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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  939 /QĐ-TCTK Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phƣơng án Khảo sát mức sống dân cƣ năm 2022 
_____________________________ 

TỔNG CỤC TRƢỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 

gia; 

 Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

 Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc 

gia; 

 Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho  Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân 

công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;  

 Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2021 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống 

kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công 

nghệ thông tin thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phƣơng án Khảo sát mức 

sống dân cƣ năm 2022 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

 Điều 2. Giao Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê 

chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Xã hội và Môi trƣờng, đơn vị có liên quan 
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của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

tổ chức thực hiện khảo sát theo đúng Phƣơng án quy định. 
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 Điều 3. Cục trƣởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông 

tin thống kê, Vụ trƣởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trƣờng, Vụ trƣởng Vụ 

Phƣơng pháp chế độ và Quản lý chất lƣợng thống kê, Vụ trƣởng Vụ Pháp chế và 

Thanh tra thống kê, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng 

cục, Cục trƣởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Thủ 

trƣởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ điều 3; 

- Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

  (để phối hợp chỉ đạo); 

- Lƣu: VT, TTDL (10). 

TỔNG CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hƣơng 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 TỔNG CỤC THỐNG KÊ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

PHƢƠNG ÁN 

KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƢ NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 8 năm 2021 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT 

1. Mục đích 

Khảo sát mức sống dân cƣ năm 2022 (viết gọn là KSMS 2022) là điều tra 

mẫu thuộc Chƣơng trình điều tra thống kê quốc gia đƣợc thực hiện nhằm 

mục đích:  

- Thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia 

về mức sống hộ dân cƣ để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh 

giá thực trạng đời sống của dân cƣ. 

- Đo lƣờng nghèo và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cƣ phục 

vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chƣơng trình mục tiêu quốc gia và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện khảo sát đúng các nội dung quy định trong Phƣơng án. 

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tƣợng khảo sát theo quy định của 

Luật Thống kê. 

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc khảo sát đúng chế độ hiện hành, 

sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

- Kết quả khảo sát phải đáp ứng yêu cầu của ngƣời dùng tin trong và 

ngoài nƣớc; đảm bảo tính so sánh quốc tế. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG, ĐƠN VỊ KHẢO SÁT  

1. Phạm vi khảo sát 

KSMS 2022 đƣợc tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng (viết gọn là tỉnh, thành phố). 
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2. Đối tƣợng khảo sát 

Đối tƣợng của KSMS 2022 là hộ dân cƣ (viết gọn là hộ), các thành viên hộ và 

các xã có hộ đƣợc khảo sát. 

Hộ là một hoặc một nhóm ngƣời ăn chung, ở chung từ 6 tháng trở lên trong 12 

tháng qua và có chung quỹ thu chi.  

Thành viên hộ là những ngƣời thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: 

(1) Cùng ăn, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua. 

(2) Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều đƣợc 

đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách 

đó. 

Chủ hộ: Chủ hộ là ngƣời có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ 

yếu, quyết định những công việc của hộ. Thông thƣờng (nhƣng không nhất thiết) chủ 

hộ là ngƣời có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm đƣợc tất cả các hoạt động kinh tế và 

nghề nghiệp của các thành viên khác của hộ. Đa số chủ hộ theo khái niệm trên trùng 

với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu, nhƣng có trƣờng hợp chủ hộ trong cuộc khảo sát 

này khác với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu. 

Trong cuộc khảo sát này, có 5 trƣờng hợp ngoại lệ dƣới đây đƣợc coi là thành 

viên của hộ, cụ thể: 

(1) Chủ hộ không ăn, ở trong hộ hơn 6 tháng. 

(2) Trẻ em sinh ra chƣa đầy 6 tháng. 

(3) Những ngƣời tuy mới ở trong hộ chƣa đủ 6 tháng nhƣng tƣơng lai sẽ ở lâu dài 

trong hộ, kể cả đã có hoặc chƣa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển 

đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...). Những ngƣời này bao gồm: con dâu về nhà chồng, 

con rể về nhà vợ, ngƣời đi làm việc, học tập, lao động ở nƣớc ngoài hoặc ở các cơ quan 

xí nghiệp trong nƣớc trở về hộ, ngƣời từ lực lƣợng vũ trang trở về, về nghỉ hƣu, nghỉ mất 

sức,... 

(4) Học sinh, sinh viên, những ngƣời đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nƣớc và 

những ngƣời đi chữa bệnh trong/ngoài nƣớc trên 6 tháng nhƣng hộ phải nuôi. 

(5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn 

bộ. 
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Trong cuộc khảo sát này, có 2 trƣờng hợp ngoại lệ dƣới đây không đƣợc coi là 

thành viên của hộ, cụ thể: 

(1) Ngƣời giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi 

riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ.  

(2) Ngƣời chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; ngƣời chết trong 12 tháng qua, 

mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng. 

3. Đơn vị khảo sát  

Đơn vị khảo sát trong cuộc khảo sát này là hộ và xã đƣợc chọn khảo sát. 

III. LOẠI ĐIỀU TRA 

KSMS 2022 là điều tra chọn mẫu, gồm 46.995 hộ; trong đó, 37.596 hộ thu thập 

thông tin bằng Phiếu số 1A/KSMS22-HO (viết gọn là hộ thu nhập) và 9.399 hộ thu thập 

thông tin bằng Phiếu số 1B/KSMS22-HO (viết gọn là hộ thu nhập - chi tiêu). Tổng số 

địa bàn khảo sát đƣợc chọn là 3.133 địa bàn từ dàn mẫu chủ. Dàn mẫu chủ đƣợc chọn từ 

dàn mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đƣợc cập nhật khi tiến hành khảo 

sát. Mẫu của KSMS 2022 đƣợc thiết kế theo 2 bƣớc: 

Bước 1. Chọn địa bàn khảo sát 

Chọn 3.133 địa bàn trong KSMS 2022, bao gồm: 25% địa bàn đƣợc chọn lại từ 

các địa bàn chỉ đƣợc khảo sát trong KSMS năm 2020, 25% địa bàn đƣợc chọn lại từ các 

địa bàn đã đƣợc khảo sát trong cả hai cuộc KSMS năm 2020 và KSMS năm 2021, 25% 

địa bàn đƣợc chọn lại từ các địa bàn chỉ đƣợc khảo sát trong KSMS năm 2021 và 25% 

địa bàn đƣợc chọn mới từ dàn mẫu chủ, cụ thể nhƣ sau: 

25% ĐBĐT 25% ĐBĐT 25% ĐBĐT (Chọn mới từ dàn 

mẫu chủ) 25% ĐBĐT KSMS 2021 

25% ĐBĐT 25% ĐBĐT 25% ĐBĐT 25% ĐBĐT 

KSMS 2020     

KSMS 2022 

Bước 2. Chọn hộ khảo sát 

 +  Đối với địa bàn đƣợc chọn lại từ KSMS 2020, KSMS 2021: Chọn tất cả 15 

hộ đã đƣợc khảo sát năm 2020 và năm 2021 trong các địa bàn này. Trƣờng hợp hộ 
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trong KSMS 2020, KSMS 2021 không còn tại địa bàn, chọn hộ thay thế nhƣ hƣớng 

dẫn tại Sổ tay hƣớng dẫn nghiệp vụ KSMS 2022.  

 + Đối với địa bàn đƣợc chọn mới: Chọn 20 hộ từ bảng kê danh sách các hộ của 

địa bàn đƣợc chọn (sau khi đã đƣợc cập nhật) theo phƣơng pháp ngẫu nhiên hệ thống. 

Từ 20 hộ đƣợc chọn này, chọn 15 hộ chính thức (12 hộ thu nhập và 3 hộ thu nhập - chi 

tiêu) và 5 hộ dự phòng (3 hộ thu thập và 2 hộ thu nhập - chi tiêu), chi tiết về chọn mẫu 

đƣợc đề cập trong Sổ tay hƣớng dẫn nghiệp vụ KSMS 2022. 

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng thông tin thống kê (viết gọn là Cục TTDL) 

thực hiện chọn địa bàn khảo sát. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng (viết gọn là Cục Thống kê) thực hiện rà soát, cập nhật danh sách hộ của các địa 

bàn đƣợc chọn theo hƣớng dẫn. 

Địa bàn và mẫu khảo sát phân bổ cho 12 kỳ để tổ chức thu thập thông tin hàng 

tháng, cụ thể ở cấp độ toàn quốc nhƣ sau: 

 

Thời gian khảo sát 
Số địa bàn 

(địa bàn) 

Số hộ (hộ) 

Tổng số 
Hộ thu 

nhập 

Hộ thu nhập 

- chi tiêu 

Tổng số 

Chia ra: 

3.133 46.995 

 

37.596 

 

9.399 

 

Tháng 1/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 2/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 3/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 4/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 5/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 6/2022 262 3.930 3.144 786 

Tháng 7/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 8/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 9/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 10/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 11/2022 261 3.915 3.132 783 

Tháng 12/2022 261 3.915 3.132 783 
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Cục TTDL phân bổ và gửi danh sách các địa bàn đã chọn theo từng kỳ khảo sát 

cho Cục Thống kê để rà soát, cập nhật phục vụ việc chọn hộ khảo sát. Danh sách hộ 

của các địa bàn đƣợc chọn phải lƣu giữ tại Cục Thống kê và tải lên Trang thông tin 

điện tử của KSMS 2022 vào ngày 25 tháng trƣớc của kỳ khảo sát để thực hiện chọn hộ.  

 

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT 

1. Thời điểm khảo sát 

Thời điểm khảo sát thu thập thông tin là ngày điều tra viên (ĐTV) trực tiếp 

phỏng vấn và ghi phiếu tại hộ (đối với phiếu hộ), nhân trắc viên trực tiếp cân đo các 

thành viên hộ dƣới 16 tuổi và ghi thông tin vào phiếu (đối với nội dung về nhân trắc), 

đội trƣởng phỏng vấn và ghi phiếu tại xã (đối với phiếu xã) trong khoảng thời gian khảo 

sát đƣợc quy định tại Phần IV, Mục 3 Phƣơng án này. 

2. Thời kỳ thu thập thông tin 

Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này có thời kỳ khảo sát (tham chiếu) là 30 

ngày hoặc 12 tháng trƣớc thời điểm khảo sát. Thời kỳ khảo sát đƣợc quy định cụ thể tại 

phiếu khảo sát. 

3. Thời gian khảo sát 

KSMS 2022 đƣợc tiến hành trong 12 kỳ, bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 12 năm 

2022. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 15 ngày (bao gồm cả thời 

gian di chuyển), bắt đầu vào ngày 05 hàng tháng, riêng tháng 02 bắt đầu từ ngày 07. 

4. Phƣơng pháp khảo sát 

KSMS 2022 áp dụng phƣơng pháp phỏng vấn và cân đo trực tiếp. ĐTV, nhân 

trắc viên và đội trƣởng sử dụng phiếu điện tử đƣợc cài đặt trên thiết bị điện tử thông 

minh (CAPI) để thu thập thông tin.  

- ĐTV có trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành viên trong hộ 

có liên quan để phỏng vấn và điền thông tin vào phiếu CAPI. 

- Nhân trắc viên cân đo trực tiếp thành viên dƣới 16 tuổi của hộ khảo sát và ghi 

thông tin vào phần nhân trắc trong phiếu CAPI.  

- Đội trƣởng đội khảo sát phỏng vấn lãnh đạo xã và ngƣời có liên quan, điền 

thông tin vào phiếu phỏng vấn xã trên CAPI.  



 

 

7 

 
 

Để bảo đảm chất lƣợng thông tin thu thập, ĐTV, nhân trắc viên và đội trƣởng 

không đƣợc sao chép thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu điện tử. 

V. NỘI DUNG, PHIẾU KHẢO SÁT 

1. Nội dung khảo sát đối với hộ 

- Thông tin định danh của hộ. 

- Thông tin của thành viên hộ về nhân khẩu học, giáo dục, y tế, nhân trắc, việc 

làm và tiền lƣơng, tiền công. 

- Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập và thu nhập 

khác của hộ. 

- Thông tin về chi tiêu của hộ, gồm: chi cho ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục, y tế, 

văn hoá, ... và chi khác. 

- Thông tin về điều kiện sống của hộ gồm: nhà ở, điện, nguồn nƣớc sử dụng, 

điều kiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền. 

- Thông tin về tiếp cận các chƣơng trình an sinh xã hội và tình hình đời sống của 

hộ. 

2. Nội dung khảo sát đối với xã 

Thu thập thông tin phản ánh điều kiện sống trong phạm vi xã ảnh hƣởng đến 

mức sống của hộ, gồm: 

- Tình hình chung về nhân khẩu, dân tộc. 

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu: hiện trạng điện, đƣờng, trƣờng học, 

trạm y tế, chợ, bƣu điện và nguồn nƣớc. 

- Tình trạng kinh tế: tình hình sản xuất nông nghiệp (đất đai, xu hƣớng và 

nguyên nhân tăng giảm sản lƣợng các cây trồng chính, các điều kiện hỗ trợ phát triển 

sản xuất nhƣ tƣới tiêu, khuyến nông); cơ hội việc làm phi nông nghiệp. 

- Một số thông tin cơ bản về trật tự an toàn xã hội, môi trƣờng, tín dụng và tiết 

kiệm. 

3. Phiếu khảo sát 

Cuộc khảo sát sử dụng bốn loại phiếu khảo sát: 

- Phiếu số 1A/KSMS22-HO: Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập). 

- Phiếu số 1B/KSMS22-HO: Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập và chi tiêu). 
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- Phiếu số 2/KSMS22-XA: Phiếu phỏng vấn xã. 

- Phiếu số 3/KSMS22-PT: Phiếu phúc tra hộ. 

Cuộc khảo sát sử dụng hai loại mẫu tài liệu dƣới đây cho việc tổ chức, kiểm 

tra, giám sát công tác thu thập thông tin tại địa bàn, bao gồm: 

- Mẫu số 4A/KSMS22-GS: Báo cáo công tác kiểm tra giám sát tại địa bàn. 

- Mẫu số 4B/KSMS22-GS: Bảng tổng hợp kết quả dự phỏng vấn hộ. 

VI. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG KHẢO SÁT 

KSMS năm 2022 sử dụng các danh mục và bảng phân loại thống kê sau:  

1. Danh mục các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121-

TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê. 

2. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tƣớng Chính phủ cập nhật 

đến thời điểm khảo sát. 

3. Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân đƣợc ban hành 

kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

4. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

5. Danh mục nghề nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

34/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Quy trình xử lý thông tin 

Sau khi hoàn thành việc điền thông tin của hộ khảo sát; xã khảo sát vào phiếu 

điện tử, ĐTV, nhân trắc viên và đội trƣởng đồng bộ dữ liệu về hệ thống máy chủ của 

Tổng cục Thống kê.  

Giám sát viên các cấp thực hiện việc giám sát, phúc tra, kiểm tra thông tin, 

nghiệm thu số liệu và tổng kết công tác khảo sát theo các mẫu phiếu tƣơng ứng đƣợc 

quy định và hƣớng dẫn trong Sổ tay hƣớng dẫn nghiệp vụ KSMS 2022. 

2. Tổng hợp kết quả khảo sát 

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trƣờng (Vụ XHMT) chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan để thiết kế biểu tổng hợp kết quả đầu ra và hƣớng dẫn cách tính chi tiết 

cho từng chỉ tiêu tƣơng ứng với biểu và phiếu phỏng vấn.  
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Cục TTDL chủ trì xây dựng phần mềm, công cụ để tổng hợp các chỉ tiêu theo 

mẫu biểu. 

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH 

 KSMS 2022 đƣợc thực hiện theo kế hoạch sau: 

STT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện/hoàn thành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1 
Xây dựng và hoàn thiện 

Phƣơng án khảo sát 
Tháng 6 - 8/2021 Cục TTDL 

Vụ XHMT; Đơn 

vị liên quan 

2 
Thiết kế và hoàn thiện phiếu 

khảo sát 
Tháng 6 - 9/2021 Cục TTDL Vụ XHMT 

3 
Thiết kế biểu đầu ra và 

hƣớng dẫn cách tính 

Tháng 8 - 

10/2021 
Vụ XHMT Cục TTDL 

4 
Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ 

và các tài liệu khác 

Tháng 7 - 

10/2021 
Cục TTDL Vụ XHMT 

5 
Chọn và phân bổ địa bàn 

khảo sát 
Tháng 11/2021 Cục TTDL Vụ XHMT 

6 

Xây dựng các chƣơng trình 

phần mềm (bao gồm xây 

dựng yêu cầu về thiết kế 

bảng hỏi, yêu cầu chức năng 

của các phần mềm) 

Tháng 9 - 

11/2021 
Cục TTDL Vụ XHMT 

7 In tài liệu   Tháng 11/2021 
Cục TTDL, 

CTK 
Đơn vị liên quan 

8 
Tổ chức hội nghị tập huấn 

cấp trung ƣơng và cấp tỉnh 
Tháng 12/2021 

Cục TTDL, 

CTK 

Vụ XHMT, 

VPTC, Đơn vị 

liên quan 

9 

Rà soát, cập nhật bảng kê hộ 

của các địa bàn khảo sát và 

chọn hộ khảo sát 

Ngày 25 hàng 

tháng (từ tháng 

12/2021 đến 

tháng 11/2022) 

CTK Cục TTDL 

10 
Thu thập thông tin tại địa 

bàn  
Hàng tháng CTK 

Cục TTDL, Đơn 

vị liên quan 

11 
Kiểm tra, phúc tra, giám sát 

việc khảo sát tại địa bàn 
Hàng tháng 

Cục TTDL, 

CTK 

Vụ XHMT, Vụ 

PCTT; Đơn vị 

liên quan 

12 Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu Hàng tháng 
Cục TTDL, 

CTK 
Vụ XHMT  
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STT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện/hoàn thành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

13 Xử lý số liệu khảo sát 
Tháng 01/2022 - 

3/2023 
Cục TTDL Vụ XHMT 

14 Tổng hợp kết quả sơ bộ  
Tháng 3, 6, 9, 

12/2022 
Cục TTDL Vụ XHMT 

15 Tổng hợp kết quả  Tháng 02-3/2023 Cục TTDL Vụ XHMT 

16 
Chuẩn bị công bố kết quả 

khảo sát 
Tháng 4/2023 Vụ XHMT Cục TTDL 

 

IX. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA 

1. Công tác chuẩn bị 

a) Chọn, rà soát và cập nhật mẫu khảo sát 

Cục TTDL thực hiện chọn, phân bổ và gửi danh sách các địa bàn mẫu theo 

từng kỳ khảo sát tới Cục Thống kê.  

Cục Thống kê rà soát, cập nhật danh sách hộ của các địa bàn đƣợc chọn khảo 

sát theo hƣớng dẫn. 

b) Tuyển chọn điều tra viên, nhân trắc viên và đội trưởng 

 Cuộc khảo sát có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, 

xã hội, trong đó có các lĩnh vực nhạy cảm nên ĐTV và đội trƣởng phải là ngƣời có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê, có kinh nghiệm phỏng vấn khai thác thông 

tin, thông thạo địa bàn, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và có sức khoẻ. Nhân 

trắc viên là ngƣời có kiến thức về y tế, có phƣơng tiện để thực hiện cân đo và có thể 

thực hiện việc cân, đo nhân trắc, ƣu tiên nhân viên tại trạm y tế xã/phƣờng/thị trấn.  

 Tại mỗi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có địa bàn khảo sát cần lập 

01 đội khảo sát gồm 02 - 03 ĐTV, 01 nhân trắc viên và 01 đội trƣởng. Đội trƣởng là 

lãnh đạo hoặc công chức có kinh nghiệm của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (viết gọn là Chi cục Thống kê cấp huyện) hoặc của Cục Thống 

kê. 

ĐTV có trách nhiệm trực tiếp đến các hộ đƣợc phân công để thu thập thông 

tin và điền trực tiếp vào phiếu khảo sát điện tử. 
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Nhân trắc viên có trách nhiệm trực tiếp đến các hộ đƣợc phân công để đo 

chiều cao, cân nặng của các thành viên hộ dƣới 16 tuổi và điền trực tiếp vào phiếu 

khảo sát điện tử.  

Đội trƣởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc khảo sát tại 

địa bàn đƣợc phân công; dự phỏng vấn của ĐTV; kiểm tra, duyệt và nghiệm thu 

toàn bộ dữ liệu khảo sát do ĐTV, nhân trắc viên thu thập; thu thập thông tin xã và 

điền vào phiếu điện tử. 

c) Tập huấn nghiệp vụ 

 Tổ chức tập huấn hai cấp: 

 - Cấp Trung ương 

 Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phiếu thu nhập trong 

thời gian 02 ngày; hội nghị tập huấn nghiệp vụ phiếu thu nhập - chi tiêu trong thời 

gian 02 ngày và hội nghị tập huấn sử dụng Trang thông tin điện tử của KSMS 2022 

và các phiếu điện tử trong thời gian 01 ngày. 

 Thành phần tham gia tập huấn gồm: 

 - Tổng cục Thống kê: Lãnh đạo và công chức, viên chức của Cục TTDL; Vụ 

XHMT; Vụ Phƣơng pháp chế độ và Quản lý chất lƣợng thống kê; Vụ Kế hoạch tài 

chính; Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê và các đơn vị liên quan khác thuộc Tổng 

cục Thống kê. 

  - Cục Thống kê: Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng và công chức của Phòng Thu 

thập thông tin thống kê; lãnh đạo phòng và công chức của Phòng Thống kê Xã hội. 

 - Cấp tỉnh 

 Cục Thống kê tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ phiếu thu nhập trong 

thời gian 02 ngày; hội nghị tập huấn nghiệp vụ phiếu thu nhập - chi tiêu trong thời 

gian 02 ngày và hội nghị tập huấn sử dụng Trang thông tin điện tử của KSMS 2022 

và các phiếu điện tử trong thời gian 01 ngày cho lực lƣợng tham gia khảo sát ở địa 

phƣơng, gồm: giám sát viên, lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện có địa bàn khảo 

sát, đội trƣởng, nhân trắc viên và ĐTV. 

