV cần hỏi kỹ để không bỏ sót, vì có thể ĐTĐT

không muốn kể về những người con đã chết.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI



29

➢ Chỉ hỏi cho những phụ nữ đã từng sinh con.

➢ Tính cả những người con sinh ra sống nhưng

đã chết.

➢ Nếu tổng số con đã sinh dưới 10 người thì ghi

số 0 vào ô to bên trái

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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✓ - ĐTV kiểm tra xem tổng số con ở câu 28 có

bằng tổng số con câu 25, 26 và 27 hay không

✓ - ĐTV không được bỏ trống bất kỳ một ô mã nào

của các ô dành sẵn ở phần trả lời của các Câu

25, 26, 27 và 28

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI



31

Lần sinh gần nhất là lần "sinh con sống" của

ĐTĐT gần với thời điểm điều tra nhất, bất kể

người con của lần sinh đó hiện còn sống hay đã

chết, hiện sống cùng hộ hay khác hộ với ĐTĐT.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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✓ Trường hợp không có sự kiện phát sinh

thì ghi số "0".

✓ Không được để trống bất kỳ ô to nào.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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Câu kiểm tra nhằm xác định những phụ nữ có lần

sinh gần đây nhất trong vòng 24 tháng qua (từ

tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022) để hỏi

tiếp Câu 31; nếu không, ĐTV chuyển đến câu kiểm

tra 12.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI



34

✓ Xác định số lần khám thai trong thời kỳ mang thai

người con thuộc lần sinh gần đây nhất của ĐTĐT.

✓ Nếu số lần khám thai từ 9 lần trở lên, ghi số "9"

vào ô to tương ứng.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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✓Câu hỏi này nhằm xác định giới tính của thai 

nhi  trước khi sinh. 

✓ĐTV căn cứ vào câu trả lời để gạch chéo vào 

ô vuông bên cạnh một mã số thích hợp.. 

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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Quy ước: nếu ĐTĐT biết được giới tính của

thai nhi qua nhiều phương pháp khác nhau thì

gạch chéo vào ô vuông bên cạnh phương pháp

có mã số nhỏ nhất.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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✓Câu này hỏi để xác định mong muốn của

người phụ nữ về giới tính của người con khi

đang mang thai lần sinh gần nhất.

✓ĐTV căn cứ vào câu trả lời để gạch chéo vào ô

vuông bên cạnh một mã số thích hợp.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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✓ĐTV hỏi để xác định người đỡ đẻ cho ĐTĐT

trong lần sinh gần nhất.

THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-49 TUỔI
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✓Đây là câu kiểm tra để xác định phụ nữ

trong độ tuổi 15- 49 tuổi để hỏi các câu hỏi

về tình hình sử dụng biện pháp tránh thai.

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 
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✓ĐTV hỏi để xác định hiện tại ĐTĐT có nhu cầu sử

dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào không

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 
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TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 
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✓ Chú ý: ĐTV chỉ tích một biện pháp tránh thai cho câu này

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 
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ĐTV hỏi ĐTĐT và tích câu trả lời vào các ô tương ứng

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 
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✓ĐTV hỏi và ghi câu trả lời vào các ô tương ứng

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 
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Đây là câu hỏi đóng có phần ghi lý do

"KHÁC" tương ứng với mã "6". Nếu câu trả

lời là Không, ĐTV tích vào ô vuông bên

cạnh mã số "1"

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 
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THÔNG TIN VỀ NGƯỜI 
CHẾT CỦA HỘ
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• Thu thập các thông tin về những người trước đây là

thành viên hộ nhưng đã chết trong khoảng thời gian
Từ ngày 12/02/2021 (tức ngày 01 Tết Âm lịch Tân Sửu)
đến hết ngày 31/03/2021.

• Muốn thu thập được đầy đủ, chính xác các thông 

tin này, ĐTV cần khéo léo đặt những câu hỏi thăm 
dò để nhận được câu trả lời chính xác.

MỤC ĐÍCH
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➢ Lưu ý: Đối với trường hợp chết cả hộ ĐTV phải

hỏi gián tiếp thông qua cán bộ chủ chốt ở địa
phương/người thân của người chết/thông qua

giấy tờ quản lý hộ tịch, hộ khẩu ở địa phương,...

và ghi vào phiếu điều tra (phần thông tin về người

chết của hộ).

PHẦN 3 : THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ
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➢ Lưu ý: Thông tin về các trường hợp chết của dân

số thường rất khó thu thập, nhất là các thông tin

về chết trẻ em và chết sơ sinh (đặc biệt là chết
trong vòng 01 tuần sau khi sinh).