 Nội dung tập huấn gồm: Quán triệt Phƣơng án khảo sát, kế hoạch thực hiện tại 

địa phƣơng, hƣớng dẫn chọn hộ, kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật phỏng vấn, kỹ thuật cân 

nặng và đo chiều cao, cách cài đặt trang thông tin và các phiếu điện tử vào thiết bị 
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thông minh, cách điền thông tin vào các phiếu điện tử, cách đồng bộ dữ liệu, kiểm 

tra và nghiệm thu dữ liệu trực tuyến và các chức năng khác liên quan.  

 Đặc biệt ở các hội nghị tập huấn cả hai cấp Trung ƣơng và cấp tỉnh cần dành 

thời gian thích hợp để thảo luận những điểm cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực 

hiện KSMS các năm trƣớc; tăng kỹ năng thực hành phỏng vấn và điền phiếu điện tử 

cũng nhƣ xử lý các lỗi thƣờng gặp. 

d) Công tác tuyên truyền 

Tổng cục Thống kê phát hành Thƣ gửi hộ tham gia khảo sát và giao ĐTV giới 

thiệu đầy đủ nội dung Thƣ và chuyển tới hộ để động viên, làm rõ mục đích và ích lợi 

của cuộc khảo sát nhằm giúp hộ xác định đƣợc trách nhiệm và vinh dự, sẵn sàng phối 

hợp và cung cấp thông tin chính xác cho ĐTV và nhân trắc viên. 

Ủy ban Nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (viết gọn là UBND xã) có địa bàn khảo 

sát tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ đƣợc chọn tham gia khảo sát bằng các hình 

thức thích hợp. 

đ) Tài liệu khảo sát 

Tài liệu khảo sát bao gồm Thƣ gửi hộ, các tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ, hƣớng 

dẫn sử dụng trang thông tin, sử dụng các phiếu điện tử do Tổng cục Thống kê biên 

soạn. Cục Thống kê chủ động in và phân phối tại địa phƣơng bảo đảm đủ, đúng thời 

gian quy định. 

e) Chương trình phần mềm  

Chƣơng trình phần mềm sử dụng trong khảo sát bao gồm: Chƣơng trình phần 

mềm phục vụ rà soát và cập nhật đơn vị khảo sát; chƣơng trình chọn mẫu đơn vị khảo 

sát; chƣơng trình khảo sát trên CAPI; các chƣơng trình quản lý giám sát, kiểm tra và 

duyệt phiếu điện tử, chƣơng trình tổng hợp kết quả khảo sát...  

2. Thu thập thông tin 

Cục Thống kê thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn khảo sát của các kỳ theo 

12 tháng trong năm 2022.  

Tại mỗi xã, phƣờng, thị trấn có địa bàn khảo sát, đội trƣởng báo cáo và thống 

nhất với UBND kế hoạch tổ chức thu thập thông tin tại địa phƣơng. Sau khi thống 

nhất, đội trƣởng và cán bộ thôn, ấp, bản, tổ dân phố thông báo kế hoạch phỏng vấn 

đến hộ để chủ hộ và các thành viên có liên quan trong hộ chủ động sắp xếp công việc, 

có mặt ở nhà tiếp ĐTV, nhân trắc viên. Kế hoạch phỏng vấn phải thông báo trƣớc 
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thời điểm ĐTV, nhân trắc viên đến phỏng vấn, cân nặng và đo chiều cao khoảng 3-5 

ngày. 

Đội trƣởng lập bảng phân công khối lƣợng công việc cho từng ĐTV, nhân trắc 

viên và báo cáo Cục Thống kê để bố trí kế hoạch kiểm tra, giám sát ở địa bàn. 

Căn cứ vào kế hoạch do đội trƣởng bố trí, ĐTV phải trực tiếp gặp chủ hộ và 

thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập thông tin, không sử dụng bất kỳ một tài 

liệu sẵn có nào để thay thế cho phỏng vấn trực tiếp. 

Căn cứ vào kế hoạch do đội trƣởng bố trí, nhân trắc viên phải trực tiếp gặp các 

thành viên dƣới 16 tuổi của hộ để cân nặng và đo chiều cao, không sử dụng bất kỳ 

một tài liệu sẵn có nào để lấy thông tin nhân trắc. 

ĐTV và nhân trắc viên phải tuân thủ quy trình phỏng vấn hộ đƣợc quy định 

trong Sổ tay hƣớng dẫn nghiệp vụ KSMS 2022. 

Quy định từ khâu thu thập thông tin đến khi hoàn thiện phiếu đƣợc nghiệm thu, 

mỗi ĐTV hoàn thành 01 hộ trong 02 ngày đối với phiếu phỏng vấn hộ thu nhập - chi 

tiêu và 1,5 ngày đối với phiếu phỏng vấn hộ thu nhập; mỗi nhân trắc viên hoàn thành 

01 địa bàn trong 05 ngày; mỗi đội trƣởng hoàn thành 1 phiếu xã trong 02 ngày. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Nhằm bảo đảm chất lƣợng của cuộc khảo sát, công tác kiểm tra, giám sát đƣợc 

thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc khảo sát. 

Cục TTDL chịu trách nhiệm xây dựng trình Lãnh đạo Tổng cục và tổ chức 

thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tổng cục Thống kê đối với KSMS 2022. 

Lực lƣợng giám sát, kiểm tra bao gồm lãnh đạo và công chức, viên chức của Cục 

TTDL, Vụ XHMT, Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan.  

Cục trƣởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế 

hoạch kiểm tra, giám sát của Cục Thống kê đối với KSMS 2022 tại địa phƣơng. Lực 

lƣợng kiểm tra, giám sát ở địa phƣơng là lãnh đạo, công chức Phòng Thu thập thông 

tin thống kê, Phòng Thống kê Xã hội và các phòng liên quan khác. 

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức và thực hiện các quy 

trình khảo sát, quy trình cân đo, thực hiện quy định đến phỏng vấn đúng hộ, cân đo 

đúng đối tƣợng đã phân công cho ĐTV và nhân trắc viên, cách phỏng vấn, kỹ thuật 

cân đo và điền phiếu điện tử của ĐTV và nhân trắc viên, việc chấp hành các thủ tục 
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hành chính nhƣ: việc điền các mẫu phiếu kiểm soát chất lƣợng, kiểm tra, giám sát tại 

địa bàn và các quy định khác trong Phƣơng án khảo sát. 

Đội trƣởng chịu trách nhiệm dự phỏng vấn của ĐTV, dự cân đo của nhân trắc 

viên để kiểm tra kỹ năng giao tiếp, việc thu thập, việc cân đo và điền thông tin vào 

phiếu khảo sát điện tử; kiểm tra tất cả phiếu khảo sát đã hoàn thành của đội; hỗ trợ 

ĐTV, nhân trắc viên về chuyên môn nghiệp vụ cũng nhƣ kỹ năng liên quan đến các 

phiếu điện tử. 

Giám sát viên kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện khảo sát của các đội khảo sát 

theo đúng kế hoạch, kiểm tra thông tin của các hộ khảo sát đã đƣợc đội trƣởng xác 

nhận hoàn thành, hỗ trợ ĐTV, nhân trắc viên và đội trƣởng về chuyên môn nghiệp vụ 

cũng nhƣ kỹ năng liên quan đến các phiếu điện tử. 

Giám sát viên cấp Trung ƣơng kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện khảo sát của 

các Cục Thống kê theo đúng kế hoạch, kiểm tra thông tin của các hộ khảo sát đã đƣợc 

giám sát viên cấp tỉnh xác nhận nghiệm thu hoặc đội trƣởng đội khảo sát xác nhận 

hoàn thành, hỗ trợ ĐTV, nhân trắc viên, đội trƣởng và giám sát viên cấp tỉnh về 

chuyên môn nghiệp vụ cũng nhƣ kỹ năng liên quan đến các phiếu điện tử và Trang 

thông tin của KSMS 2022. 

4. Công tác phúc tra 

Cục Thống kê chọn ngẫu nhiên 10% số hộ đã phỏng vấn để phúc tra nhằm 

đánh giá chất lƣợng cuộc khảo sát. Để bảo đảm chất lƣợng của phúc tra, Cục Thống 

kê cần lựa chọn ngƣời có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các 

phiếu điện tử KSMS 2022, có trách nhiệm cao trực tiếp tới hộ đƣợc chọn để phúc tra. 

Có thể sử dụng ĐTV, nhân trắc viên đã thu thập thông tin tại địa bàn đƣợc chọn làm 

phúc tra viên nhƣng không phân công ngƣời này phúc tra những hộ do chính họ đã 

khảo sát, cân đo để bảo đảm tính khách quan. Khi làm việc này, phúc tra viên tuyệt 

đối không để lộ thông tin của hộ khảo sát, ngay cả đối với chính quyền địa phƣơng. 

5. Nghiệm thu và xử lý thông tin và công bố kết quả 

a) Nghiệm thu phiếu khảo sát 

- Cục TTDL chủ trì nghiệm thu dữ liệu khảo sát hàng kỳ trên phạm vi cả nƣớc. 

- Cục Thống kê chủ trì việc nghiệm thu dữ liệu khảo sát hàng kỳ trên phạm vi 

tỉnh, thành phố.  

Quy trình nghiệm thu nhƣ sau: 
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(i) Đội trƣởng nghiệm thu và xác nhận từng phiếu khảo sát điện tử đã hoàn 

thành của các ĐTV, nhân trắc viên trong đội. 

(ii) Giám sát viên cấp tỉnh kiểm tra và nghiệm thu dữ liệu khảo sát của tất cả 

các địa bàn khảo sát trên Trang thông tin điện tử KSMS 2022. 

(iii) Giám sát viên cấp Trung ƣơng kiểm tra và nghiệm thu dữ liệu khảo sát cấp 

tỉnh.  

b) Xử lý thông tin 

Cục TTDL chủ trì phối hợp với Vụ XHMT và Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, 

làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khảo sát phục vụ tổng hợp và phân tích kết quả 

khảo sát; thực hiện tính quyền số và tổng hợp kết quả đầu ra theo yêu cầu.  

c) Công bố kết quả khảo sát 

Kết quả sơ bộ của KSMS 2022 đƣợc công bố vào tháng 02/2023, kết quả chính 

thức đƣợc công bố vào tháng 4/2023. 

 

6. Chỉ đạo thực hiện 

a) Cục TTDL: Chủ trì, phối hợp với Vụ XHMT và các đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai KSMS 2022 gồm: Xây dựng phƣơng án khảo sát; phiếu khảo sát; thiết 

kế và chọn mẫu; xây dựng các chƣơng tình phần mềm (bao gồm việc yêu cầu xây 

dựng chƣơng trình và kiểm thử phần mềm); biên soạn các tài liệu hƣớng dẫn nghiệp 

vụ khảo sát và hƣớng dẫn sử dụng phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; 

nghiệm thu dữ liệu khảo sát; tính quyền số suy rộng; thiết kế mẫu biểu sử dụng chung 

và tổng hợp kết quả khảo sát;...  

b) Vụ XHMT: Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ 

biểu tổng hợp kết quả đầu ra, phân tích và công bố kết quả khảo sát. Phối hợp với với 

Cục TTDL và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phƣơng án, phiếu khảo sát; 

xây dựng các tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ khảo sát; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám 

sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...  

c) Vụ Kế hoạch tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục TTDL, Vụ XHMT dự trù 

kinh phí khảo sát; hƣớng dẫn sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí khảo sát.  
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d) Văn phòng Tổng cục Thống kê: Phối hợp với Cục TTDL và các đơn vị liên 

quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp Trung ƣơng, thực hiện công tác giám sát, biên 

soạn, phát hành báo cáo kết quả khảo sát. 

đ) Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê: Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền 

và thanh tra đối với cuộc khảo sát trên phạm vi cả nƣớc theo đúng quy định, đồng thời 

hƣớng dẫn về nghiệp vụ thanh tra để các Cục Thống kê tổ chức kiểm tra, thanh tra 

thực hiện Phƣơng án khảo sát. 

e. Cục Thống kê: Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc khảo sát trên địa bàn tỉnh, 

thành phố từ khâu rà soát cập nhật đơn vị khảo sát; tuyển chọn; tập huấn cho ĐTV, 

nhân trắc viên và GSV; thu thập thông tin; giám sát, kiểm tra; phúc tra; nghiệm thu 

phiếu khảo sát... 

f) Chi cục Thống kê cấp huyện: Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện khảo 

sát tại các xã, phƣờng, thị trấn đƣợc chọn thuộc phạm vi phụ trách. 

g) UBND xã, phường, thị trấn có địa bàn khảo sát: Có trách nhiệm tạo điều 

kiện thuận lợi cho đội khảo sát hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện công tác tuyên truyền 

để quán triệt mục đích khảo sát và động viên các hộ tích cực tham gia cung cấp thông 

tin theo yêu cầu của cuộc khảo sát. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn gặp khó 

khăn cần giao trách nhiệm cho Trƣởng thôn, ấp, bản, tổ dân phố trực tiếp đến các hộ 

đƣợc chọn để vận động các hộ tích cực tham gia cuộc khảo sát. 

X. KINH PHÍ KHẢO SÁT 

 Kinh phí KSMS 2022 do Ngân sách Nhà nƣớc bảo đảm cho các hoạt động quy 

định trong Phƣơng án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đƣợc thực 

hiện theo Thông tƣ số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định 

về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra 

thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.   

 Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hƣớng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí khảo sát theo đúng quy định của văn bản hiện hành.  

 Trong phạm vi dự toán đƣợc giao, Thủ trƣởng các đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt cuộc KSMS 2022 theo đúng nội dung của 

Phƣơng án khảo sát, văn bản hƣớng dẫn của Tổng cục và các chế độ tài chính hiện 

hành./. 
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Phụ lục 

CÁC CHỈ TIÊU ĐẦU RA VÀ PHÂN TỔ CỦA KSMS 2020 

 

1. Các chỉ tiêu đầu ra 

1.1. Các chỉ tiêu đầu ra của hộ 

- Thu nhập bình quân đầu ngƣời 1 tháng và cơ cấu thu nhập; 

- Chi tiêu bình quân đầu ngƣời 1 tháng và cơ cấu chi tiêu; 

- Tỷ lệ hộ nghèo tính theo thu nhập; 

- Tỷ lệ nghèo chung tính theo chi tiêu; 

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; 

- Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều; 

- Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI); 

- Chênh lệch thu nhập bình quân đầu ngƣời của nhóm hộ có thu nhập cao nhất so 

với nhóm hộ có thu nhập thấp nhất; 

- Nhân khẩu bình quân 1 hộ và cơ cấu nhân khẩu; 

- Số lao động bình quân 1 hộ; 

- Tỷ lệ phụ thuộc lao động; 

- Tình trạng hôn nhân của dân số từ 13 tuổi trở lên; 

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo bằng cấp cao nhất; 

- Tỷ lệ đi học chung và tỷ lệ đi học đúng tuổi; 

- Loại trƣờng đang học; 

- Tỷ lệ ngƣời đi học trong 12 tháng qua đƣợc miễn giảm học phí hoặc các khoản 

đóng góp; 

- Chi giáo dục, đào tạo bình quân 1 ngƣời đi học trong 12 tháng qua; 

- Tỷ trọng chi giáo dục, đào tạo trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình; 

- Tỷ lệ ngƣời có khám chữa bệnh trong 12 tháng qua; 

- Tỷ lệ lƣợt ngƣời khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú; 

- Tỷ lệ ngƣời khám chữa bệnh nội, ngoại trú có bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ khám 

chữa bệnh miễn phí; 

- Chi tiêu y tế bình quân 1 ngƣời có khám chữa bệnh trong 12 tháng; 
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- Chi tiêu y tế và chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng; 

- Dân số hoạt động kinh tế trong độ tuổi lao động; 

- Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng; 

- Số giờ làm việc trung bình 1 ngƣời 1 tuần của dân số từ 15 tuổi trở lên làm công 

việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng; 

- Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền; 

- Trị giá đồ dùng lâu bền bình quân 1 hộ; 

- Một số đồ dùng lâu bền tính trên 100 hộ; 

- Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền chủ yếu; 

- Tỷ lệ hộ có nhà ở; 

- Diện tích ở bình quân 1 nhân khẩu; 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nƣớc chính cho ăn uống và sinh hoạt; 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn thắp sáng chính; 

- Tỷ lệ hộ có hố xí; 

- Tỷ lệ hộ chia theo cách xử lý rác; 

- Tỷ lệ hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình so với 5 năm trƣớc có đƣợc cải 

thiện, nhƣ cũ hay giảm sút; 

- Hộ nghèo theo bình chọn của địa phƣơng đƣợc hƣởng lợi từ các dự án/chính sách; 

- Tỷ lệ hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 tháng qua; 

- Trị giá các khoản vay, nợ gốc trung bình của hộ có vay hoặc còn nợ trong 12 

tháng qua; 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn của địa phƣơng có vay hoặc còn nợ trong 12 

tháng qua; 

- Trị giá trung bình các khoản vay của một hộ nghèo theo bình chọn của địa 

phƣơng trong 12 tháng qua; 

- Trị giá trung bình các khoản vay hiện còn phải trả của hộ có vay hoặc còn nợ 

trong 12 tháng qua; 

- Hoạt động ngành nghề SXKD dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; chế biến 

sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản của hộ. 

Trong đó, Vụ XHMT chịu trách nhiệm trực tiếp tổng hợp các chỉ tiêu sau: 

- Tỷ lệ hộ nghèo tính theo thu nhập; 

- Tỷ lệ nghèo chung tính theo chi tiêu; 
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- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; 

- Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều; 

- Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI). 

1.2. Các chỉ tiêu đầu ra của xã 

- Tỷ lệ xã chia theo nguồn thu nhập chủ yếu của dân cƣ trong xã; 

- Cán bộ chủ chốt xã tự đánh giá về mức sống của nhân dân trong xã; 

- Tỷ lệ xã có mức sống khá lên so với 5 năm trƣớc; 

- Tỷ lệ xã có các loại dự án/chƣơng trình của Chính phủ hoặc các tổ chức khác; 

- Cơ hội việc làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản của xã; 

- Tỷ lệ xã có năng suất các loại cây trồng tăng/giảm so với 5 năm trƣớc; 

- Khoảng cách trung bình từ xã tới các địa điểm bán sản phẩm nông nghiệp của 

ngƣời dân trong xã; 

- Cơ cấu các loại đất của xã; 

- Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp của xã đƣợc tƣới tiêu; 

- Tỷ lệ đất của xã đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Tiền công bình quân 1 ngày 1 lao động nông nghiệp từ 15 tuổi trở lên trong xã; 

- Tỷ lệ xã gặp những khó khăn chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp; 

- Đƣờng ô tô và đƣờng thuỷ tới xã và thôn/ấp; 

- Tiếp cận các phƣơng tiện giao thông của các thôn/ấp; 

- Tiếp cận một số cơ sở hạ tầng của xã và thôn/ấp; 

- Tiếp cận nguồn nƣớc ăn uống chủ yếu của dân cƣ trong xã; 

- Tỷ lệ xã có các loại trƣờng; 

- Tỷ lệ thôn/ấp có các loại trƣờng/điểm trƣờng nằm trên địa bàn; 

- Khoảng cách trung bình từ thôn/ấp không có các loại trƣờng/điểm trƣờng nằm 

trên địa bàn tới trƣờng/điểm trƣờng gần nhất mà đa số trẻ em của thôn/ấp đang học; 

- Loại phƣơng tiện chủ yếu học sinh trong thôn/ấp không có trƣờng/điểm trƣờng 

tiểu học sử dụng đi đến trƣờng/điểm trƣờng tiểu học gần nhất; 

- Tỷ lệ xã có học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông bỏ học 

hoặc không đi học; 

- Giáo dục mầm non của xã và thôn/ấp; 

- Tỷ lệ xã có những bệnh tật đáng quan tâm; 
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- Tỷ lệ xã có cơ sở y tế; 

- Khoảng cách trung bình từ xã không có cơ sở y tế tới cơ sở y tế gần nhất mà 

nhân dân trong xã thƣờng đến; 

- Tỷ lệ xã chia theo các vấn đề xã hội nổi cộm trên địa bàn của xã; 

- Tỷ lệ xã chia theo hình thức tiết kiệm của dân cƣ; 

- Tỷ lệ xã chia theo loại hình vay tiền của dân cƣ; 

- Khoảng cách trung bình từ xã tới các cơ sở cho dân cƣ trong xã vay tiền. 

2. Các phân tổ 

2.1. Các phân tổ đối với các chỉ tiêu đầu ra của hộ 

- Thành thị/nông thôn; 

- Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Vùng; 

- 5 nhóm thu nhập; 

- 5 nhóm chi tiêu; 

- Giới tính; 

- Nhóm tuổi; 

- Dân tộc; 

- Trình độ học vấn; 

- Quy mô hộ; 

- Tình trạng đăng ký hộ khẩu; 

- Ngành kinh tế; 

- Nguồn thu; 

- Khoản chi và nguồn hình thành; 

- Cấp học; 

- Loại trƣờng học; 

- Loại cơ sở y tế; 

- Hình thức điều trị; 

- Loại nhà; 

- Loại nguồn nƣớc; 

- Nguồn thắp sáng chính; 
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- Loại hố xí. 

2.2. Các phân tổ đối với các chỉ tiêu đầu ra của xã 

- Vùng; 

- Tham gia chƣơng trình 135; 

- Nhóm dân tộc của dân cƣ trong xã. 
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PHẦN I: CÁC LƢU Ý CHUNG 

 

1. Các biện pháp giám sát chất lƣợng 

Do tính chất phức tạp của cuộc khảo sát nên một số biện pháp kỹ thuật đƣợc áp 

dụng nhằm đảm bảo chất lƣợng số liệu khảo sát, gồm: 

- Gọi điện thoại đến hộ để kiểm tra điều tra viên có đến hộ và phỏng vấn hộ 

trong bao lâu. 

- Phiếu phỏng vấn đƣợc thiết kế với phần lớn mã số đánh sẵn nhằm giảm thời 

gian đánh mã lại sau khi thu thập số liệu và giảm sai sót. 

- Công việc của 3 điều tra viên (ĐTV) đƣợc 1 đội trƣởng và giám sát viên kiểm 

tra chặt chẽ. 

- Phúc tra 10% số hộ khảo sát sau mỗi kỳ khảo sát. 

- Phiếu phỏng vấn đƣợc thiết kế tƣơng đối chi tiết để tránh khai thác sót thông 

tin. Phiếu phỏng vấn đƣợc thiết kế để ĐTV có chỗ ghi thông tin ngay vào phiếu, không 

phải mở sổ ghi chép trung gian. Phiếu phỏng vấn hộ, phần ghi thông tin in cách 3 dòng 

lại có dòng kẻ đúp để giúp ĐTV tránh ghi nhầm dòng. 

2. Nhiệm vụ của đội trƣởng 

2.1. Đến địa bàn khảo sát 

Trong ngày đầu tại địa bàn khảo sát, đội trƣởng đề nghị chính quyền xã sắp xếp 

lịch phỏng vấn phiếu xã và tổ chức một cuộc họp những chủ hộ đƣợc chọn trong 

thôn/ấp/khu phố khảo sát để phổ biến về chủ trƣơng, mục đích khảo sát mức sống của 

Nhà nƣớc và những yêu cầu đối với các hộ trong việc hợp tác với đội khảo sát; giới thiệu 

đội khảo sát với trƣởng thôn/ấp/bản/cụm dân cƣ và các hộ. Trong cuộc họp này, ĐTV sẽ 

tiếp xúc với chủ hộ sẽ đƣợc khảo sát để tự giới thiệu và hẹn ngày giờ cụ thể để ĐTV sẽ 

đến phỏng vấn; bố trí phiên dịch đối với một số vùng đồng bào dân tộc (nếu cần). Nếu 

điều kiện không cho phép tổ chức cuộc họp nhƣ vậy thì đội trƣởng và chính quyền địa 

phƣơng sẽ lên kế hoạch ngày giờ đến phỏng vấn các hộ. 

2.2. Xác định địa chỉ và hộ dân cư 

Trƣớc khi các ĐTV đi phỏng vấn các hộ, đội trƣởng làm việc với chính quyền địa 

phƣơng để xác định lại những hộ sẽ đƣợc khảo sát. Đôi khi ĐTV sẽ gặp phải một số khó 

khăn khi đến 1 hộ cụ thể, nhƣ: không tìm thấy chỗ ở của hộ đã chọn; tìm thấy chỗ ở 
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nhƣng hộ không có ngƣời ở nhà hoặc đã chuyển đi nơi ở khác, nhà chƣa bàn giao hoặc 

bán lại cho ngƣời khác; hoặc hộ có tên chủ hộ đƣợc chọn trong danh sách đã chuyển đi 

và hộ mới đã chuyển đến ở chỗ ở của hộ cũ. Nếu có các trƣờng hợp trên xảy ra, ĐTV 

phải gặp đội trƣởng để xin ý kiến giải quyết. 

Đội trƣởng hoặc Chi cục Thống kê quận/huyện/thị xã khi liên hệ địa bàn cần nêu 

đƣợc một số nội dung chủ yếu và tiến hành những công việc sau: 

- Chủ trƣơng khảo sát: Chính phủ giao cho ngành Thống kê tổ chức khảo sát 

chọn mẫu về mức sống hộ dân cƣ tại tất cả các tỉnh/TP trong cả nƣớc. 

- Mục đích khảo sát: Cung cấp thông tin đánh giá mức sống dân cƣ và đánh giá 

thực trạng kinh tế, xã hội của những địa phƣơng thuộc mẫu khảo sát, làm cơ sở nghiên 

cứu chính sách nhằm phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống. 

- Thành phần đội khảo sát có mấy ngƣời, những chức danh nào, làm nhiệm vụ gì. 

- Thời gian: Đội làm việc tại xã/phƣờng 7 đến 10 ngày, ăn, ở ra sao. 

- Quy trình khảo sát: 2-3 ĐTV phụ trách phỏng vấn và ghi thông tin ở 15 hộ dân 

cƣ về học hành, chăm sóc sức khoẻ, việc làm và đời sống của gia đình trong 12 tháng 

qua; đội trƣởng phối hợp với chính quyền, đoàn thể của xã/phƣờng/thị trấn tổ chức công 

tác khảo sát, trực tiếp thu thập thông tin vào phiếu phỏng vấn xã. Cục Thống kê tỉnh và 

Tổng cục Thống kê kiểm tra công việc của đội khảo sát và phúc tra tài liệu. 

- Đề nghị cử ngƣời có trách nhiệm của xã/phƣờng/thị trấn phối hợp tổ chức, chỉ 

đạo cuộc khảo sát. Đội trƣởng cùng cán bộ đại diện cho lãnh đạo xã/phƣờng/thị trấn đối 

chiếu, kiểm tra, hoàn chỉnh danh sách hộ. Đội trƣởng hƣớng dẫn chuẩn bị thông tin của 

phiếu phỏng vấn xã, đồng thời hẹn lịch, bàn thành phần cán bộ chuẩn bị và tham gia 

buổi thu thập thông tin phiếu phỏng vấn xã. 

- Đề nghị Lãnh đạo xã/phƣờng/thị trấn gặp và giao nhiệm vụ cho cán bộ 

thôn/ấp/bản/cụm dân cƣ, ngƣời dẫn đƣờng, ngƣời phiên dịch (nếu có). 

- Đặt lịch khảo sát từng ngày và đề nghị cán bộ thôn/ấp/bản/cụm dân cƣ hẹn 

những hộ sẽ khảo sát ngày/buổi đến phỏng vấn. Bàn biện pháp khắc phục khó khăn, phối 

hợp giữa chính quyền, đoàn thể và đội làm công tác tƣ tƣởng cho các hộ trong và ngoài 

diện khảo sát. 

- Thông báo mức kinh phí khảo sát xã và bàn hình thức chuyển quà đến hộ. 

2.3. Kiểm tra thông tin ở trang bìa, đặc biệt là tên, các mã số xác định hộ trong 

KSMS 2020 

2.4. Thu thập số liệu phiếu xã, kiểm tra phiếu phỏng vấn hộ, đặc biệt là mã ngành 

nghề, dự phỏng vấn 
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- Phỏng vấn các cán bộ xã để ghi thông tin và hoàn thành phiếu phỏng vấn xã. 

- Hƣớng dẫn nghiệp vụ và giúp ĐTV giải quyết những khó khăn trong quá trình 

khảo sát. 

- Lập “Bảng phân công khối lƣợng công việc” (Mẫu số 4A-KSCL/KSMS20) cho 

ĐTV và tiến hành kiểm tra những công việc cụ thể sau đây tại địa bàn khảo sát: 

- Kiểm tra chi tiết tất cả các phiếu phỏng vấn sau khi đã đƣợc thu thập số liệu để 

xem ĐTV thu thập số liệu đã đầy đủ và có chính xác không. Khi thấy sai sót, đội trƣởng 

đánh dấu vào phiếu phỏng vấn bằng bút chì và bàn với ĐTV cách sửa chữa, kể cả phải 

trở lại hộ thu thập lại số liệu sai sót. Kết quả kiểm tra đƣợc ghi vào Mẫu số 4C-

KSCL/KSMS20: “ Phiếu kiểm tra bảng câu hỏi”. 

- Dự một hoặc vài cuộc phỏng vấn của ĐTV để đánh giá phƣơng pháp hỏi của 

ĐTV. ĐTV sẽ không đƣợc báo trƣớc về việc này. Ghi kết quả dự phỏng vấn ĐTV vào 

Mẫu số 4D-KSCL/KSMS20: “Phiếu dự phỏng vấn hộ điều tra”. 

- Thƣờng xuyên hội ý, trao đổi công việc với ĐTV và phản ánh kết quả công việc 

với cấp trên. 

- Kết thúc mỗi địa bàn điều tra đội trƣởng phải có báo cáo giám sát tại địa bàn 

theo Mẫu số 4B-KSCL/KSMS20: “Báo cáo giám sát tại địa bàn” gửi Cục Thống kê tỉnh 

kể cả Phiếu kiểm tra bảng câu hỏi; Phiếu dự phỏng vấn hộ điều tra. 

Đội trƣởng và ĐTV phải có mối quan hệ chặt chẽ trong quá trình làm việc. 

3. Nhiệm vụ của ĐTV 

ĐTV giữ vai trò hết sức quan trọng trong cuộc khảo sát. Số liệu có đƣợc thu thập 

đầy đủ và chất lƣợng bảo đảm hay không phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần trách nhiệm 

đối với công việc của mỗi ĐTV. Để hoàn thành nhiệm vụ của cuộc khảo sát, yêu cầu 

mỗi ĐTV phải làm theo những nội dung đƣợc quy định thống nhất trong sổ tay hƣớng 

dẫn nghiệp vụ này. ĐTV phải phối hợp chặt chẽ với đội trƣởng. Mỗi khi có những vấn 

đề vƣớng mắc nảy sinh trong quá trình tiếp xúc, thu thập số liệu ở hộ, ĐTV cần thông 

báo ngay với đội trƣởng để bàn bạc tìm cách giải quyết. 

Do đó ĐTV cần đƣợc tập huấn tốt để trở thành ngƣời thu thập thông tin có kỹ 

năng phỏng vấn, tuân thủ đúng quy trình và các quy định trong quá trình thu thập thông 

tin, nắm bắt đúng thông tin của đối tƣợng khảo sát. 

ĐTV khi đến hộ phải chuyển “Thư gửi hộ dân cư” của Lãnh đạo Tổng cục tới hộ 

và giới thiệu về mình, về cuộc khảo sát mức sống hộ dân cư: 

“Tôi tên là ......................................, cán bộ ngành Thống kê. Hôm nay, sau khi 
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thống nhất kế hoạch với chính quyền, đoàn thể trong xã/phƣờng/thị trấn, Phòng Thống 

kê [quận/huyện/thị xã] phân công chúng tôi tới thăm 15 hộ dân cƣ đã đƣợc Trung ƣơng 

chọn ngẫu nhiên và đề nghị từng gia đình cung cấp một số thông tin về chăm sóc sức 

khoẻ, học hành, việc làm và đời sống của gia đình. Những thông tin này sẽ dùng làm cơ 

sở cho Nhà nƣớc nghiên cứu chính sách nhằm phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời 

sống nhân dân, trong đó có gia đình ta. 

Những thông tin gia đình cung cấp sẽ đƣợc giữ kín, không sử dụng cho các mục 

đích khác. 

Cuộc phỏng vấn này sẽ cần khoảng ..... giờ *. 

Nhân dịp này, Nhà nƣớc có chút quà nhỏ cảm ơn gia đình đã cộng tác để chúng 

tôi hoàn thành nhiệm vụ”. 

(*) ĐTV tự đánh giá số giờ, tuỳ thuộc vào quy mô hộ 

Nếu thông tin thu thập chưa thật đầy đủ vì gia đình có cháu đang đi học hay có 

người đi làm vắng... ĐTV phải nói thêm “xin gia đình cho chúng tôi trở lại hỏi thêm một 

vài thông tin cụ thể vào thời gian thích hợp”. 

3.1. Phỏng vấn các hộ khảo sát 

Nhiệm vụ của ĐTV là phỏng vấn các hộ để thu thập số liệu vào phiếu phỏng vấn hộ 

dân cƣ. Trong thực tế có trƣờng hợp ĐTV phải đến 1 hộ nhiều lần mới có thể gặp đƣợc 

chủ hộ hoặc những ngƣời trả lời có liên quan để phỏng vấn. Vì vậy, mỗi ĐTV phải lên kế 

hoạch, bố trí lịch cụ thể cho từng hộ dân cƣ và phải tận dụng mọi thời gian có thể tiếp xúc 

với hộ để bảo đảm hoàn thành việc thu thập số liệu của số lƣợng hộ mình phụ trách. 

Trong quá trình phỏng vấn, ĐTV nhất thiết phải làm theo những chỉ dẫn trong 

Phần 2 của sổ tay này. 

3.2. Kiểm tra phiếu phỏng vấn sau khi hoàn thành thu thập số liệu 

Sau khi hoàn thành mỗi phiếu phỏng vấn, ĐTV phải kiểm tra các mục và những 

thông tin cần thu thập trong mỗi mục đối với các thành viên trong từng mục để tránh bỏ 

sót. ĐTV phải thực hiện công việc này ngay sau khi phỏng vấn hộ và trƣớc khi giao 

phiếu phỏng vấn cho đội trƣởng. Điều quan trọng nhất là phải hoàn thành việc kiểm tra 

này trƣớc khi rời khỏi địa bàn khảo sát. 

ĐTV có thể sửa lại những chỗ viết sai hoặc không rõ ràng khi phỏng vấn hộ 

nhƣng không đƣợc tự ý sửa bất kỳ con số nào trong phiếu phỏng vấn đã đƣợc hoàn thành 

nếu chƣa phỏng vấn lại hộ khảo sát. ĐTV không đƣợc sao chép thông tin từ phiếu phỏng 

vấn này sang phiếu phỏng vấn khác. 



 

 

27 

 
 

3.3. Quan hệ với đội trưởng 

ĐTV phải luôn luôn chấp hành sự phân công của đội trƣởng. Đội trƣởng là ngƣời 

thay mặt Cục Thống kê phân công công việc cho mỗi ĐTV. 

3.4. Cuộc phỏng vấn 

(i). Hỏi các câu hỏi một cách chính xác như đã được in trong phiếu phỏng vấn. 

Các câu hỏi đã đƣợc biên soạn một cách cẩn thận để thu đƣợc các thông tin chính 

xác đáp ứng cho việc phân tích sau này, đồng thời cũng đã đƣợc thử nghiệm nhiều lần ở 

địa bàn. ĐTV phải đọc nguyên văn các câu hỏi nhƣ đã đƣợc in trong phiếu phỏng vấn. 

Sau khi đọc một lần thật rõ ràng, ĐTV chờ câu trả lời. Nếu ngƣời trả lời không trả lời 

trong một khoảng thời gian nhất định thì họ có thể: 1) không nghe đƣợc câu hỏi;  hoặc 2) 

chƣa hiểu đƣợc câu hỏi; hoặc 3) không biết trả lời. Với tất cả các trƣờng hợp này, ĐTV 

phải nhắc lại câu hỏi. Nếu ngƣời trả lời vẫn không trả lời đƣợc thì phải hỏi lại xem ngƣời 

trả lời có hiểu câu hỏi không. Nếu không hiểu thì ĐTV phải diễn đạt câu hỏi dƣới hình 

thức khác nhƣng phải trung thành với nội dung câu hỏi. 

(ii). Phải làm mọi cách để tránh nhận được câu trả lời “không biết“ bằng cách 

giúp ngƣời trả lời ƣớc lƣợng, hoặc tìm ra câu trả lời gần đúng. Trong phiếu phỏng vấn có 

nhiều câu hỏi cần sự bàn bạc, thảo luận của ĐTV, ví dụ: tuổi, diện tích đất, thu nhập, số 

lƣợng sản phẩm đã bán ra, v.v... 

(iii). Trong trường hợp đã biết trước thông tin đơn giản, nhƣ ngƣời này là vợ của 

ngƣời kia, thì không cần phải hỏi tình trạng hôn nhân của hai ngƣời đó, chỉ cần điền 

thông tin đúng vào ô tƣơng ứng. Nhƣng nếu là điều chƣa biết rõ, hoặc chỉ là dự đoán thì 

cần phải hỏi cho rõ. 

(iv). Duy trì nhịp độ phỏng vấn 

ĐTV phải làm chủ cuộc phỏng vấn nhƣng phải hết sức lắng nghe ngƣời trả lời, 

tránh làm phật ý. Để làm đƣợc nhƣ vậy, hãy hết sức tránh thảo luận dài dòng với ngƣời 

trả lời. Nếu họ trả lời không phù hợp hoặc phức tạp thì không nên ngắt lời ngƣời trả lời 

một cách đột ngột mà cần tỏ ra lắng nghe cẩn thận những gì họ nói và khéo léo hƣớng 

ngƣời đó trở lại câu hỏi ban đầu. ĐTV tránh ép thông tin, gợi ý cách trả lời cho họ. 

(v). Phải hỏi từng ngƣời những thông tin về bản thân họ, tránh càng nhiều càng 

tốt việc ngƣời khác trả lời thay cho ngƣời cần hỏi trong những mục quy định hỏi từng 

thành viên. 

Nói chung, ĐTV phải hoàn thành một mục đối với tất cả các thành viên của hộ 

dân cƣ trƣớc khi chuyển sang các mục tiếp theo. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp một thành 

viên của hộ dân cƣ bận việc phải đi khỏi nhà thì có thể hỏi ngƣời đó tất cả các mục để họ 
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có thể đi và sau đó quay lại những mục trƣớc để hỏi những ngƣời khác trong hộ dân cƣ. 

Nếu một ngƣời vắng mặt thì ĐTV có thể hỏi những ngƣời có mặt trƣớc, sau đó quay lại 

hộ vào lúc phù hợp để hỏi ngƣời vắng mặt này. 

(vi). Giữ thái độ hoàn toàn trung lập với chủ đề phỏng vấn 

ĐTV không đƣợc tỏ thái độ ngạc nhiên, tán thành hay bất đồng với câu trả lời. 

Nếu ngƣời trả lời hỏi ý kiến, ĐTV không đƣợc nói mình nghĩ thế nào về vấn đề đó. ĐTV 

cần giải thích mục đích của cuộc khảo sát này là thu thập những ý kiến của ngƣời đƣợc 

hỏi về vấn đề đó. ĐTV không đƣợc thảo luận quan điểm của mình với ngƣời trả lời cho 

đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc. ĐTV cũng tránh bất kỳ sự gợi ý nào theo suy nghĩ chủ 

quan của mình. 

(vii). Nếu ĐTV không hiểu một câu hỏi hay thủ tục nào đó, trƣớc hết hãy đọc cuốn 

sổ tay này, sau đó có thể hỏi đội trƣởng cho rõ hơn nếu cần. 

(viii). Tính chất cá nhân của cuộc phỏng vấn 

Tất cả các số liệu thu thập đƣợc đều đƣợc giữ kín. Bất kỳ một số liệu nào cho 

ngƣời không có trách nhiệm biết đều bị coi là vi phạm kỷ luật cuộc khảo sát này. 

Nguyên tắc này rất quan trọng và là một yêu cầu đối với công tác thống kê. 

Về nguyên tắc, chỉ tiến hành cuộc phỏng vấn với các thành viên trong hộ. Sự có 

mặt của ngƣời lạ có thể gây sự lúng túng, ảnh hƣởng đến việc trả lời, đồng thời thông tin 

sẽ không đƣợc giữ kín. Tuy vậy, thƣờng khó hạn chế sự có mặt của ngƣời lạ trong thời 

gian phỏng vấn vì việc ĐTV đến hộ thƣờng gây sự tò mò cho hàng xóm. Nếu gặp trƣờng 

hợp nhƣ vậy, ĐTV đề nghị ngƣời trả lời thuyết phục họ đi chỗ khác; hoặc giải thích một 

cách thật nhã nhặn để mọi ngƣời hiểu là cần phải đảm bảo tính chất riêng tƣ của cuộc 

phỏng vấn. 

3.5. Cách cư xử của ĐTV 

ĐTV phải ghi nhớ những quy định sau: 

- Phải nhã nhặn với tất cả mọi ngƣời (ngƣời trả lời và gia đình, bạn bè họ, đội 

trƣởng, những thành viên trong đội khảo sát và những ngƣời khác có liên quan). Cách cƣ 

xử của ĐTV có ảnh hƣởng rất lớn đến dƣ luận của nhân dân nơi có khảo sát cũng nhƣ 

đến kết quả của tất cả các hoạt động khảo sát. 

- Trang phục gọn gàng để tạo cho ngƣời trả lời sự tin tƣởng rằng đó là một ngƣời 

đáng tin cậy và có trọng trách. 

- Phải đến đúng giờ hẹn và đừng bao giờ để ngƣời trả lời phải chờ. 

- Không đƣợc phê phán, đánh giá hay bình luận câu trả lời hay hành vi của ngƣời 
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đƣợc phỏng vấn để tránh họ trả lời không đúng thực tế; không tự ý đƣa ra ý kiến chủ 

quan của mình. 

- Không đƣợc có mùi rƣợu/bia khi làm việc. 

4. Nhiệm vụ của Giám sát viên 

Giám sát viên cấp tỉnh/TP là những ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc lãnh đạo Cục 

Thống kê về các nội dung sau: 

4.1. Chất lƣợng số liệu cũng nhƣ quá trình thực hiện cuộc điều tra của các đội 

điều tra thuộc phạm vi đƣợc phân công. 

4.2. Giải quyết các vƣớng mắc về nghiệp vụ đối với những đội do mình phụ trách. 

Báo cáo kịp thời những nội dung nghiệp vụ do mình đã giải quyết và những vƣớng mắc 

nghiệp vụ mình không tự giải quyết đƣợc với cấp trên. 

4.3. Kiểm tra và xác minh lại mẫu hộ dân cƣ, hộ bị thay thế để đảm bảo đúng 

quy định. 

4.4. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các đội điều tra, kiểm tra phiếu của 

điều tra viên và ghi những sai sót, mâu thuẫn vào Mẫu số 4C-KSCL/KSMS20 “Phiếu 

kiểm tra bảng câu hỏi”. Trong các lần giám sát tại thực địa, giám sát viên kiểm tra 

khoảng 30% số phiếu đã hoàn thành của mỗi ĐTV, tập trung vào những ĐTV yếu; dự 

phỏng vấn xã của đội trƣởng, dự phỏng vấn mỗi ĐTV từ 2 đến 3 hộ và ghi nhận xét vào 

Mẫu số 4D-KSCL/KSMS20: “Phiếu dự phỏng vấn của hộ điều tra”. 