➢

PHẦN 3 : THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ
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TÌNH HUỐNG

Tình huống : Anh Phát cho biết bố mẹ
anh sống ở quê. Năm ngoái, ông đến nhà
anh chơi được 3 tháng thì bị chết do tai
biến. Sau đó, gia đình anh đưa ông về quê
an táng. Trước khi đến nhà anh chơi, bố
anh đã đến nhà con gái chơi 5 tháng, sau
đó đến nhà con trai cả chơi 2 tháng rồi
mới đến nhà anh Phát. Hỏi: Hãy điền
thông tin câu 45 cho hộ anh Phát ?
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ĐÁP ÁN

Lý do: Bố anh Phát trước khi đến nhà anh đã rời
khỏi gia đình 10 tháng, đây là trường hợp "đi
thăm, đi chơi" nên được xác định là nhân khẩu
thực tế thường trú (NKTTTT) ở quê.
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➢ Lưu ý: ĐTV không được dựa vào “tên đệm” để suy đoán

người chết là nam hay nữ, mà phải hỏi chủ hộ.

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ - CÂU 46
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➢ Nếu hộ chỉ nhớ tháng chết theo âm lịch, ĐTV

cần lưu ý để chuyển đổi sang tháng dương

lịch.

➢ Nếu người trả lời không thể nhớ được tháng

chết của người chết mặc dù ĐTV đã cố gắng

áp dụng các phương pháp để khai thác thông

tin như hỏi về tháng/mùa âm lịch, xem giấy

chứng tử..., ĐTV ghi mã “98”.

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ
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➢ ĐTV cần đặc biệt lưu ý hỏi để có thông tin về tháng,

năm sinh dương lịch đối với các trường hợp chết

trẻ em vì các trường hợp chết trẻ em, nhất là trẻ em

dưới 05 tuổi có thời gian hồi tưởng không quá dài,

hơn nữa đây là một thông tin rất quan trọng trong

việc tính toán các chỉ tiêu về dân số và nhân khẩu

học trong điều tra BĐDS.

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ



56

➢ ĐTV khai thác thông tin để xác định tuổi tròn

theo dương lịch của người chết tính đến thời

điểm họ chết. ĐTV không được để trống
thông tin của Câu 50.

PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ 
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➢ ĐTV hỏi để xác định nguyên nhân trực tiếp

gây ra cái chết đối với người chết của hộ.

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ - CÂU 51
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➢ 1. Chết do bệnh tật: Gồm những trường

hợp chết do các loại bệnh tật như: ung

thư, tim mạch, tiểu đường, hô hấp mãn
tính,….

Đối với những người già bị chết không

rõ nguyên nhân (lâu nay vẫn gọi là

chết già) cũng được xếp vào nhóm
này.
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➢ 2. Chết do Covid-19:

Gồm những trường hợp chết do bị nhiễm
Covid-19 hoặc hậu Covid -19 nhưng di
chứng của vi rút này để lại khiến người
bệnh không qua khỏi.
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PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ - CÂU 51

➢ 3. Chết do tai nạn lao động: Gồm những

trường hợp chết trong khi đang làm việc.

➢ Ví dụ: Một công nhân xây dựng trong khi

đang làm việc thì bị ngã từ trên cao

xuống và bị chết; một công nhân đang
khai thác than bị chết do sập hầm lò,....
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PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ - CÂU 51

➢4. Chết do tai nạn giao thông:

Gồm những trường hợp chết

do các phương tiện giao

thông đang tham gia giao

thông gây ra.
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PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ - CÂU 51

➢ 5. Chết do các loại tai nạn khác:

Gồm những trường hợp chết do tai

nạn khác bởi các nguyên nhân

khách quan, ngoài chủ ý (loại trừ tai

nạn lao động và tai nạn giao thông ở

trên). Ví dụ: chết đuối, do cháy nhà,

bị điện giật chết (nhưng không phải

trong khi đang làm việc), do động

đất, bị sét đánh, rắn cắn, sập núi,....
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PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ - CÂU 51

➢ 6. Chết do tự tử: Gồm những trường hợp chết

do chủ ý, cố ý tự giết mình - tự tử, tự sát. Tự

tử được hiểu là hành động của một người cố

ý gây ra cái chết cho chính mình hay hành
động tự đem lại cái chết cho bản thân.

➢ 7. Chết do các nguyên nhân khác: Gồm

những trường hợp chết không được tính vào

những nguyên nhân trên. Khi chọn mã

“KHÁC”, ĐTV cần ghi cụ thể nguyên nhân

chết vào dòng kẻ liền. Ví dụ: bị giết (chết do
người khác giết).
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PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CHẾT CỦA HỘ

Là việc nhà nước chứng thực trường hợp tử vong để xác

định sự chấm dứt các quan hệ pháp luật của người đó.
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