4.5. Tổ chức rút kinh nghiệm với đội điều tra về tổ chức thu thập thông tin ở địa 

bàn, thông báo kết quả kiểm tra phiếu, kết quả dự phỏng vấn của đội trƣởng, ĐTV, bàn 

biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại và tiếp thu các ý kiến đề xuất của đội điều tra. 

Sau mỗi lần kết thúc giám sát tại thực địa, giám sát viên phải có: “Báo cáo giám 

sát tại địa bàn” (Mẫu số 4B-KSCL/KSMS20) và kết quả kiểm tra phiếu, dự phỏng vấn 

ĐTV tại địa bàn (Mẫu số 4C-KSCL/KSMS20; Mẫu số 4D-KSCL/KSMS20) gửi lãnh 

đạo Cục Thống kê tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo của địa phƣơng và làm báo cáo gửi 

Tổng cục Thống kê. 

4.6. Bố trí kiểm tra từng đội điều tra ít nhất 1 lần trong tuần đầu để giải quyết kịp 

thời các vấn đề nảy sinh và uốn nắn các sai sót của ĐTV. Xây dựng kế hoạch giám sát ở 

các đội đƣợc phân công. 

4.7. Tham gia với Hội đồng nghiệm thu của tỉnh để tiến hành nghiệm thu phiếu 

điều tra của các đội đƣợc phân công giám sát. 

5. Báo cáo kế hoạch triển khai và tiến độ khảo sát 
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Để phục vụ công tác chỉ đạo của Tổng cục, các Cục Thống kê tỉnh thực hiện báo 

cáo kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện khảo sát của địa phƣơng theo Mẫu số 5A-

ĐCBC/KSMS20 và Mẫu số 5B-ĐCBC/KSMS20. Trƣờng hợp có vấn đề cần trao đổi gấp 

có thể sử dụng các hình thức khác nhƣ điện thoại, fax, thƣ điện tử theo địa chỉ 

xahoimoitruong@gso.gov.vn 
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PHẦN II: PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ 

 

A. TÓM TẮT CÁC MỤC VÀ XÁC ĐỊNH NGƢỜI TRẢ LỜI THÔNG TIN 

Phiếu phỏng vấn hộ có trang bìa và 8 mục, mỗi mục có một số phần. Do đặc trƣng 

thông tin của mỗi mục nên một số mục phải phỏng vấn từng thành viên và một số mục 

phải phỏng vấn ngƣời nắm nhiều thông tin nhất. 

Trang bìa: Ghi những thông tin quản lý cuộc KSMS20. Các thông tin gồm địa chỉ 

của hộ; khu vực (thành thị/nông thôn); họ tên và dân tộc của chủ hộ; số điện thoại cố 

định và di động của hộ; thông tin về ngày/tháng/năm phỏng vấn, ngày/tháng/năm đội 

trƣởng kiểm tra; có dùng phiên dịch trong cuộc phỏng vấn hay không; họ tên, mã số, chữ 

ký của ĐTV và đội trƣởng. 

Mục 1. Danh sách thành viên hộ: Mục này liệt kê những thành viên của hộ và 

những thông tin nhân khẩu học chính của họ. Các câu hỏi đƣợc hỏi chủ hộ hoặc một số 

ngƣời trong hộ. 

Mục 2. Giáo dục: Mục này thu thập những thông tin về trình độ giáo dục, cấp học, 

loại trƣờng của tất cả các thành viên, chi phí cho giáo dục của các thành viên đi học 

trong 12 tháng qua. Ngƣời trả lời gồm các thành viên trong hộ. Trẻ em nhỏ do bố mẹ trả 

lời thay. 

Mục 3. Y tế và chăm sóc sức khoẻ: Mục này hỏi về tình trạng ốm/bệnh/chấn 

thƣơng nặng, tình hình sử dụng các dịch vụ y tế trong 12 tháng qua, thẻ bảo hiểm y tế 

hoặc sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí của tất cả các thành viên hộ dân cƣ, các chi 

phí khám chữa bệnh và tự điều trị, mua dụng cụ y tế và các khoản trợ giúp cho các thành 

viên bị ốm/bệnh/chấn thƣơng. Các thành viên tự trả lời cho bản thân mình; các cháu nhỏ 

sẽ do bố mẹ trả lời thay. 

Mục 4. Thu nhập: Mục này thu thập thông tin về thu nhập và các thông tin liên 

quan đến thu nhập, gồm: 

- Thời gian lao động của các thành viên từ 6 tuổi trở lên trong 30 ngày qua (hoặc 

30 ngày gần đây nhất có làm việc) và trong 12 tháng qua; 

- Thu nhập của các thành viên làm công việc nhận tiền lƣơng tiền công từ 6 tuổi 

trở lên; 

- Lƣơng hƣu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần của thành viên từ 15 tuổi 

trở lên; 

- Thu nhập từ hoạt động tự làm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; 

- Thu nhập từ các ngành nghề sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thuỷ sản (kể cả dịch vụ phi nông, lâm, nghiệp thủy sản và chế biến sản phẩm nông, lâm 
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nghiệp, thuỷ sản) của hộ; 

- Thu khác tính vào thu nhập. 

Ngƣời trả lời là ngƣời có thu nhập từ các nguồn trên và là ngƣời biết nhiều nhất 

về các hoạt động kinh tế tự làm. 

Mục 5. Chi tiêu: Các thông tin bao gồm: các khoản chi tiêu cho ăn uống, kể cả 

những sản phẩm tự sản xuất đã tiêu dùng cho nhu cầu ăn uống của hộ dân cƣ (trong các 

dịp lễ tết và thƣờng xuyên hàng ngày); chi tiêu dùng hàng không phải lƣơng thực, thực 

phẩm và chi khác của hộ. Ngƣời trả lời là ngƣời biết nhiều thông tin nhất về những 

khoản chi này. 

Mục 6. Đồ dùng lâu bền: Thu thập thông tin về các đồ dùng lâu bền dùng cho sinh 

hoạt hộ mua/nhận/tự làm. Ngƣời trả lời là chủ hộ và những ngƣời biết nhiều thông tin 

nhất về các loại tài sản, đồ dùng này. 

Mục 7. Nhà ở: Mục này xác định tất cả các chỗ ở của hộ dân cƣ và tính các chi 

phí cho nhà ở, điện, nƣớc, phƣơng tiện vệ sinh và rác thải sinh hoạt; thu nhập từ việc cho 

thuê nhà ở/đất ở. Các câu hỏi đƣợc hỏi chủ hộ hoặc một số ngƣời biết nhiều thông tin 

nhất trong hộ. 

Mục 8. Tham gia các chƣơng trình trợ giúp: Mục này thu thập thông tin về tình 

hình hƣởng lợi của các hộ từ các chƣơng trình, dự án, chính sách liên quan đến xoá đói 

giảm nghèo cũng nhƣ các chính sách hỗ trợ khác. Mục này còn thu thập thông tin về các 

khoản vay, nợ của chƣơng trình tín dụng của các hộ khảo sát trong năm 2020 và hộ tự 

đánh giá về mức sống của gia đình mình. Ngƣời trả lời là chủ hộ hoặc những thành viên 

biết nhiều thông tin nhất của hộ. 

B. HƢỚNG DẪN GHI THÔNG TIN VÀO PHIẾU PHỎNG VẤN 

Những quy định cho điều tra viên khi phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu 

phỏng vấn: 

1. ĐTV phải ghi những thông tin hỏi đƣợc vào phiếu ngay khi phỏng vấn, không 

đƣợc ghi ra giấy để sau cuộc phỏng vấn mới ghi vào phiếu, hoặc không đƣợc nhớ câu trả 

lời và sau cuộc phỏng vấn mới ghi lại vào phiếu. 

2. ĐTV không cho ngƣời trả lời nghe hoặc xem những nội dung của câu hỏi, mã 

trả lời đƣợc in bằng chữ IN HOA. ĐTV phải tìm mã hoặc câu trả lời có nội dung phù 

hợp nhất với câu trả lời của ngƣời trả lời. Nếu không có mã phù hợp, ĐTV có thể sử 

dụng mã “khác” và ghi rõ thêm vào phần để trống cho phù hợp. 

Đối với nội dung của câu hỏi, mã trả lời đƣợc viết bằng chữ thƣờng thì ĐTV phải 
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đọc rõ ràng cho ngƣời trả lời nghe. Các chữ in hoa là hƣớng dẫn hoặc phƣơng án trả lời, 

ĐTV không đọc cho ngƣời trả lời nghe. 

Ví dụ 1: 

Mục 1A, câu 1: 

“GHI HỌ TÊN BẰNG CHỮ IN HOA VÀ THEO THỨ TỰ GIA ĐÌNH HẠT NHÂN" 

Câu này là câu hƣớng dẫn ĐTV, không phải đọc cho ngƣời trả lời nghe. 

Ví dụ 2: 

Mục 4A, câu 8a: 

"…[TÊN]… làm việc cho tổ chức, cá nhân nào?" - LOẠI HÌNH KINH TẾ 

HỘ NÔNG, LÂM, THỦY SẢN/CÁ NHÂN..........1 (>>9) 

HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ.............2 (>>9) 

TẬP THỂ ………...................................................3 (>>9) 

TƢ NHÂN .............................................................4 (>>9) 

NHÀ NƢỚC ………..............................................5 

VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI..............................6 (>>9) 

ĐTV đọc câu hỏi cho ngƣời trả lời nghe mà không đọc các phƣơng án trả lời vì 

chúng đƣợc in bằng chữ in hoa. Sau đó ĐTV tự ghi mã có nội dung thích hợp nhất với 

câu trả lời của ngƣời trả lời. 

3. Các câu hỏi hầu hết đƣợc đánh mã sẵn, trừ một số câu do đội trƣởng đánh mã 

sau. ĐTV phải điền mã số tƣơng ứng với câu trả lời vào câu thích hợp. Nếu câu trả lời là 

số lƣợng thì ghi số lƣợng đó vào ô thích hợp. 

Ví dụ 3: Mục 8. Tham gia các chƣơng trình trợ giúp, câu 17 

"So với 5 năm trƣớc (năm 2016), cuộc sống gia đình [ÔNG/BÀ] có đƣợc cải thiện 

hơn không?" 

CÓ, CẢI THIỆN HƠN NHIỀU..................1 (>>19) 

CÓ, CẢI THIỆN HƠN MỘT CHÚT..........2 (>>19) 

NHƢ CŨ.....................................................3 

GIẢM SÚT.................................................4 

KHÔNG BIẾT............................................9 (>>19) 

Ngƣời trả lời: "Có". 

1 

1 
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ĐTV cần hỏi thêm: “Cuộc sống đƣợc cải thiện hơn nhiều hay chỉ một chút?”. 

Ngƣời trả lời: “Cải thiện hơn nhiều”. 

ĐTV phải ghi mã số 1 vào ô bên phải tƣơng ứng. 

Ví dụ 4: Mục 7. Nhà ở, câu 10 

"Nếu mua toàn bộ chỗ ở này bây giờ, theo [ÔNG/BÀ] khoảng bao nhiêu tiền?" 

Ngƣời trả lời : "500 triệu đồng". 

ĐTV viết số “500 000” vào ô bên phải: 

NGHÌN ĐỒNG 

4. Các ký hiệu bƣớc nhảy từ một câu hỏi sang các câu hỏi khác nhƣ sau: 

a) Nếu không có bƣớc nhảy thì hỏi câu tiếp theo 

Ví dụ 5: Mục 1A, câu 2: 

“Giới tính của …[TÊN]…” 

NAM............... 1 

NỮ. ..................2 

Sau khi trả lời, ĐTV hỏi tiếp câu 3 vì không có ký hiệu bƣớc nhảy nào. 

b) Ký hiệu (>>) luôn đứng sau một mã hoặc giá trị trả lời nhất định và chỉ ra câu 

hỏi, phần, mục hoặc ngƣời tiếp theo cần chuyển đến để tiếp tục phỏng vấn. 

Ví dụ 6: Mục 2, câu 4: 

"Hiện nay …[TÊN]… có đi học không?" 

CÓ............... 1 (>>6) 

NGHỈ HÈ.....2 (>>6) 

KHÔNG...... 3 

Nếu trả lời là "có" hoặc “nghỉ hè”, ĐTV ghi mã số tƣơng ứng và chuyển đến hỏi 

câu 6. Nếu trả lời là "không", ĐTV ghi mã 3 và hỏi câu tiếp theo. 

c) Ký hiệu   cho phép ĐTV chuyển đến câu hỏi, phần, mục hoặc ngƣời tiếp 

theo để tiếp tục phỏng vấn mà không cần biết mã/giá trị câu trả lời của câu hỏi đó là gì. 

Ví dụ 7: Mục 4, câu 27 - Phiếu phỏng vấn xã: 

"Trung tâm/trạm khuyến nông gần nhất cách xã bao xa?" 

Trong ví dụ này, bất kỳ câu trả lời đƣợc ghi giá trị là bao nhiêu, ĐTV đều chuyển 

     

>> 

500 000 

>> 33 
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đến hỏi câu 33. 

5. Những câu hỏi trong phiếu phỏng vấn thƣờng sử dụng cụm từ [ÔNG/BÀ] hoặc 

…[TÊN]… để chỉ đối tƣợng điều tra (trực tiếp hoặc gián tiếp qua ngƣời trả lời thay). 

Trong tình huống cụ thể ĐTV cần phải chọn cách xƣng hô hoặc ghép tên của đối tƣợng 

điều tra phù hợp với tên, tuổi và giới tính của ngƣời đó. 

6. Nếu câu trả lời không có trong danh sách các mã trả lời đã liệt kê thì ĐTV phải 

đƣa vào mã “KHÁC”. Trong trƣờng hợp nhƣ vậy, ĐTV nên hỏi cụ thể hơn và ghi vào 

phần để trống để đội trƣởng hoặc giám sát viên khi kiểm tra có thể theo dõi đƣợc. 

Ví dụ 8: Mục 4D, câu 2 mã 112 “Khác (Ghi rõ______________)”. 

Ngƣời trả lời: "Thu từ trúng số đề 12 triệu đồng". 

ĐTV ghi nhƣ sau: “Khác (ghi rõ      trúng số đề       )” 

7. Các chỉ tiêu giá trị đơn vị tính là NGHÌN ĐỒNG. 

8. Các ký tự viết tắt: 

Các dòng tổng số chi hoặc thu đƣợc viết tắt gồm 3 phần X, Y và Z. Trong đó: 

X là số thứ tự mục (ví dụ 2, 3, 4A,…). 

Y là viết tắt của tên chỉ tiêu (CT: chi tiêu; C: chi; TN: thu nhập; T: thu;…). 

Z là số thứ tự của chỉ tiêu trong mục hoặc phần đó. 

Ví dụ: 3CT1, 3CT2, 3CT3 lần lƣợt là chi tiêu y tế 1, 2 và 3; 3CT là tổng chi tiêu 

y tế. 

C. CÁCH GHI THÔNG TIN DẠNG SỐ VÀ DẠNG CHỮ VÀO PHIẾU HỎI 

1. Viết rõ ràng bằng bút bi. Nếu có thông tin bị sai, ĐTV gạch chéo thông tin sai 

đó và viết thông tin đúng vào bên cạnh nhƣng phải đúng vị trí của câu, dòng đó để tránh 

nhầm lẫn. Không đƣợc tẩy hoặc dùng bút xoá rồi viết đè lên thông tin sai. Khi sửa xong 

phải ký xác nhận. 

2. Viết bằng chữ in hoa những chỗ có yêu cầu, ví dụ tên ngƣời phải viết chữ in 

hoa, (chẳng hạn “NGUYỄN THỊ DUNG”). Không dùng số La Mã, phải viết số 1 mà 

không viết số I, viết số 4 mà không viết IV. 

3. Không bao giờ vƣợt khỏi phạm vi đƣợc ghi chép, mặc dù ngay sau đó có rất 

nhiều chỗ trống. 

4. Trong khi viết những con số, cần có 1 ký tự trống để phân cách hàng nghìn. Ví 

dụ: số một trăm nghìn phải viết 100 000 mà không viết 100000 hoặc 100.000. 

12 000 
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5. Các câu trả lời có in sẵn đơn vị tính thì phải ghi số lƣợng theo đúng đơn vị đó 

và không phải viết lại đơn vị tính. Ví dụ: 

- Trả lời: "Hai mƣơi nghìn đồng" và nếu in sẵn đơn vị tính là nghìn đồng thì viết: 

“20” mà không viết “20 000 đồng” hoặc “20 nghìn đồng”. 

- Trả lời: "3 kg" và nếu đã in sẵn đơn vị tính là kg thì viết: “3” mà không viết 

“3000 gr” hoặc “3 kg”. 

6. Những câu hỏi về số lƣợng và giá trị yêu cầu ĐTV ghi đúng theo qui định 

trong phiếu hỏi: 

- Nếu đối tƣợng trả lời “không biết” hoặc “không nhớ rõ” thì ghi “KB”. Nếu chỉ 

nhớ tổng và một số chi tiết thì ghi tổng số và những cột chi tiết tƣơng ứng. Cột nào 

không nhớ ghi “KB”. 

- Nếu đối tƣợng trả lời “không phát sinh số liệu” thì ĐTV ghi số 0 mà không 

dùng ký hiệu nào khác. 
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MỤC 0: THÔNG TIN TRANG BÌA 

 

1. Phần ghi các thông tin của KSMS 2020 

ĐTV ghi mã số của tỉnh/TP; huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh; 

xã/phƣờng/thị trấn theo mã số trong “Danh sách địa bàn KSMS 2020” Vụ XHMT đã gửi 

cho Cục Thống kê tỉnh. Các mã này đƣợc ghi theo mã “Danh mục các đơn vị hành chính 

Việt Nam 2015”. Tỉnh/TP nào có huyện/quận, xã/phƣờng mới tách/mới thành lập không 

có tên và mã trong “Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2015” thì lấy tên và mã 

trong danh mục cập nhật mới nhất. Nếu trong danh mục này cũng chƣa có thì qui ƣớc: 

mã quận/huyện ghi số thứ tự kế tiếp sau mã quận/huyện cuối cùng trong bảng danh mục 

hành chính của tỉnh/thành phố cho quận/huyện mới này (sử dụng mã Danh mục đơn vị 

hành chính năm 2015) và giữ nguyên mã xã/phƣờng, mã địa bàn nhƣ “Danh sách địa bàn 

KSMS 2020” của Tổng cục. Những địa bàn nằm trong các xã/phƣờng đƣợc tách, nhập 

và xã/phƣờng đã đổi tên hoặc từ xã chuyển lên phƣờng/thị trấn thì sửa tên và mã 

xã/phƣờng, tên địa bàn theo tên mới (nếu có); nếu không vẫn giữ nguyên mã và tên nhƣ 

“Danh sách địa bàn KSMS 2020” của Tổng cục và đánh lại mã khu vực thành thị, nông 

thôn cho phù hợp, cách ghi cụ thể nhƣ sau: 

Tỉnh/thành phố: Ghi tên tỉnh/TP trực thuộc Trung ƣơng đƣợc chọn khảo sát và 

đánh mã số tỉnh/TP nhƣ trong “Danh sách địa bàn KSMS 2020” của Tổng cục tƣơng 

ứng vào các ô mã, ví dụ thành phố Hà Nội có mã là 01 nên 2 ô mã đƣợc ghi là: 

0 1 

Huyện/quận/thị xã: Ghi tên huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh đƣợc 

chọn khảo sát và ghi mã số tƣơng ứng vào 3 ô mã (ghi số thứ tự, không ghi lại mã 

tỉnh/TP). Ví dụ: Quận Ba Đình mã số 001 ghi là: 

0 0 1 

Xã/phƣờng/thị trấn: Ghi tên xã/phƣờng/thị trấn đƣợc chọn khảo sát và ghi mã số 

tƣơng ứng vào 5 ô mã (ghi số thứ tự, không ghi lại mã tỉnh và mã huyện). Ví dụ: Phƣờng 

đƣợc chọn khảo sát là Kim Mã, quận Ba Đình có mã số 00028 thì ghi là: 

0 0 0 2 8 

Địa bàn khảo sát: Đây là địa bàn đƣợc chọn từ các địa bàn Tổng điều tra Dân số 

và Nhà ở năm 2019, mỗi địa bàn đều có số thứ tự theo xã hoặc phƣờng. ĐTV ghi tên địa 

bàn khảo sát và mã số tƣơng ứng của mỗi địa bàn ở cột “Tên địa bàn” và “Mã địa bàn” 

trong “Danh sách địa bàn KSMS 2020” vào đủ 3 ô mã tƣơng ứng. 

Khu vực: Ghi mã 1 nếu địa bàn thuộc phƣờng/thị trấn và mã 2 nếu địa bàn thuộc 

xã. Với những địa bàn trƣớc đây là nông thôn nhƣng khi điều tra đã có quyết định là 

phƣờng/thị trấn thì đƣợc ghi mã 1. 

Họ tên chủ hộ: Chủ hộ là ngƣời có vai trò điều hành, quản lý gia đình, ngƣời hiện 
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giữ vị trí chủ yếu, quyết định những công việc chính của hộ. Ghi đầy đủ họ và tên theo 

chữ in hoa có dấu. 

Hộ số: Ghi số thứ tự hộ đƣợc chọn khảo sát theo số thứ tự hộ đƣợc chọn cho 

mỗi địa bàn khảo sát. Mỗi địa bàn khảo sát đƣợc chọn 20 hộ (15 hộ chính thức và 5 hộ 

dự phòng), 15 hộ chính thức đánh số thứ tự từ 1 đến 15, trong đó 12 hộ khảo sát thu 

nhập chính thức đánh số thứ tự từ 1 đến 12 và 3 hộ khảo sát thu nhập và chi tiêu chính 

thức đánh số thứ tự từ 13 đến 15; 5 hộ dự phòng đánh số thứ tự từ 16 đến 20 (3 hộ dự 

phòng khảo sát thu nhập đánh số thứ tự từ 16 đến 18 và 2 hộ dự phòng khảo sát thu 

nhập và chi tiêu đánh số thứ tự từ 19 và 20). Khi địa bàn khảo sát có 1 hộ chính thức 

phải thay bằng 1 hộ dự phòng thì mã số của hộ đƣợc thay thế phải mang mã số của hộ 

dự phòng. Ví dụ: 1 địa bàn có hai hộ số 5 và 14 phải thay thế bằng 2 hộ dự phòng là hộ 

số 16 và hộ số 19. Theo qui định thì hộ thay thế hộ số 5 đƣợc đánh số 16 và hộ thay thế 

hộ số 14 đƣợc đánh số 19. 

Trƣờng hợp 1 địa bàn KSMS đã thay thế hết 5 hộ dự phòng thì địa bàn này phải 

chọn 5 hộ dự phòng mới và đƣợc đánh số thứ tự từ 21-25 (3 hộ từ 21-23 hộ dự phòng 

thu nhập, 2 hộ 24-25 là hộ dự phòng thu nhập và chi tiêu). Các hộ dự phòng phải do Cục 

Thống kê chọn theo phƣơng pháp chọn mẫu hệ thống từ bảng kê danh sách hộ của mỗi 

địa bàn khảo sát (xem hƣớng dẫn chọn mẫu). 

Dân tộc của chủ hộ: Ghi tên dân tộc và đủ 2 chữ số mã dân tộc của chủ hộ theo 

bảng mã dân tộc vào vị trí tƣơng ứng. 

Địa chỉ: Ghi rõ thôn/ấp/bản nếu hộ ở khu vực nông thôn. Nếu hộ ở khu vực thành 

thị ghi rõ đƣờng phố và số nhà. 

Số điện thoại cố định và di động: Dùng để Tổng cục, Cục Thống kê tỉnh hoặc 

các giám sát viên kiểm tra xem ĐTV có đến phỏng vấn hộ hay không và thời gian phỏng 

vấn là bao lâu. Số điện thoại cố định cần ghi cả mã tỉnh/TP. Trƣờng hợp hộ không có 

điện thoại cố định hoặc di động thì ghi "Không có". 

Phiếu số: Ghi số thứ tự của phiếu trên tổng số phiếu của chính hộ đó. Trong 

Phiếu phỏng vấn hộ, ở Mục 1 có thể ghi tối đa đƣợc 15 thành viên. Nếu hộ có 15 thành 

viên trở xuống thì chỉ sử dụng 1 phiếu phỏng vấn và ở ô “Phiếu số” ghi 1/1. Nếu hộ dân 

cƣ có trên 15 thành viên thì ĐTV sẽ dùng thêm 1 phiếu phỏng vấn bổ sung. Mỗi phiếu 

phỏng vấn bổ sung ghi đƣợc 15 ngƣời nữa.  Phải ghi thông tin cho tất cả các câu hỏi cho 

tất cả mọi ngƣời đƣợc ghi trong cả hai phiếu phỏng vấn. 

Nếu có dùng phiếu phỏng vấn bổ sung thì ở ô "Phiếu số" của phiếu phỏng vấn  

chính ĐTV phải ghi "1/2" (có nghĩa "phiếu phỏng vấn thứ nhất trong số 2 phiếu phỏng 

vấn của 1 hộ dân cƣ"), và "2/2" vào ô tƣơng ứng của phiếu phỏng vấn bổ sung (có nghĩa 

"phiếu phỏng vấn thứ 2 trong số 2 phiếu phỏng vấn của 1 hộ"). Mã hiệu thành viên của 

phiếu phỏng vấn bổ sung phải ghi mã số tiếp theo, bắt đầu từ 16 đến 30. 

CÓ DÙNG PHIÊN DỊCH?: Đối với những hộ là ngƣời dân tộc, không thạo 

tiếng Kinh, khi phỏng vấn phải có ngƣời phiên dịch thì ghi mã 1, ngƣợc lại thì ghi mã 2. 
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2. Phần đội trƣởng và điều tra viên xác nhận 

Đội trƣởng và ĐTV phải ghi đầy đủ họ tên, mã số, ngày/tháng/năm phỏng vấn và 

ngày/tháng/năm kiểm tra tài liệu của hộ, đồng thời ký tên. 
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MỤC 1A. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ 

 

Mục đích: 

Xác định các thành viên của hộ dân cƣ và thu thập những thông tin cơ bản về 

nhân khẩu học của các thành viên trong hộ gồm: Giới tính, quan hệ với chủ hộ, tuổi, tình 

trạng hôn nhân, nơi đăng ký hộ khẩu. Danh sách thành viên hộ là thông tin để tính toán 

những chỉ tiêu bình quân nhƣ thu nhập bình quân, chi tiêu bình quân, các chỉ tiêu tỷ lệ 

nhƣ tỷ lệ đi học chung, tỷ lệ đi học đúng tuổi, tỷ lệ ngƣời khám chữa bệnh... 

Ngƣời trả lời: 

Tốt nhất là chủ hộ. Nếu chủ hộ đi vắng thì một thành viên đại diện cho hộ đƣợc 

các thành viên khác suy tôn trả lời thay. Ngƣời trả lời phải biết các thông tin của các 

thành viên của hộ. ĐTV phải hỏi và xác định đúng ngƣời trả lời. Các thành viên khác sẽ 

bổ sung thêm những thông tin cho đầy đủ, đặc biệt về bản thân họ. 

Khái niệm/định nghĩa/phạm vi 

Hộ dân cư: Là một hoặc một nhóm ngƣời ăn chung, ở chung trong một chỗ ở từ 6 

tháng trở lên trong 12 tháng qua và có chung quĩ thu chi. Thời gian 12 tháng qua tính từ 

thời điểm tiến hành cuộc phỏng vấn trở về trƣớc. 

Thành viên hộ: Những ngƣời đƣợc coi là thành viên của hộ phải có hai điều kiện sau: 

1. Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua. 

2. Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều đƣợc đóng 

góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó. 

Tuy nhiên, có 7 trƣờng hợp ngoại lệ dƣới đây khi xác định một ngƣời nào đó có 

phải là thành viên của hộ hay không, cụ thể: 

1. Ngƣời đƣợc xác định là chủ hộ luôn đƣợc coi là thành viên của hộ, ngay cả khi 

ngƣời đó không ăn, ở trong hộ dân cƣ hơn 6 tháng. 

Chủ hộ là ngƣời có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết 

định những công việc của hộ. Thông thƣờng (nhƣng không nhất thiết) chủ hộ là ngƣời 

thƣờng có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm đƣợc tất cả các hoạt động kinh tế và nghề 

nghiệp của các thành viên khác của hộ. Đa số chủ hộ theo khái niệm trên trùng với chủ 

hộ theo đăng ký hộ khẩu, nhƣng có trƣờng hợp chủ hộ trong cuộc khảo sát này khác với 

chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu. 

2. Trẻ em sinh ra chƣa đầy 6 tháng vẫn đƣợc coi là thành viên của hộ. 
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3. Những ngƣời tuy mới ở trong hộ chƣa đủ 6 tháng nhƣng tƣơng lai sẽ ở lâu dài 

trong hộ, kể cả có/chƣa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển đến, giấy 

xuất ngũ về với gia đình...). Những ngƣời này bao gồm: con dâu về nhà chồng, con rể về 

nhà vợ, ngƣời đi làm việc, học tập, lao động ở nƣớc ngoài, hoặc các cơ quan xí nghiệp 

trong nƣớc trở về hộ, ngƣời từ lực lƣợng vũ trang trở về, về nghỉ hƣu, nghỉ mất sức, 

v.v... vẫn đƣợc coi là thành viên của hộ. 

Lưu ý: 

- Nếu những ngƣời này có thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công và thu nhập khác thì 

toàn bộ thu nhập của họ trong 12 tháng qua sẽ đƣợc tính cho hộ khảo sát, kể cả những 

tháng trƣớc khi là thành viên của hộ. 

- Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản và 

phi nông, lâm nghiệp, thủy sản làm chung trong hộ chuyển đi sẽ không ghi vào hộ mới 

chuyển đến. 

- Các khoản chi tiêu về y tế, giáo dục và các khoản chi hàng năm của những ngƣời 

này trong 12 tháng qua sẽ đƣợc tính cho hộ khảo sát, kể cả những tháng trƣớc khi là 

thành viên của hộ. 

- Các đồ dùng lâu bền của những ngƣời này mang về sẽ đƣợc tính cho hộ khảo sát. 

4. Học sinh, sinh viên, những ngƣời đi học ở nơi khác trong nƣớc và những ngƣời 

đi chữa bệnh trong/ngoài nƣớc trên 6 tháng nhƣng hộ phải nuôi thì vẫn đƣợc coi là thành 

viên của hộ. 

5. Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ 

thì đƣợc coi là thành viên của hộ. 

6. Những ngƣời giúp việc (ôsin) có gia đình riêng sống ở nơi khác thì mặc dù ở 

chung trong một mái nhà và ăn chung với hộ nhƣng không đƣợc tính là thành viên của 

hộ (vì họ có quĩ thu chi riêng). 

7. Những ngƣời chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài và ngƣời chết trong 12 tháng 

qua không tính là thành viên của hộ, mặc dù họ đã sống trong hộ hơn 6 tháng. 

Có nhiều kiểu hộ dân cư: 

- Hộ dân cƣ 2 thế hệ, gồm bố mẹ và các con của họ. 

- Hộ dân cƣ nhiều thế hệ, cấu thành từ chủ hộ, vợ và các con của chủ hộ; bố/mẹ 

chủ hộ, cháu và những ngƣời khác, mà họ có thể có quan hệ huyết thống hoặc không, 

cùng ăn chung, ở chung trong một chỗ ở với thời gian 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua 

kể từ ngày phỏng vấn trở về trƣớc. 
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- Hộ dân cƣ gồm hai, ba cặp vợ chồng và không có con cái. 

- Hộ độc thân. 

Chỗ ở: Là một nhóm các cấu trúc (phòng, căn hộ, ngôi nhà) riêng rẽ hay kề nhau 

đƣợc các thành viên hộ dùng để ở. Có những dạng chỗ ở nhƣ sau: 

- Có thể là túp lều, nhà tạm, hay một căn nhà kiên cố riêng rẽ. 

- Một phần của túp lều, nhà tạm hay một căn nhà kiên cố. 

- Một nhóm các túp lều, nhà tạm hay căn nhà kiên cố, có hoặc không có hàng rào 

hay tƣờng bao quanh. 

- Căn hộ khép kín hoặc không khép kín. 

- Một phần của căn hộ khép kín hoặc không khép kín. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi 

Mục này gồm 15 câu hỏi, ĐTV cần hoàn thành các câu từ 1 đến 3 cho tất cả các 

thành viên trƣớc khi hỏi sang câu 4 đến câu 15 cho từng thành viên. 

Câu 1: Chỉ hỏi câu này đối với những ngƣời đƣợc xác định là thành viên của hộ 

theo tiêu chuẩn đã đƣợc nêu trên. Để xác định đúng thành viên của hộ trƣớc khi ghi vào 

phiếu phỏng vấn, tránh nhầm lẫn, tẩy xoá (do ghi cả những ngƣời không phải là thành 

viên của hộ), ĐTV nên hỏi một số câu khái quát để vừa mang tính chất thăm hỏi, tạo 

không khí gần gũi giữa ĐTV và gia đình, vừa giúp xác định đúng thành viên của hộ. Nội 

dung các câu hỏi khái quát gồm: Hộ có mấy ngƣời; gồm những ai; ai là ngƣời có vai trò 

điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết định những công việc chính của hộ; 

quan hệ của những ngƣời khác với chủ hộ; những ai thƣờng ăn chung, ở chung trong hộ; 

có ai tạm vắng, trong đó ai là những ngƣời đã vắng nhà trên 6 tháng trong 12 tháng qua; 

có ai là ngƣời giúp việc ăn chung với hộ; có ai là khách/họ hàng đến ở chơi tại hộ từ 6 

tháng trở lên, v.v… 

Khi đã xác định chính xác ai là thành viên của hộ, ghi bằng chữ in hoa tên của tất 

cả những ngƣời là thành viên của hộ theo thứ tự gia đình hạt nhân: 

- Ngƣời đầu tiên là chủ hộ mặc dù ngƣời này có thể không phải là ngƣời trả lời và 

ngay cả khi ngƣời đó vắng mặt. 

- Sau đó ghi vợ/chồng và các con chƣa lấy vợ/chồng từ lớn đến nhỏ của chủ hộ. 

Nếu chủ hộ có nhiều vợ thì ghi theo thứ tự đầu tiên là vợ và các con của vợ thứ nhất, sau 

đó đến vợ và các con của vợ thứ hai và đến các vợ sau. 

- Sau đó ghi các con, vợ/chồng và các con của họ (nếu có) của những ngƣời con 
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đã lập gia đình. 

- Sau đó ghi bố, mẹ, anh, em nuôi, ông, bà nội, ngoại, cháu nội/ngoại (mà cả bố và 

mẹ không ở trong hộ khảo sát) và họ hàng khác của chủ hộ hoặc vợ/chồng chủ hộ. 

- Cuối cùng ghi những trƣờng hợp khác. 

Trong thực tế khảo sát có những trƣờng hợp bố mẹ cùng ăn chung, ở chung một 

nhà với gia đình con, chi phí ăn uống do hai bên đóng góp, còn các chi phí khác do bố 

mẹ và gia đình con chi riêng từ quỹ thu chi riêng của hai bên. Cách khả thi nhất để ghi 

đƣợc trƣờng hợp này là vẫn coi đây là một hộ, tuy không thoả mãn điều kiện chung quỹ 

thu chi. ĐTV phải hỏi bố mẹ và gia đình con về tất cả các khoản họ chi riêng ngoài ăn 

uống để có đủ thông tin ghi vào phiếu. 

Trong thực tế cũng có trƣờng hợp hộ không muốn kê khai một thành viên nào đó 

trong hộ, ví dụ đứa con thứ 3, hoặc không có hộ khẩu. Khi đó ĐTV nên giải thích rõ với 

hộ rằng gia đình sẽ không bị phạt và ĐTV sẽ không cung cấp thông tin đó với chính 

quyền địa phƣơng vì tất cả thông tin này sẽ đƣợc giữ kín, chỉ đƣợc sử dụng để phân tích, 

và các nhà phân tích sẽ không biết tên của từng thành viên và địa chỉ của hộ. 

Nếu hộ có trên 15 thành viên thì ĐTV phải ghi từ thành viên thứ 16 vào phiếu 

phỏng vấn thứ 2. 

Câu 2: Đối với những ngƣời trả lời trực tiếp, ĐTV có thể dễ dàng xác định ngƣời 

đó là nam hay nữ. Tuy nhiên, đối với các cháu nhỏ và những ngƣời đi vắng, ĐTV không 

đƣợc dựa vào tên đệm để suy đoán ngƣời đó là nam hay nữ mà phải hỏi ngƣời trả lời 

chính để ghi mã 1, hay mã 2. 

Câu 3: Ngƣời đầu tiên là chủ hộ mặc dù ngƣời này có thể không phải là ngƣời trả 

lời và ngay cả khi ngƣời đó vắng mặt. Chủ hộ luôn ghi mã 1. 

ĐTV cần cẩn thận cân nhắc và lƣu ý ngƣời trả lời về câu trả lời ai là chủ hộ. Đặc 

biệt, không đƣợc lúc nào cũng coi ngƣời đứng tên trong sổ hộ khẩu là chủ hộ. 

Ghi mã quan hệ với chủ hộ cho mỗi thành viên. ĐTV cần ghi đúng mã số quan hệ 

của từng thành viên đối với chủ hộ theo các mã đã hƣớng dẫn trong phiếu. 

Con bao gồm: con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, con riêng của chồng/vợ. 

Câu 4: Ghi tháng, năm sinh của mỗi thành viên theo dƣơng lịch. ĐTV phải xác 

định tháng, năm sinh thực tế của từng thành viên trong hộ. Nếu có giấy tờ, ví dụ: giấy 

khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu thì lấy tháng, năm sinh theo giấy tờ đó. Nếu không có 

giấy tờ hoặc giấy tờ khai không đủ, không đúng thì dựa vào lời khai của đối tƣợng khảo 

sát để ghi tháng, năm sinh. Trên thực tế, việc thu thập chính xác thông tin về tháng, năm 

sinh theo dƣơng lịch của nhiều ngƣời không dễ dàng. Một số ngƣời không nhớ, hoặc chỉ 
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nhớ theo âm lịch (tuổi mụ). Có thể giải quyết khó khăn này theo hƣớng sau đây: 

- Trƣờng hợp chỉ nhớ năm sinh âm lịch nhƣ: Nhâm Thìn, Quý Sửu... thì ĐTV 

phải sử dụng “Bảng chuyển đổi năm âm lịch và năm dƣơng lịch” in trong phiếu phỏng 

vấn hộ để chuyển từ năm âm lịch sang năm dƣơng lịch rồi mới ghi vào phiếu phỏng vấn. 

- Trƣờng hợp đối tƣợng phỏng vấn chỉ nhớ đƣợc “chi” nhƣ: Tý, Sửu, Dần... của 

năm sinh theo âm lịch, không nhớ đƣợc “can” nhƣ: Giáp, Ất, Bính... của năm âm lịch đó 

thì ĐTV cần hỏi thêm tuổi theo âm lịch của ngƣời đó và dùng “Bảng chuyển đổi năm âm 

lịch và dƣơng lịch” để xác định năm sinh theo dƣơng lịch cho ngƣời đó. 

- Trƣờng hợp chỉ nhớ tuổi theo âm lịch thì ƣớc tính năm sinh theo dƣơng lịch theo 

công thức sau: 

Năm khảo sát - Số tuổi theo âm lịch + 1 = Năm sinh theo dƣơng lịch 

Ví dụ: Điều tra vào năm 2020, một ngƣời khai là 59 tuổi âm lịch thì năm sinh là 

2020 - 59 + 1 = 1962. 

Trƣờng hợp không nhớ năm sinh thì ĐTV có thể đặt thêm các câu hỏi gợi ý nhƣ 

[TÊN] bao nhiêu tuổi khi sinh con đầu/út? hoặc [TÊN] kết hôn khi bao nhiêu tuổi. ĐTV 

có thể liên hệ năm sinh với các sự kiện lịch sử hoặc những sự kiện đáng chú ý của địa 

phƣơng để xác định năm sinh theo dƣơng lịch. Sau khi đã đặt các câu hỏi gợi ý mà vẫn 

chƣa xác định đƣợc năm sinh thì ĐTV phải ƣớc tính tuổi dựa trên diện mạo của thành 

viên hộ, tuổi của ngƣời con đầu, tuổi của anh, chị, em... Nhất thiết không đƣợc để trống 

năm sinh. 

Trƣờng hợp không nhớ đƣợc tháng sinh dƣơng lịch thì ĐTV cần đặt câu hỏi gợi ý 

để có thể xác định đƣợc tháng sinh theo dƣơng lịch cho ngƣời đó nhƣ: [TÊN] sinh trƣớc 

hay sau tết Nguyên Đán mấy tháng; sinh vào mùa Xuân, Hạ, Thu hay Đông; mùa khô 

hay mùa mƣa. ĐTV cũng có thể đặt những câu hỏi có liên quan đến những ngày dễ nhớ 

trong năm của cả nƣớc cũng nhƣ của địa phƣơng nhƣ: ngày Quốc khánh (2/9), ngày 

Quốc tế lao động 1/5, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), ngày giải phóng miền 

Nam (30/4/1975), các ngày lễ hội của địa phƣơng, v.v... Sau khi đã đặt thêm các câu hỏi 

thăm dò mà vẫn không xác định đƣợc ngày, tháng sinh thì ghi KB vào dòng tƣơng ứng 

của thành viên đó. 

Câu 5: Tuổi là một thông tin rất quan trọng trong cuộc khảo sát. ĐTV hỏi và kiểm 

tra thông tin về tháng, năm sinh để tính đúng tuổi. Tuổi đƣợc tính theo tuổi tròn đến thời 

điểm khảo sát. Phƣơng pháp tính tuổi tròn nhƣ sau: nếu tháng phỏng vấn trùng hoặc sau 

tháng sinh nhật thì tuổi tròn đƣợc tính là năm phỏng vấn trừ đi năm sinh. Nếu tháng 

phỏng vấn trƣớc tháng sinh nhật thì lấy năm khảo sát trừ đi năm sinh và trừ 1. 
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Hình 1: Tháng phỏng vấn sau tháng sinh nhật 

 

Tuổi tròn = Năm phỏng vấn - Năm sinh 

Tháng sinh nhật 

 

 

     Tháng phỏng vấn 

Hình 2: Tháng phỏng vấn trùng tháng sinh nhật 

 

Tuổi tròn = Năm phỏng vấn - Năm sinh 

  Tháng sinh nhật 

 

 

Tháng phỏng vấn 

 

Hình 3: Tháng phỏng vấn trước tháng sinh nhật.  

 

Tuổi tròn = Năm phỏng vấn - Năm sinh - 1 

 Tháng sinh nhật 

 

 

 

      Tháng phỏng vấn 

Ví dụ: Tháng phỏng vấn là tháng 6/2020, một thành viên hộ sinh vào tháng 

7/1968 thì tuổi tròn của ngƣời này là: 2020 - 1968 - 1 = 51; tháng phỏng vấn là 6/2020, 

một thành viên hộ sinh vào tháng 2/1960 thì tuổi tròn sẽ là 2020 - 1960 = 60. 

Trƣờng hợp thành viên hộ không nhớ tháng sinh thì tuổi đƣợc tính bằng năm 

phỏng vấn trừ đi năm sinh. 

Câu 6: Hỏi về giấy khai sinh của các thành viên dƣới 16 tuổi. 

Câu 7: Hỏi mã số của bố, mẹ (đẻ, nuôi,...) của các thành viên dƣới 16 tuổi. 

Trƣờng hợp cả bố và mẹ của thành viên dƣới 16 tuổi không còn trong hộ thì ghi mã số 

của ngƣời chăm sóc chính của các thành viên dƣới 16 tuổi trong hộ. 

Trƣờng hợp hộ có các thành viên đều dƣới 16 tuổi thì quy ƣớc ghi mã 99 vào cột  

“MÃ NCS” của chủ hộ và vợ/chồng chủ hộ, các con vẫn đƣợc ghi mã số của bố, mẹ. 
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Câu 8: Chỉ hỏi cho những ngƣời từ 13 tuổi trở lên thuộc danh sách thành viên của 

hộ ở câu hỏi 1. 

- Chưa có vợ/chồng: Là những ngƣời chƣa bao giờ lấy vợ (hoặc lấy chồng) và 

chƣa bao giờ chung sống với một ngƣời khác giới nhƣ vợ chồng. 

- Đang có vợ/chồng: Là những ngƣời đã đƣợc pháp luật hoặc phong tục, tập quán 

thừa nhận là có vợ (hoặc có chồng) hoặc sống với ngƣời khác giới nhƣ vợ chồng. 

- Goá: Là những ngƣời mà vợ (hoặc chồng) của họ đã bị chết và hiện tại chƣa tái 

kết hôn, một ngƣời có từ 2 vợ/chồng trở lên mà chỉ có một vợ/chồng của họ chết, thì 

không coi ngƣời đó là “goá” mà phải tính là họ đang có vợ/chồng. 

- Ly dị (ly hôn): Là những ngƣời trƣớc đây đã có vợ hoặc chồng nhƣng đã đƣợc 

pháp luật giải quyết cho ly hôn và hiện tại chƣa tái hôn. 

- Ly thân: Là những ngƣời đã kết hôn nhƣng hiện tại họ không sống với nhau nhƣ 

vợ chồng. 

Cần phân biệt giữa những ngƣời sống ly thân và những ngƣời sống xa vợ/chồng nhƣ 

đi công tác, làm ăn xa nhà trong một thời gian dài. Những ngƣời này vẫn thuộc nhóm có 

vợ/chồng. Cẩn thận và khéo léo để xác định đúng tình trạng hôn nhân của các thành viên, vì 

có thể một ngƣời đang ly dị hoặc ly thân hay goá lại trả lời chƣa có vợ/chồng. 

Câu 9: Ghi tổng số tháng mà ngƣời trả lời sống trong hộ trong 12 tháng qua. 

Tháng ở đây đƣợc tính cộng dồn, 1 tháng phải đủ 30 ngày. Trƣờng hợp thành viên ở tại 

hộ chƣa đủ 30 ngày kể từ ngày phỏng vấn trở về trƣớc ghi số 0. 

Khoảng thời gian 12 tháng qua: Đƣợc tính từ ngày phỏng vấn trở về trƣớc. Trong 

khi phỏng vấn, ĐTV phải chỉ ra ngày cụ thể để xác định khoảng thời gian hỏi. Ví dụ: 

ĐTV phỏng vấn vào ngày 10 tháng 6 năm 2020 thì ngày đầu tiên của 12 tháng qua là 10 

tháng 6 năm 2019. 

Câu 10: Chỉ hỏi những ngƣời tuy không sống trong hộ đủ 6 tháng trong 12 tháng 

qua nhƣng vẫn đƣợc xác định là thành viên hộ (trƣờng hợp NGOẠI LỆ). Câu này nhằm 

xác định những ngƣời đó thuộc trƣờng hợp NGOẠI LỆ nào. 

Câu 11: Đối chiếu tên tỉnh, mã tỉnh trong bảng mã tỉnh và ghi tên tỉnh và mã tỉnh 

nơi thành viên hộ sinh ra. 

Câu 12: ĐTV lƣu ý với những hộ thuộc các xã/phƣờng mới đƣợc tách và những 

hộ này không di chuyển chỗ ở trong địa phận xã/phƣờng cũ và có hộ khẩu đăng ký tại 

xã/phƣờng cũ đó thì đƣợc qui ƣớc ghi mã 1. 

Trƣờng hợp trẻ mới sinh chƣa kịp đăng ký hộ khẩu nhƣng chắc chắn sẽ đƣợc đăng 

ký thì quy ƣớc ghi vào mã của nơi sẽ đăng ký. 

Câu 13: Đối chiếu tên tỉnh, mã tỉnh trong bảng mã tỉnh và ghi tên tỉnh và mã tỉnh 
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đăng ký hộ khẩu của thành viên hộ. 

Câu 14: Ghi số năm và số tháng ngƣời trả lời đã ở trong tỉnh/TP hiện đang sinh 

sống. Thời gian này đƣợc tính là khoảng thời gian liên tục cho tới thời điểm điều tra mà 

ngƣời đó sống tại tỉnh/TP. Chẳng hạn tháng 6/2020, ĐTV đang phỏng vấn một ngƣời 

sống ở tỉnh A từ tháng 2/1982 đến tháng 10/1990; sống ở tỉnh B từ tháng 11/1990 đến 

tháng 01/2001 năm; từ tháng 02/2001 đến nay ngƣời đó lại trở về sống ở tỉnh A. Vậy 

thời gian đƣợc ghi vào câu 14 là khoảng thời gian từ 02/2001 đến thời điểm phỏng vấn 

của năm 2020. 

Câu 15: Hỏi thông tin về việc sử dụng internet trong 3 tháng qua của các thành 

viên hộ từ 6 tuổi trở lên. Việc sử dụng internet bằng bất kỳ phƣơng tiện nào (điện thoại, 

máy tính, ipad...) cho bất kỳ mục đích gì (nhƣ chơi game, đọc tin, gửi email, chat...) đều 

có thể coi là truy cập internet. 

 

 

MỤC 2. GIÁO DỤC 

 

Mục đích: 

Mục này đánh giá trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của các thành 

viên hộ và những chi phí giáo dục trong 12 tháng qua. Những thông tin này sẽ giúp phân 

tích mối quan hệ giữa mức sống với giáo dục, đào tạo và dạy nghề nhằm đề ra những 

chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề phù hợp. 

Ngƣời trả lời: 

Phải hỏi từng thành viên của hộ dân cƣ từ độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo trở lên. Trẻ 

em nhỏ sẽ do bố mẹ trả lời thay. 

Khái niệm/định nghĩa/phạm vi 

1. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục 

chính quy và giáo dục thƣờng xuyên. 

2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm: 

- Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo. 

- Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

- Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng và các chƣơng trình đào tạo nghề nghiệp khác. 

- Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. 
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Những ngƣời đƣợc tính là đi học phải đảm bảo một trong các yêu cầu sau: 

- Tất cả những ngƣời tham gia các hệ/cấp/bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân 

tại các trƣờng/cơ sở/trung tâm bao gồm của nhà nƣớc, tập thể, tƣ nhân trong nƣớc hoặc 

của các tổ chức quốc tế theo phƣơng thức giáo dục chính qui của nhà nƣớc đƣợc tính là 

đi học. 

- Tất cả những ngƣời tham gia chƣơng trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ 

thống giáo dục quốc dân nhƣ học bổ túc văn hoá, tại chức, chuyên tu, cử tuyển, văn bằng 

hai cũng đƣợc tính là đi học. 

- Trƣờng hợp ngoại lệ đƣợc tính vào đi học là: dự bị đại học, học chính trị, học ở 

trƣờng tôn giáo vẫn đƣợc tính là đi học. 

Nhƣ vậy, những ngƣời tham gia các khoá học không theo chƣơng trình giáo dục,  

đào tạo và dạy nghề của Nhà nƣớc và không đƣợc cấp bằng, chứng chỉ nhƣ học ôn thi 

đại học, học cắt may, cắt tóc làm đầu, trang điểm, sửa chữa xe máy, cắm hoa, nữ công 

gia chánh, đánh máy chữ, tốc ký, học các nghề truyền thống theo dạng thầy truyền 

nghề, trò học và làm công cho thầy, các lớp do các doanh nghiệp tự mở theo dạng kèm 

cặp thì không coi là đi học, nhƣng vẫn ghi chi phí cho việc tham gia những khoá học 

này ở câu 14. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi 

Câu 1: Ghi lớp phổ thông cao nhất đã học xong, lớp mà ngƣời đó đã hoàn thành 

chƣơng trình (kể cả giáo dục phổ thông và giáo dục thƣờng xuyên, tức là các lớp bổ túc 

văn hoá). Trƣờng hợp đang đi học thì lớp cao nhất đã học xong đƣợc tính bằng lớp đang 

học trừ đi 1. Ví dụ, một ngƣời đang học lớp 10 thì chỉ ghi trình độ lớp 9 là lớp cao nhất 

đã học xong. Một ngƣời khác đang học lớp 9 và bỏ học thì ghi lớp 8 là lớp cao nhất đã 

học xong. 

ĐTV phải qui đổi các lớp thuộc các hệ giáo dục khác nhau về hệ giáo dục chuẩn 

để tổng hợp. 

Câu 2: Ghi mã bằng cấp cao nhất trong số những bằng cấp đã liệt kê mà thành 

viên của hộ đạt đƣợc theo hai loại giáo dục-đào tạo và dạy nghề. Nếu ngƣời này đạt 

đƣợc nhiều bằng cấp thì ghi loại bằng cấp cao nhất về giáo dục vào cột “GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN” và bằng cấp cao nhất về dạy nghề vào cột 

“GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP”. Chẳng hạn ngƣời trả lời có bằng tốt nghiệp THPT và 

bằng công nhân kỹ thuật, thì ghi mã 3 vào cột “GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CAO 

ĐẲNG TRỞ LÊN” và mã 4 vào cột “GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP”. 

ĐTV cần chú ý chỉ ghi các loại bằng cấp theo các mã từ 0 đến 11 đã quy định 

trong phiếu hỏi. Với các loại bằng cấp về tôn giáo và chính trị thì ghi mã 11. 

Cột “GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” chỉ bao gồm các mã 0 và từ 4 đến 7 và nhƣ 

vậy thì cột “GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN” sẽ là mã 0 và các mã 
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còn lại. Những ngƣời học nghề dƣới 1 năm tại các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề độc 

lập hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh và đƣợc cấp chứng chỉ thì ghi mã 4 “SƠ CẤP”. 

Những ngƣời học trung cấp nghề từ 1 đến 3 năm trong các trƣờng dạy nghề, trƣờng 

trung học chuyên nghiệp, trƣờng cao đẳng nghề và đƣợc cấp bằng thì ghi mã 5 “TRUNG 

CẤP”. Những ngƣời tốt nghiệp các trƣờng trung học chuyên nghiệp thì ghi mã 6 

“TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP”. Nếu thành viên hộ đã tốt nghiệp trƣờng cao đẳng 

nghề hoặc cao đẳng sƣ phạm, ĐTV ghi mã 7 “CAO ĐẲNG” vào cột "GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP". 

Câu 3: Ghi loại hình trƣờng mà ngƣời này đã học và đạt đƣợc bằng cấp cao nhất 

ở câu 2. Ví dụ, thành viên A của hộ đã tốt nghiệp đại học dân lập Phƣơng Đông. Mã 

bằng cấp cao nhất của ngƣời này là 8 ở câu 2 và thông tin về loại trƣờng học của ngƣời 

này là dân lập (mã 2). 

Theo Luật Giáo dục năm 2019 thì nhà trƣờng trong hệ thống giáo dục quốc dân 

đƣợc tổ chức theo các loại hình sau đây: 

a) Trƣờng công lập do Nhà nƣớc đầu tƣ, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện 

chủ sở hữu; 

b) Trƣờng dân lập do cộng đồng dân cƣ ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, 

ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phƣờng, thị trấn đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất và 

bảo đảm điều kiện hoạt động. 

Loại hình trƣờng dân lập chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non; 

c) Trƣờng tƣ thục do nhà đầu tƣ trong nƣớc hoặc nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ và 

bảo đảm điều kiện hoạt động. 

Trƣờng tƣ thục hoạt động không vì lợi nhuận là trƣờng mà nhà đầu tƣ cam kết và 

thực hiện cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, đƣợc ghi trong quyết định thành lập 

hoặc quyết định chuyển đổi loại hình trƣờng; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút 

vốn, không hƣởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp 

nhất không phân chia để tiếp tục đầu tƣ phát triển nhà trƣờng. 

Trƣờng khác: Là loại trƣờng khác với 3 loại trƣờng nêu trên, chẳng hạn trƣờng 

của các nƣớc khác, trƣờng của nƣớc khác phối hợp với các tổ chức/cá nhân trong nƣớc 

xin phép thành lập và tự đầu tƣ. 

Tuy nhiên, những ngƣời đi học trƣớc năm 2005 còn có thêm loại hình trƣờng 

bán công. 

Trƣờng hợp thành viên hộ có 2 bằng cấp gồm 1 bằng thuộc hệ GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG VÀ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN và 1 bằng thuộc hệ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP thì 

loại hình trƣờng đƣợc tính cho bằng cấp cao hơn. Nếu thành viên hộ có 2 bằng cấp cùng 

hệ và cùng cấp thì loại hình trƣờng đƣợc tính cho bằng cấp mà thành viên đó cho là quan 

trọng hơn hoặc bằng cấp thành viên đang sử dụng trong công việc chính. 
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Câu 4: Ghi mã 1 nếu hiện nay ngƣời này đang đi học, ghi mã 2 nếu nghỉ hè (đi 

học theo khái niệm trên) và chuyển sang hỏi câu 6. Nếu hiện nay không đi học ghi mã 3. 

Câu 5: Ghi mã 1 nếu trong 12 tháng qua ngƣời này có đi học (đi học theo khái 

niệm trên) và ghi mã 2 nếu không đi học. 

Câu 6: ĐTV chỉ ghi các hệ/cấp/bậc học của ngƣời này theo đúng nội dung phù 

hợp nhất trong các mã từ 0 đến 10 nhƣ trong phiếu hỏi. Riêng mã 10 để ghi các khoá học 

khác (vẫn thuộc khái niệm đi học ở trên) nhƣ học sơ cấp/trung cấp/cao cấp chính trị, các 

trƣờng tôn giáo, các trƣờng Dự bị đại học Dân tộc. Học chuyên khoa cấp I/cấp II, bác sỹ 

nội trú thì đƣợc coi là học đại học. Nếu một ngƣời tham gia nhiều hơn 1 khoá học thì hỏi 

và ghi khoá học ngƣời đó cho là khoá học chính. 

Câu 7: Ghi lớp mà thành viên hộ đang học, câu này chỉ hỏi đối với cấp tiểu học 

đến trung học phổ thông. Trƣờng hợp học sinh phổ thông đang nghỉ hè thì câu 7 ghi lớp 

đã học xong. 

Câu 8: Ghi mã loại hình trƣờng mà ngƣời đó học của hệ/cấp/bậc học đã ghi ở câu 

6. Theo Luật Giáo dục 2019 thì không còn loại hình trƣờng bán công. 

Câu 9: Câu này hỏi về miễn hoặc giảm, không chỉ đối với học phí mà cả các 

khoản phải đóng góp khác khi đi học. Các khoản đóng góp khác là các khoản đóng góp 

có tính chất bắt buộc chung do nhà trƣờng hoặc ngành giáo dục quy định nhƣ: Đóng góp 

xây dựng trƣờng, quỹ phụ huynh, trái tuyến, … 

Câu 10: Ghi lý do đƣợc miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp. Nếu có nhiều 

lý do thì ĐTV gợi ý hộ tự chọn ra 1 lý do chính. 

Ví dụ: 1 học sinh lớp 3 đƣợc miễn giảm học phí là đƣơng nhiên, nhƣng học sinh 

này thuộc hộ nghèo nên đƣợc miễn giảm đóng góp nhƣ vậy cột HỌC PHÍ sẽ ghi mã 7 và 

cột ĐÓNG GÓP sẽ ghi mã 1. 

Câu 10a: Ghi phần trăm học phí/các khoản đóng góp đƣợc miễn giảm. 

Câu 11: Thu thập tất cả các khoản chi cho việc đi học của từng thành viên có đi 

học trong 12 tháng qua cho những môn học nhà trƣờng qui định (khái niệm đi học nhƣ 

trên đã nêu). Những chi phí học ngoài các môn học của nhà trƣờng nhƣ ôn thi đại học, 

học cắt may, cắt tóc làm đầu, trang điểm, sửa chữa xe máy, cắm hoa, nữ công gia chánh, 

đánh máy chữ, tốc ký, học các nghề truyền thống theo dạng thầy truyền nghề, trò học và 

làm công cho thầy, các lớp do các doanh nghiệp tự mở theo dạng kèm cặp,… không tính 

vào câu này. 

Nếu ngƣời trả lời chỉ nhớ đƣợc tổng số và một số khoản chi tiết thì ghi tổng số và 

các khoản chi tiết đã biết, những khoản chi tiết không biết ghi KB (trong trƣờng hợp 

này, tổng số phải lớn hơn tổng các chi tiết đã biết). Nếu ngƣời trả lời chỉ nhớ đƣợc tổng 

số mà không nhớ đƣợc khoản chi tiết nào thì ghi tổng số, các cột chi tiết ghi KB. 

Cán bộ đi học tại chức, chuyên tu đƣợc cơ quan hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi 

phí đi học thì ghi các khoản chi phí tƣơng ứng vào câu 11. Số tiền đƣợc cơ quan hỗ trợ 
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sẽ coi là học bổng và ghi vào câu 13 của mục này. 

Đôi khi ngƣời trả lời khó nhớ lại các khoản chi trong 12 tháng qua. Trong trƣờng 

hợp đó, cần gợi ý những thời điểm chi, những khoản phải chi và số tiền đã phải chi. Ví 

dụ, tiền chi cho sách, vở đầu năm học thƣờng nhiều nhất và có thể nhớ đƣợc; tiền học 

phí hàng tháng, tiền học thêm theo qui định của nhà trƣờng. Cần giải thích rõ các chi phí 

đi học đƣợc hỏi liên quan đến 12 tháng trƣớc, không chỉ là các chi phí đầu năm học. 

Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục đại học có năm học bắt đầu từ tháng 9 

hàng năm và kết thúc vào tháng 5 năm sau thì quy ƣớc nhƣ sau: 

- Khảo sát tại thời điểm kỳ 1 (tháng 3/2020): thu thập chi phí đi học của học kỳ 2 

năm học 2018 - 2019 và học kỳ 1 của năm học 2019 - 2020. 

- Khảo sát tại thời điểm kỳ 2 (tháng 6/2020) và kỳ 3 (tháng 9/2020): thu thập chi 

phí đi học cho trọn năm học 2019 - 2020. 

- Khảo sát tại thời điểm kỳ 4 (tháng 12/2020): thu thập chi phí đi học của học kỳ 2 

năm học 2019 - 2020 và học kỳ 1 của năm học 2020 - 2021. 

Những khoản chi mua xe, săm lốp và phụ tùng xe cho học sinh không ghi ở đây. 

Nếu phải trả tiền giữ xe khi đi học, cần ghi vào chi phí khác trong mục này. Nếu phải trả 

tiền trông xe tại nơi khác không liên quan đến việc học thì không ghi ở mục này mà ghi 

vào phần 5B1, khoản 214. 

Chi mua bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên phải mua ghi vào cột i. Riêng 

tiền mua bảo hiểm y tế cho học sinh thì phải ghi vào mục 3. 

Các chi phí cho học bán trú đƣợc ghi vào cột h (trừ chi phí ăn, uống đã đƣợc ghi 

vào khoản "Ăn, uống ngoài gia đình" tại mục 5A. Các khoản chi cho học thêm, học phụ 

đạo cho các môn học của nhà trƣờng tại các trung tâm ngoài nhà trƣờng cũng đƣợc ghi 

vào cột này. 

Câu 12: Ghi tổng số tiền trong 12 tháng qua ngƣời này đƣợc các cơ quan chính 

quyền hoặc các tổ chức khác trợ giúp cho giáo dục nhƣ ăn ở tại trƣờng hoặc trọ học, đi 

lại, sách giáo khoa, đồng phục,… Một số hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số ở các vùng khó 

khăn có thể đƣợc Nhà nƣớc trợ giúp bằng tiền, hiện vật cho học sinh đi học; số tiền, hiện 

vật trợ giúp này đƣợc ghi vào câu 12. 

Câu 13: Xác định trong 12 tháng qua có khoản thu nào liên quan đến việc học 

tập không. Các khoản thu gồm học bổng, thƣởng do thành tích học tập hoặc tiền cơ 

quan/tổ chức đóng cho cán bộ/nhân viên đi học. Hình thức nhận đƣợc có thể là tiền 

mặt, nhƣng cũng có thể bằng hiện vật. Chỉ ghi những khoản do nhà trƣờng, các cơ 

quan nhà nƣớc, các tổ chức khác mà không tính những khoản do họ hàng, ngƣời thân 

cho, tặng hoặc chi giúp. 

Câu 14: Ghi chi phí cho các khoá học khác chƣa đƣợc ghi ở câu 11. Ví dụ các 

khoá ôn thi đại học, học cắt may, cắt tóc làm đầu, trang điểm, sửa chữa xe máy, cắm 

hoa, nữ công gia chánh, đánh máy chữ, tốc ký, học các nghề truyền thống theo dạng thầy 
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truyền nghề, trò học và làm công cho thầy, các lớp do các doanh nghiệp tự mở theo dạng 

kèm cặp,… trong thời gian ngắn và không cấp bằng, chứng nhận theo giáo dục nghề 

nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Chú ý các câu 12, 13, 14 ĐTV phải hỏi, nếu trị giá là 0 thì ghi số 0, không đƣợc 

bỏ trống. 

Câu 15: Câu hỏi này nhằm để biết những thứ đồ chơi mà trẻ dƣới 5 tuổi đã chơi, 

bao gồm những đồ chơi mua ngoài và đồ chơi tự làm. 

Đồ chơi tự làm là những thứ do ngƣời trong hoặc ngoài hộ làm từ các vật dụng, 

giấy, đất, gỗ, vỏ ốc,... thành những đồ vật cho trẻ em chơi. 

Nếu ngƣời trả lời nói “Có” với bất kỳ loại đồ chơi nào trong các loại đƣợc nêu ra, 

thì hỏi thêm để biết cụ thể trẻ chơi với cái gì, nhằm khẳng định chắc chắn câu trả lời. 

Câu 16: Câu này hỏi về số sách thiếu nhi hoặc truyện tranh cho trẻ em từ 17 tuổi 

trở xuống (không kể sách giáo khoa, sách tham khảo của học sinh hay các loại sách khác 

của ngƣời lớn) hiện đang có trong hộ và đƣợc sử dụng trong 12 tháng qua, kể cả sách 

thiếu nhi hoặc truyện tranh đi thuê hoặc mƣợn. Nếu trong hộ có sách thiếu nhi hoặc 

truyện tranh nhƣng trong 12 tháng qua các cháu không xem hoặc đọc thì không tính. 

Không cần thiết phải đếm chính xác số sách hiện có trong hộ. Nếu ngƣời trả lời 

không nhớ số sách và không thể đƣa ra câu trả lời chính xác thì hỏi xem hộ có nhiều hơn 

10 cuốn không. Nếu hộ có từ 10 cuốn trở lên chỉ cần ghi số 10. Nếu có ít hơn 10 cuốn thì 

hỏi thêm để lấy con số chính xác. Nếu trong hộ không có những loại sách này thì ghi 0. 

Sau khi kết thúc mục 2, ĐTV cộng các câu 11k và 12; 13 và 14 rồi ghi kết quả vào 

các ô tƣơng ứng 2CT, 2TN để sau này cộng các ô này vào tổng thu nhập hoặc tổng chi tiêu. 

Lƣu ý: Số “2” trong 2CT là ký hiệu mục 2, chữ “CT” là viết tắt của chi tiêu, vậy số 

liệu trong ô 2CT là chi tiêu của mục 2 và sẽ đƣợc cộng vào tổng chi tiêu. Chữ “TN” là viết 

tắt của thu nhập, vậy số liệu trong ô 2TN là thu nhập và sẽ đƣợc cộng vào tổng thu nhập. 

MỤC 3. Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ 

 

Mục đích: 

Thu thập thông tin về tình trạng ốm/bệnh/chấn thƣơng nặng, tình hình sử dụng các 

loại cơ sở y tế, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí, các 

khoản chi phí liên quan đến những lần khám bệnh, chữa bệnh, tình hình tự điều trị và chi 

phí cho việc chăm sóc sức khoẻ của các thành viên hộ làm cơ sở để đánh giá mức sống 

dân cƣ. 

Ngƣời trả lời: 

ĐTV phải hỏi từng ngƣời có sử dụng dịch vụ y tế trong 12 tháng qua. Nếu trẻ em 

đi vắng hoặc không tự trả lời đƣợc thì ngƣời khác trong hộ biết thông tin có thể trả lời 

thay. Nếu có ngƣời lớn trên 15 tuổi nào đó vắng mặt thì hỏi tất cả những ngƣời có mặt, 

sau đó hẹn và quay lại hộ để hỏi những ngƣời vắng mặt đó. 
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Khái niệm/định nghĩa/phạm vi 

- Ốm/bệnh/chấn thương: bao gồm các loại bệnh đã đƣợc cơ sở y tế chẩn đoán và 

kể cả chƣa đƣợc chẩn đoán nhƣng có các biểu hiện ho, sốt, tiêu chảy, đau nhức, viêm, 

nôn mửa, cảm lạnh hoặc tai biến chửa đẻ, ngộ độc, bỏng gây tổn thƣơng rộng,…; tai nạn 

trong giao thông, tai nạn lao động, đánh nhau, ngã, động vật cắn/húc/đá,… 

Lƣu ý một số trƣờng hợp nhƣ đau/mọc răng nhẹ, đứt tay/chân, trứng cá, mụn 

nhỏ,… nhƣng không ảnh hƣởng đến sức khoẻ thì không tính là ốm trong phiếu phỏng 

vấn này. 

- Khám chữa bệnh nội trú: Là những trƣờng hợp có tiếp xúc với các dịch vụ y tế 

và đƣợc nhập viện tại cơ sở y tế cung cấp dịch vụ đó. 

- Khám chữa bệnh ngoại trú: Là những trƣờng hợp có tiếp xúc với các dịch vụ y 

tế nhƣng không phải nhập viện tại các cơ sở cung cấp dịch vụ đó. 

- Y tế thôn bản: Là những cán bộ y tế lƣu động, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 

trong phạm vi thôn bản và đƣợc hƣởng phụ cấp hàng tháng của Nhà nƣớc. 

- Trạm y tế xã/phường: Là cơ sở y tế Nhà nƣớc đóng tại xã/phƣờng. Kể cả trạm y 

tế thị trấn. 

- Phòng khám đa khoa khu vực: Là cơ sở y tế của Nhà nƣớc phục vụ nhân dân 

trong một số xã, có chức năng nhƣ bệnh viện huyện nhƣng có qui mô nhỏ và ít giƣờng 

bệnh hơn. 

- Bệnh viện Nhà nước: Gồm các bệnh viện thuộc Bộ Y tế quản lý, gồm bệnh viện 

huyện/quận, tỉnh/thành phố, bệnh viện Trung ƣơng kể cả đa khoa và chuyên khoa. 

- Bệnh viện Nhà nước khác: Nhƣ các bệnh viện bộ, ngành (quân đội, bƣu điện, 

đƣờng sắt, công an, v.v…). 

- Bệnh viện tư nhân: Những bệnh viện do tƣ nhân làm chủ, không phải của nhà 

nƣớc. Chú ý: Cần phân biệt giữa bệnh viên tƣ nhân với phòng khám tƣ nhân vì chỉ có 

một vài địa bàn trong cả nƣớc có bệnh viện tƣ nhân. 

- Bệnh viện khác: Bệnh viện quốc tế, bệnh viện của ngƣời nƣớc ngoài liên doanh 

với cá nhân, tổ chức khác trong nƣớc. 

- Phòng khám tư nhân: Phòng khám tƣ nhân do tƣ nhân làm chủ, không phải của 

Nhà nƣớc, kể cả chuyên khoa và đa khoa, có giấy phép hoạt động. Một số phòng khám 

tƣ nhân có giƣờng nội trú mà không phải là bệnh viện. 

- Lang y (thầy lang, ông lang): Là những thầy thuốc hiện có khám chữa bệnh mà 

chƣa có bằng cấp chính thức của ngành y tế, chữa bệnh bằng phƣơng pháp y học cổ 

truyền dân gian đông y hay thuốc nam theo kinh nghiệm (một số nơi còn gọi là ông/bà 

lang vƣờn). 

Trƣờng hợp các cơ sở hành nghề đông y đƣợc ngành y tế cấp bằng hành nghề 
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chính thức thì tùy vào hình thức tổ chức và chủ sở hữu để phân loại. 

Ví dụ: Nếu cơ sở hành nghề đông y là bệnh viện thì đƣa vào loại hình bệnh viện, 

nếu là phòng khám đông y tƣ nhân thì đƣa vào loại hình phòng khám tƣ nhân. 

- Dịch vụ y tế cá thể (TÂY Y): Là loại hình khám/chữa bệnh của những ngƣời hành 

nghề y độc lập, không có phòng khám tƣ nhân. Ví dụ cán bộ y tế về hƣu khám bệnh, 

tiêm thuốc tại nhà hoặc tại nhà bệnh nhân; cán bộ làm cho cơ sở y tế nhƣng hành nghề y 

thêm ngoài giờ;… Chỉ tính những ngƣời hành nghề tây y; những ngƣời hành nghề đông 

y đã ghi vào mã lang y. 

- Cơ sở y tế khác: Gồm Trung tâm y tế Dự phòng huyện/quận, tỉnh/thành phố; 

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản tỉnh/thành phố; các cơ sở y tế của cơ quan xí 

nghiệp; nhà hộ sinh; cơ sở y tế của Hội từ thiện, Hội chữ thập đỏ, tổ chức phi chính phủ. 

Ngoài ra những trƣờng hợp không biết rõ là loại cơ sở nào thì cũng ghi vào mục cơ sở y 

tế khác, kể cả trƣờng hợp đi khám/chữa bệnh ở nƣớc ngoài. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi 

Các câu từ 1a đến 1d ĐTV hỏi tất cả các thành viên trong hộ về tình trạng 

ốm/bệnh/chấn thƣơng nặng. Câu 11-13 ĐTV hỏi ngƣời trả lời chính về thông tin chung 

cho cả hộ. Các câu từ 2 đến 6 hỏi tất cả các thành viên có sử dụng dịch vụ y tế trong 12 

tháng qua; câu 7 đến 10 hỏi tất cả các thành viên của hộ về thẻ bảo hiểm y tế hoặc 

sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí. 

Câu 1a-1c: Hỏi thông tin về tình trạng ốm/bệnh/chấn thƣơng nặng đến mức phải 

nằm một chỗ và phải có ngƣời chăm sóc tại giƣờng hoặc nghỉ việc/học tập/không tham 

gia đƣợc các hoạt động bình thƣờng của các thành viên hộ, số lần và số ngày bị 

bệnh/chấn thƣơng nặng nhƣ vậy trong 12 tháng qua, thời gian đi đến cơ sở y tế gần nhất 

có năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh/chấn thƣơng nặng nhƣ vậy. 

Câu 2: Ghi mã hiệu và tên thành viên hộ có sử dụng dịch vụ y tế trong 12 tháng qua. 

Lưu ý: Mỗi dòng ghi cho 1 ngƣời đến cùng 1 loại cơ sở y tế với cùng 1 nhóm lý 

do (có thể 1 lần hoặc nhiều lần). 

Ví dụ: 

- Trƣờng hợp thành viên 01 đến Bệnh viện tỉnh 6 lần (2 lần phải nhập viện) trong 

12 tháng qua với cùng 1 nhóm lý do là chữa bệnh thì ghi 1 dòng. 

- Thành viên 03 trong 12 tháng qua cũng đến Bệnh viện tỉnh 6 lần nhƣng với 3 

nhóm lý do là 2 lần tiêm chủng, 1 lần sinh đẻ và 3 lần chữa bệnh thì phải ghi làm 3 dòng. 

- Thành viên 04 trong 12 tháng qua đến Bệnh viện huyện 1 lần, Bệnh viện tỉnh 1 lần 

và 3 lần đến bệnh viện tƣ nhân cùng 1 nhóm lý do là chữa bệnh vẫn đƣợc ghi làm 3 dòng. 

Câu 3: Ghi số thứ tự những lần đến các cơ sở y tế và mã của các loại hình cơ sở y 



 

 

55 

 
 

tế của từng nhóm lý do theo từng thành viên, nghĩa là mỗi thành viên đều có số thứ tự 

đầu tiên là số 1. 

Nhƣ vậy, theo ví dụ ở câu 2 thì thành viên số 01 đƣợc ghi 1 dòng với số thứ tự ở 

câu 3 là 01 và mã cơ sở y tế là 5; thành viên số 03 đƣợc ghi 3 dòng với số thứ tự lần lƣợt 

của từng dòng là 1, 2, 3 với mã cơ sở là 5; thành viên số 04 cũng đƣợc ghi 3 dòng với số 

thứ tự lần lƣợt là 1, 2, 3 tƣơng ứng với mã cơ sở y tế lần lƣợt là 4, 5, 8. 

Chú ý mỗi dòng đều phải ghi đầy đủ các thông tin từ cột mã thành viên, tên thành 

viên, số thứ tự, mã số cơ sở y tế, lý do, v.v... 

Câu 4: Ghi mã nhóm lý do đến cơ sở y tế phù hợp với ngƣời trả lời và phƣơng 

pháp ghi nhƣ đã hƣớng dẫn ở câu 2 và câu 3. 

Câu 5: Ghi số lần và tổng số tiền đã trả của những lần đến cơ sở y tế để sử dụng 

dịch vụ y tế ngoại trú (không tính các khoản do BHYT chi trả) gồm: Tiền khám, tiền xét 

nghiệm, chiếu chụp, tiền mua thuốc, châm cứu, bấm huyệt, chích mụn nhọt, tiểu phẫu, 

tiêm phòng, tiền quà bồi dƣỡng cho nhân viên y tế, tiền đi lại, gửi xe, đồ ăn/uống bồi 

dƣỡng thêm ngoài bữa ăn thông thƣờng, mua xô, chậu, v.v... Nếu có khám chữa bệnh 

ngoại trú mà chi phí bằng không thì ghi số ”0” ở cột chi phí. 

Câu 6: Ghi số lần và tổng số tiền đã trả của những lần đến cơ sở y tế và phải nhập 

viện (không tính các khoản do BHYT chi trả) gồm: Thanh toán viện phí (tiền khám 

bệnh, tiền giƣờng, tiền xét nghiệm, chiếu chụp, tiền thuốc, tiền dịch vụ khác), khoản tiền 

gia đình bỏ ra mua ngoài, xét nghiệm, dịch truyền, bơm kim tiêm, v.v...; tiền quà bồi 

dƣỡng cho nhân viên y tế, tiền đi lại, gửi xe, tiền trọ cho ngƣời đi cùng, đồ ăn bồi dƣỡng 

thêm cho ngƣời ốm, thuê ngƣời chăm sóc, thuê/mua xô, chậu, v.v… 

Lưu ý: Nếu thành viên hộ sử dụng dịch vụ y tế nhƣng đƣợc ngƣời ngoài thành 

viên hộ/tổ chức trả các chi phí thì ghi các khoản chi phí cho việc điều trị ở câu 6; khoản  

nhận đƣợc ghi vào câu 13. 

Câu 7: Câu này hỏi có thẻ BHYT hay sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí  

trong 12 tháng qua của từng thành viên hộ. Nếu thành viên hộ trả lời là có thì tốt nhất 

ĐTV yêu cầu đƣợc xem thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí đó. 

Nếu không có ghi mã 2 và chuyển sang NGƢỜI TIẾP THEO. 

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm 

đƣợc áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà 

nƣớc tổ chức thực hiện và các đối tƣợng có trách nhiệm tham gia theo quy định. 

Thẻ bảo hiểm y tế đƣợc cấp cho ngƣời tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để 

đƣợc hƣởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. 

Câu 8: ĐTV hỏi và ghi mã tƣơng ứng với câu trả lời của ngƣời đƣợc hỏi. Nếu 

thành viên hộ có nhiều loại thẻ BHYT hoặc sổ/thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí thì 

ĐTV chọn 2 loại chính căn cứ vào số lần đƣợc sử dụng hoặc mức độ đƣợc hƣởng lợi. 

Thẻ BHYT diện chính sách bao gồm các loại thẻ BHYT đƣợc cấp cho các đối 
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tƣợng chính sách ngoài ngƣời nghèo và cận nghèo. 

BHYT tự nguyện bao gồm cả các bảo hiểm y tế thƣơng mại hay còn gọi là bảo 

hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ nhằm mục đích hỗ trợ chi phí 

khám chữa bệnh khi ngƣời tham gia không may gặp rủi ro ốm đau bệnh tật, tai nạn. Một 

dạng bảo hiểm thƣơng mại thuộc BHYT tự nguyện đó là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, 

đây là sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho ngƣời tham gia trong 

trƣờng hợp ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật, tai nạn, thai sản… 

ĐTV cần xác định rõ loại hình bảo hiểm thƣơng mại mà ngƣời trả lời mua khi 

phỏng vấn, chú ý chỉ thu thập thông tin về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 

trong Bảo hiểm thƣơng mại. 

Câu 9: ĐTV hỏi và ghi tổng số tiền mua bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế 

học sinh hoặc số tiền góp cùng các tổ chức/ngƣời khác để mua bảo biểm y tế. 

Câu 10: Hỏi các thành viên hộ có sử dụng thẻ BHYT hay sổ/thẻ/giấy khám chữa 

bệnh miễn phí trong các lần khám, chữa bệnh trong 12 tháng qua hay không, bao gồm cả 

ngoại trú và nội trú. 

Câu 11: Ghi tổng số tiền của tất cả các lần các thành viên của hộ có vấn đề về sức 

khoẻ mua thuốc tự chữa không qua khám, kể cả trƣờng hợp dùng đơn thuốc cũ của lần 

khám và điều trị bệnh trƣớc đây để mua thuốc điều trị khi bị mắc bệnh lại. Câu này bao 

gồm cả số tiền mua các loại thuốc có tính chất dự trữ dùng chung của hộ trong 12 tháng 

qua, ví dụ thuốc cảm cúm, giảm sốt, đi ngoài, v.v…  

Câu 12: Ghi số tiền hộ đã chi mua dụng cụ y tế (ống nghe, máy đo huyết áp, ống 

kẹp nhiệt độ, máy trợ thính, máy hút đờm, xe đẩy, chân tay giả, bông, băng,…) ngoài 

mua dụng cụ y tế liên quan đến các lần khám, chữa bệnh đã ghi ở câu 5 hoặc 6 của mục 

này.  

Câu 13: ĐTV hỏi và ghi tổng trị giá của tất cả các khoản trợ giúp từ bên ngoài 

thành viên hộ cho các thành viên bị ốm/bệnh/chấn thƣơng trong 12 tháng qua, đền bù tai 

nạn cho hộ (nếu có),... Không tính các khoản chi phí do BHYT chi trả cho cơ sở khám, 

chữa bệnh.  

Các câu 11 đến 13 nếu câu nào không có số liệu thì ghi số 0. 

Sau khi phỏng vấn xong mục 3, ĐTV cộng số liệu các câu 5, 6, 9 và ghi kết quả 

vào các ô tƣơng ứng 3CT1, 3CT2 và 3CT3. Sau đó cộng số liệu các ô 3CT1, 3CT2, 

3CT3 với câu 11, 12 để ghi vào ô 3CT. 

Chuyển giá trị câu 13 xuống ô 3TN. 
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MỤC 4. THU NHẬP 

 

Mục đích: 

Thu thập tất cả các thông tin có liên quan đến việc tính thu nhập của tất cả các 

thành viên từ 6 tuổi trở lên từ việc làm công, làm thuê, từ hoạt động sản xuất nông, lâm, 

thuỷ sản và sản xuất kinh doanh ngành nghề, dịch vụ, chế biến của hộ. 

Ngƣời trả lời: 

ĐTV phải hỏi từng thành viên từ 6 tuổi trở lên là thành viên trong hộ. Nếu trẻ em 

đi vắng hoặc không tự trả lời đƣợc thì ngƣời khác trong hộ biết thông tin có thể trả lời 

thay. Nếu có ngƣời lớn trên 15 tuổi nào đó vắng mặt thì hoàn thành phỏng vấn đối với 

tất cả những ngƣời có mặt, sau đó hẹn và quay lại hộ để hỏi những ngƣời vắng mặt đó. 

Một số phần trong mục này chỉ cần hỏi những thành viên biết nhiều thông tin nhất 

nhƣ phần hoạt động sản xuất nông, lâm, thuỷ sản và SXKD ngành nghề dịch vụ của hộ. 

Khái niệm/định nghĩa/phạm vi: 

Việc làm của thành viên HGĐ được định nghĩa là 1 trong 3 loại được pháp luật 

của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam công nhận, gồm: 

Loại 1: Làm các công việc để nhận tiền công, tiền lƣơng bằng tiền mặt hoặc bằng 

hiện vật cho công việc đó. Ngƣời làm loại công việc này mang sức lao động (chân tay 

hoặc trí óc) của mình để đổi lấy tiền công, tiền lƣơng; không tự quyết định đƣợc những 

vấn đề liên quan đến công việc mình làm, nhƣ mức lƣơng, số giờ làm việc, thời gian 

nghỉ phép, v.v… 

Loại 2: Làm các công việc để thu lợi nhuận cho bản thân, bao gồm sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên đất do chính thành viên đó sở hữu, quản lý hay có 

quyền sử dụng, hoặc hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản do 

chính thành viên đó làm chủ hay quản lý toàn bộ hoặc một phần; thành viên đó chi toàn 

bộ chi phí và thu toàn bộ lợi nhuận trong loại công việc này. 

Loại 3: Làm các công việc cho HGĐ mình nhƣng không đƣợc trả thù lao dƣới 

hình thức tiền công, tiền lƣơng cho công việc đó. Các công việc gồm sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên đất do chủ hộ hoặc một thành viên trong hộ sở hữu, 

quản lý hay có quyền sử dụng; hoặc hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản do chủ hộ hoặc một thành viên trong hộ làm chủ hoặc quản lý. 

Trong thực tế, ĐTV có thể bỏ sót những ngƣời tham gia thêm vào việc buôn bán 

hay sản xuất của hộ và không tính việc tham gia đó là một việc của họ. Nếu họ có tham 

gia thì vẫn phải coi đó là một việc và tuỳ tình hình cụ thể của họ mà xếp vào các phần 

tƣơng ứng. 
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Công việc tự làm đƣợc định nghĩa cho thành viên và cho HGĐ. 

Công việc tự làm của thành viên hộ đƣợc định nghĩa là một trong 2 dạng sau: 

Làm các công việc để thu lợi nhuận cho bản thân, bao gồm sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy sản trên đất do chính thành viên đó sở hữu, quản lý hay có quyền sử 

dụng; hoặc hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do chính thành 

viên đó làm chủ hay quản lý toàn bộ hoặc một phần, thành viên đó quyết định về chi phí, 

cách thức và tổ chức hoạt động và thu lợi nhuận từ công việc này. 

Làm các công việc cho hộ mình nhƣng không đƣợc trả thù lao dƣới hình thức tiền 

công, tiền lƣơng hay lợi nhuận cho công việc đó, gồm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản trên đất do chủ hộ hoặc một thành viên trong hộ sở hữu, quản lý hay có quyền 

sử dụng; hoặc hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do chủ hộ hoặc 

một thành viên trong hộ làm chủ hoặc quản lý. 

Công việc tự làm của hộ đƣợc định nghĩa là các hoạt động kinh tế nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy sản và ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do chủ hộ hay một 

thành viên trong hộ làm chủ và quản lý toàn bộ hay một phần. Các hoạt động (nghề) này 

có thể do các thành viên trong hộ tiến hành hoặc có kết hợp thuê nhân công, hoặc chủ hộ 

chỉ quản lý và thuê toàn bộ nhân công. 

Công việc làm thuê, làm công là công việc mà ngƣời lao động là ngƣời đƣợc tổ 

chức/cá nhân khác thuê theo thỏa thuận (hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng,…) 

để thực hiện một hoặc một loạt các việc nhằm đạt đƣợc mục đích của tổ chức/cá nhân đó 

và đƣợc tổ chức/cá nhân này trả thù lao dƣới dạng tiền công, tiền lƣơng hoặc hiện vật. 

Việc tự làm rất đa dạng và có thể dễ lẫn với việc đi làm nhận tiền lƣơng, tiền 

công. Một bác sỹ ban ngày làm cho bệnh viện và nhận lƣơng thì đó là việc làm nhận tiền 

lƣơng, tiền công. Cũng ngƣời này buổi tối có phòng khám tƣ và tự hành nghề y thì việc 

này là việc tự làm. Một thợ nề trong 12 tháng qua có 4 tháng đi làm cho một chủ thầu 

xây dựng và nhận lƣơng tháng thì việc này là việc làm nhận tiền lƣơng, tiền công. Cũng 

ngƣời này trong 8 tháng còn lại trong 12 tháng qua nhận xây một nhà ở, tuyển thêm thợ 

và tổ chức, điều hành việc xây dựng ngôi nhà đó và nhận tiền của chủ nhà cho việc xây 

ngôi nhà đó. Trƣờng hợp này, việc xây ngôi nhà là việc tự làm và là việc chiếm nhiều 

thời gian nhất trong 12 tháng qua, việc đi làm cho chủ thầu trong 4 tháng nêu trên là việc 

thứ hai trong 12 tháng qua và là việc làm nhận tiền lƣơng, tiền công. Ngƣời làm việc tự 

làm phải có công cụ sản xuất chủ yếu phục vụ cho hoạt động tự làm của mình, phải có 

tay nghề nhất định. 

Một số căn cứ để xác định công việc của người nào đó là tự làm: 

- Điều hành và chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của cơ sở/hoạt 

động sản xuất kinh doanh của mình. 

- Có nhiều khách hàng một lúc. 
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- Có quyền tự quyết định cách thức tổ chức, hoạt động của công việc đó (làm nhƣ 

thế nào, khi nào và ở đâu). 

- Tự quyết định lựa chọn và thuê nhân công làm việc cho mình. 

- Quyết định việc sử dụng tiền/của cải của bản thân để đầu tƣ và chi phí cho cơ 

sở/hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Một số căn cứ để xác định công việc của người nào đó là làm thuê, làm công: 

- Trực tiếp làm một hoặc một loạt các việc cụ thể. 

- Làm một hoặc một loạt các việc theo đúng yêu cầu và mục đích của tổ chức/cá 

nhân khác giao việc nhƣng ngƣời lao động không trực tiếp chịu trách nhiệm về rủi ro của 

cơ sở/hoạt động sản xuất kinh doanh mà ngƣời này đang tham gia. 

- Công việc mà ngƣời lao động đang làm đƣợc tổ chức/cá nhân khác hƣớng 

dẫn/chỉ định/yêu cầu phải làm nhƣ thế nào, khi nào và ở đâu. 

- Thời hạn của công việc đƣợc ngƣời/tổ chức khác qui định. Hết thời hạn này 

ngƣời lao động có thể đƣợc họ tiếp tục thuê hoặc không mà ngƣời lao động không tự 

mình quyết định đƣợc. 

- Đƣợc trả một khoản thù lao dƣới dạng tiền công, tiền lƣơng hoặc hiện vật theo 

thời gian qui định (giờ/tuần/tháng/năm), và có thể đƣợc trả công khi làm thêm giờ. 

Trong thực tế có những trường hợp có thể xác định được rõ ràng là việc tự làm 

hay việc làm thuê, làm công. Ví dụ: 

Việc tự làm bao gồm: 

- Hộ/thành viên tự sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

- Hộ/thành viên tự quản lý/điều hành cơ sở/hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản của gia đình mình. 

Việc làm thuê, làm công bao gồm: 

- Làm thuê cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy 

sản của tổ chức/cá nhân khác làm chủ. 

- Các việc của công chức, viên chức, nhân viên văn phòng hƣởng lƣơng. 

Tuy nhiên có những trường hợp khó xác định rõ ràng giữa việc tự làm và việc 

làm thuê, làm công. Ví dụ: 

1. Lao động giản đơn, không có tay nghề, không có công cụ sản xuất, đi làm tự do. 

2. Thợ nề chỉ có cái bay, thƣớc và đi làm tự do. 

3. Ngƣời bán vé số thuê cho đại lý, hàng ngày nhận một lƣợng vé số đi bán, hết 

ngày giao lại toàn bộ tiền và số vé còn lại cho đại lý để đƣợc hƣởng thù lao. 
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4. Ngƣời mở đại lý vé số. 

5. Thợ mộc đi làm với tƣ cách cá nhân có tay nghề thấp, chỉ sửa chữa đồ mộc với 

các dụng cụ đơn giản. 

6. Thợ mộc đi làm với tƣ cách cá nhân có tay nghề cao, đóng đƣợc giƣờng/tủ/bàn 

ghế… và đến các hộ nhận đóng đồ tại nhà của hộ. 

7. Xe ôm, xích lô. 

8. Giữ xe. 

9. Buôn bán nhỏ; gánh rong. 

10. Thầy thuốc hành nghề tƣ nhân độc lập. 

11. Chuyên gia tƣ vấn độc lập. 

Trong những trƣờng hợp trên thì qui ƣớc những việc nêu trong các trƣờng hợp 1, 

2, 3, 5 là việc làm thuê, làm công; trƣờng hợp 7 và 8 cần xác định rõ nếu chạy xe ôm, 

xích lô hoặc trông giữ xe do cá nhân/tổ chức khác quản lý thì là làm công, làm thuê, nếu 

do ngƣời này tự tổ chức/quản lý và thực hiện công việc thì là tự làm; các trƣờng hợp còn 

lại là việc tự làm. 

Khi xác định là việc làm nhận tiền lƣơng, tiền công thì ghi mã 1 vào Mục 4A câu 

1a; nếu là việc tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và dịch vụ liên quan thì ghi mã 1 vào 

Mục 4A câu 1b; nếu là việc tự làm phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và các dịch vụ phi 

nông, lâm, thuỷ sản thì ghi mã 1 vào Mục 4A câu 1c. 

Hướng dẫn phân loại nghề: 

Nghề là loại công việc mà một cá nhân thể hiện trong việc làm của họ. 

Sau đây là giải thích một số điểm cơ bản khi sử dụng Danh mục nghề nghiệp để 

đánh mã nghề. 

Cơ sở phân loại: 

Hệ thống nghề nghiệp đƣợc phân loại dựa trên hai khái niệm chính: khái niệm về 

loại công việc đã làm và khái niệm về tay nghề. 

Loại công việc là tập hợp các nhiệm vụ và trách nhiệm gắn liền với phƣơng tiện 

để thực hiện nó. Loại công việc là cơ sở để phân loại nghề. 

Tay nghề là khả năng thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm mà một nghề đòi 

hỏi. Tay nghề đƣợc thể hiện trên 2 mặt: 

a. Trình độ tay nghề: Là sự kết hợp của mức độ phức tạp và phạm vi mà các 

nhiệm vụ và trách nhiệm phải giải quyết; 

b. Đặc tính chuyên môn hoá: Bao gồm lĩnh vực chuyên môn mà công việc đòi 
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hỏi, các công cụ máy móc đã sử dụng, các nguyên liệu vật liệu dùng trong sản xuất, loại 

sản phẩm và dịch vụ đã làm ra. 

Để đảm bảo yêu cầu so sánh quốc tế, hệ thống phân loại nghề đƣợc chia thành 4 

mức tay nghề khái quát: 

a. Mức tay nghề thứ nhất: Không đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật. 

b. Mức tay nghề thứ hai: Tƣơng ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật sơ cấp. 

c. Mức tay nghề thứ ba: Tƣơng ứng với trình độ trung học chuyên nghiệp hoặc 

cao đẳng. 

d. Mức tay nghề thứ tƣ: Tƣơng ứng với trình độ đại học hoặc tƣơng đƣơng trở lên. 

Việc sử dụng các phân tổ về trình độ học vấn để hình thành 4 mức tay nghề không 

có nghĩa là tay nghề cần thiết cho việc thực thi các nhiệm vụ và trách nhiệm của một 

nghề không chỉ có đƣợc thông qua quá trình giáo dục, đào tạo chính qui, mà tay nghề 

của một ngƣời có thể có đƣợc thông qua đào tạo không chính qui hoặc do tích luỹ kinh 

nghiệm. Hơn nữa, cần nhấn mạnh rằng, hệ thống phân loại nghề tập trung phản ánh mức 

tay nghề cần thiết cho việc thực thi các nhiệm vụ và trách nhiệm của một nghề, nó không 

quan tâm đến việc phản ánh ngƣời lao động này có tay nghề cao hơn hay thấp hơn so với 

ngƣời kia trong cùng một nghề. 

Đội trƣởng đội điều tra có thể xem chi tiết nhóm nghề  trong “Danh mục nghề 

nghiệp (áp dụng cho Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009)” của Tổng cục Thống kê 

theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008. 

Tóm tắt 10 trình độ tay nghề cấp 1: 

(1) Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị 

Nhóm này bao gồm những ngƣời làm việc trong các ngành, các cấp và trong các 

đơn vị có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ Trung ƣơng tới cơ sở. 

Vì một ngƣời có thể có nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau song khi phân loại chỉ 

đƣợc phân vào một nghề (trong một cấp phân loại) nên phải quy ƣớc nhƣ sau: Đảng, 

Đoàn thể, Hiệp hội chỉ căn cứ vào công tác chuyên trách cao nhất để phân loại. Các chức 

vụ chính quyền và trực tiếp sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác căn cứ vào chức vụ chính 

hoạt động nhiều thời gian nhất, trách nhiệm chủ yếu nhất để phân loại. 

(2) Các nhà chuyên môn bậc cao 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức 

khoẻ, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông và luật pháp, 

văn hoá xã hội. 
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Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ tƣ. 

(3) Nhà chuyên môn bậc trung 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc 

trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khoẻ, kinh doanh 

và quản lý, luật pháp, văn hoá, xã hội, thông tin và truyền thông và giáo viên. 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ ba. 

(4) Nhân viên trợ lý văn phòng 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để tổ 

chức, lƣu trữ, tính toán và truy cập thông tin. Các nhiệm vụ chính của nhóm này bao 

gồm việc thực thi các công việc thƣ ký, xử lý văn bản, vận hành các máy móc, thiết bị 

văn phòng, ghi chép và tính toán số liệu bằng số và thực hiện các nhiệm vụ văn phòng 

theo định hƣớng của khách hàng (nhƣ làm các công việc có liên quan đến các dịch vụ 

thƣ tín, chuyển tiền, bố trí du lịch, thông tin thƣơng mại và giao dịch khác). 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ hai. 

(5) Nhân viên dịch vụ và bán hàng 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong 

việc cung cấp các dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán các sản phẩm tại các cửa hàng, cửa hiệu 

hoặc tại các chợ. Các nhiệm vụ chính của nhóm này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ có 

liên quan đến việc du lịch, trông coi nhà cửa, cung cấp lƣơng thực, thực phẩm, phục vụ 

vui chơi giải trí, quản lý khách sạn, chăm sóc cá nhân, bảo vệ tính mạng và tài sản, duy trì 

luật pháp và luật lệ, hoặc bán sản phẩm tại các cửa hàng, cửa hiệu và tại chợ. 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ hai. 

(6) Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong 

việc sản xuất ra các sản phẩm nông, lâm, ngƣ nghiệp. Các nhiệm vụ chính bao gồm 

trồng trọt, nuôi hoặc săn bắt động vật, nuôi hoặc đánh bắt cá, bảo vệ và khai thác rừng, 

bán các sản phẩm cho khách hàng và tổ chức tiếp thị (marketing). 

Nông dân là lão nông tri điền hoặc những ngƣời có kinh nghiệm sản xuất nông, 

lâm, ngƣ nghiệp và có thể hoạt động một cách độc lập trong lĩnh vực sản xuất này thì ghi 

ở đây. Nông dân nhƣng không có kinh nghiệm sản xuất, phụ thuộc vào những nông dân 

có kỹ thuật thì xếp vào nhóm nghề lao động đơn giản. 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ hai. 

(7) Thợ thủ công và các nghề nghiệp có liên quan khác 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cần thiết của 

những ngƣời công nhân kỹ thuật hoặc thợ thủ công lành nghề, trong đó họ phải có hiểu 
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biết về tất cả các công đoạn của dây chuyền sản xuất, kể cả phải hiểu biết các đặc điểm 

và công dụng của sản phẩm cuối cùng làm ra. Các nhiệm vụ chính bao gồm việc chiết 

hoặc xử lý các nguyên vật liệu thô; chế tạo và sửa chữa hàng hoá, máy móc; xây dựng, 

bảo trì và sửa chữa đƣờng sá, nhà cửa, các công trình xây dựng khác; tạo ra các sản 

phẩm và các mặt hàng thủ công khác nhau. 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ hai. 

(8) Thợ vận hành và lắp ráp máy móc, thiết bị 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong 

việc vận hành và giám sát các máy móc thiết bị công nghiệp với sự hiểu biết đầy đủ về các 

máy móc, thiết bị sử dụng trong công việc. Các nhiệm vụ chính bao gồm việc vận hành và 

giám sát các máy móc thiết bị trong khai thác mỏ, trong công nghiệp và xây dựng, trong 

xử lý sản phẩm và sản xuất; lái các phƣơng tiện giao thông; lái và vận hành các máy móc, 

thiết bị di động; lắp ráp các chi tiết thành phần thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ hai. 

(9) Lao động giản đơn 

Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong 

việc thực hiện các công việc đơn giản và đơn điệu, bao gồm việc sử dụng các công cụ 

cầm tay, trong nhiều trƣờng hợp thì sử dụng khá nhiều sức cơ bắp, trong một số trƣờng 

hợp ngoại lệ thì có sử dụng đến khả năng phán đoán và sáng tạo cá nhân một cách hạn 

chế. Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm việc bán hàng hoá trên đƣờng phố, gác cổng, gác 

cửa và trông coi tài sản, lau, chùi, quét dọn, giặt, là và làm các công việc phổ thông trong 

các lĩnh vực khai thác mỏ, nông, lâm, ngƣ nghiệp, xây dựng và công nghiệp. 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay nghề thứ nhất. 

(0) Lực lượng quân đội 

Nhóm này bao gồm tất cả những ngƣời hiện đang phục vụ trong quân đội, kể cả 

lực lƣợng hậu cần, không phân biệt phục vụ tự nguyện hay bắt buộc và do Bộ Quốc 

phòng quản lý. 

Không đƣợc kể là lực lƣợng quân đội đối với những ngƣời là lao động dân sự 

nhƣng đang làm những công việc có liên quan đến quốc phòng, lực lƣợng công an (trừ 

cảnh sát quân sự), hải quan, những ngƣời không phải là quân đội nhƣng đƣợc trang bị vũ 

trang (nhƣ dân quân, du kích, tự vệ, v.v...), cùng tất cả những ngƣời tuy trƣớc đây là 

quân nhân nhƣng nay đã chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ. 

Nhóm này không tính xét đến mức tay nghề. 

Lưu ý: 

- Đối với những ngƣời làm bí thƣ chi bộ hoặc trƣởng thôn, bản, ấp, tổ trƣởng dân 
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phố thì quy ƣớc ghi mã nghề 33. 

- Đối với những ngƣời làm công an thôn, bản, ấp thì quy ƣớc ghi mã nghề 54. 

Hướng dẫn phân loại ngành: 

Ngành là khái niệm chỉ ra bản chất của hoạt động kinh tế đƣợc tiến hành trong cơ 

quan, cơ sở sản xuất kinh doanh mà một cá nhân làm việc trong đó; hoặc bản chất của 

hoạt động kinh tế mà ngƣời đó có liên quan đến trong 12 tháng qua. 

Lƣu ý: Mã ngành đƣợc lấy theo mã ngành cấp II trong danh mục “Hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 

năm 2018 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Trong trƣờng hợp một cá nhân làm việc trong cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh 

thì căn cứ vào loại sản phẩm hoặc chức năng kinh tế - xã hội ở cơ quan, cơ sở sản xuất 

kinh doanh đó để xếp vào ngành tƣơng ứng. Ví dụ: một ngƣời làm nghề lái xe cho Tổng 

cục Thống kê thì thuộc ngành “Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, 

quản lý nhà nƣớc, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc”, mã 84. Nếu 1 ngƣời 

cũng làm nghề lái xe nhƣng làm cho xí nghiệp xe khách Thống Nhất thì thuộc ngành 

“Vận tải kho bãi”, mã 49. 

Do đặc điểm về tổ chức quản lý và phân công lao động hiện nay, khi phân ngành 

kinh tế quốc dân cần lƣu ý một số trƣờng hợp cụ thể: 

Nếu trong một tổ chức cơ quan, xí nghiệp, bên cạnh hoạt động theo chức năng 

chủ yếu còn có những hoạt động sản xuất, kinh doanh phụ khác có kinh doanh tƣơng đối 

ổn định, có hạch toán riêng thì đƣợc tách ra và xếp vào ngành tƣơng ứng theo đặc tính 

chức năng của sản xuất phụ đó. Ngƣợc lại các bộ phận phục vụ cho hoạt động chính của 

xí nghiệp nhƣ tổ chức vận tải nội bộ, trạm máy tính không hạch toán độc lập, kho bãi, 

bảo vệ, chữa cháy... đƣợc xếp chung theo hoạt động chính của xí nghiệp. 

Ví dụ: Bộ A thuộc ngành quản lý nhà nƣớc, nhƣng trong Bộ A có một xí nghiệp 

đồ gỗ có hạch toán độc lập. Trong trƣờng hợp này xí nghiệp này không thuộc ngành 

quản lý nhà nƣớc theo bộ chủ quản mà đƣợc xếp vào ngành 16: “Chế biến gỗ và sản xuất 

sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giƣờng, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật 

liệu tết bện”. 

Khi hỏi câu 3, 4 và 15, 16 ĐTV phải đề nghị ngƣời trả lời mô tả chi tiết về công 

việc mà ngƣời đó làm và nếu làm cho một cơ quan hay một cơ sở sản xuất kinh doanh 

thì ĐTV phải hỏi một số thông tin về cơ quan, cơ sở đó nhƣ tên, chức năng nhiệm vụ 

hoặc sản phẩm... nhằm mục đích xác định đúng nghề của ngƣời trả lời và ngành mà nghề 

đó liên quan đến. Nếu không thể xác định đƣợc nghề, ngành thì ĐTV mô tả cô đọng về 

công việc, tổ chức cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh mà ngƣời đó làm và trao đổi với 
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đội trƣởng để ghi mã số ngành, nghề cho đúng. Đội trƣởng có trách nhiệm ghi mã nghề, 

mã ngành theo danh mục ngành, nghề in trong phiếu phỏng vấn hộ. 

Tóm lại: 

- Xếp nghề: căn cứ vào tính chất, nội dung công việc của ngƣời lao động. 

- Xếp ngành: căn cứ chức năng, nhiệm vụ cơ quan, xí nghiệp có hạch toán riêng 

hay không hoặc bản chất của hoạt động kinh tế mà ngƣời đó liên quan. 

Phải cẩn thận khi đánh mã nghề và ngành. Ngành và nghề có thể khác nhau. Ví dụ, 

ngành xây dựng, nghề có thể làm kế toán, vận hành máy móc, thợ xây dựng, hoặc nhiều 

loại nghề khác. Đồng thời ngành vận tải, nghề có thể phục vụ trên phƣơng tiện vận tải, 

hoặc lái xe, thợ điều khiển các máy móc, thiết bị có động cơ hoặc những nghề khác. 

Hướng dẫn phân loại loại hình kinh tế 1: 

Kinh tế Nhà nước: 

Kinh tế Nhà nƣớc bao gồm: 

a. Doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nƣớc, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nƣớc, 

công ty cổ phần nhà nƣớc 

- Doanh nghiệp nhà nƣớc là các doanh nghiệp đƣợc đăng ký thành lập và hoạt 

động theo Luật DNNN, bao gồm: DNNN tổ chức dƣới hình thức doanh nghiệp độc lập, 

Tổng công ty, doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty có 100% vốn nhà nƣớc; Liên 

doanh mà các bên đều là DNNN. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nƣớc là các công ty TNHH một thành viên 

đƣợc chuyển đổi từ DNNN, DN của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

- Công ty cổ phần nhà nƣớc: Là các công ty cổ phần trong đó Nhà nƣớc là cổ 

đông có cổ phần chi phối (cổ phần của nhà nƣớc chiếm trên 50% tổng số cổ phần và ít 

nhất gấp 2 lần cổ phần của cổ đông lớn nhất khác trong DN) hoặc cổ phần đặc biệt (nhà 

nƣớc không có cổ phần chi phối nhƣng có quyền quyết định một số vấn đề quan trọng 

khác của DN theo thoả thuận trong Điều lệ DN). 

b. Đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội: cơ quan nhà nƣớc, đơn 

vị sự nghiệp công, đơn vị sự nghiệp bán công, đơn vị của tổ chức chính trị/chính trị - xã 

hội, đơn vị của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nhà nƣớc, đơn vị của các tổ chức xã hội 

và các đơn vị khác của nhà nƣớc. 

- Cơ quan nhà nƣớc bao gồm các cơ quan lập pháp, tƣ pháp và hành pháp. 

- Đơn vị sự nghiệp công là các đơn vị hoạt động trong các ngành y tế, giáo dục-

                                           
1 
Căn cứ theo Công văn số 231 TCTK/PPCĐ, ngày 17/4/2002 của Tổng cục Thống kê về danh mục đơn vị kinh tế, hành 

chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê. 



 

 

66 

 
 

đào tạo, văn hoá, thông tin, phát thanh, truyền hình, thể thao do Nhà nƣớc thành lập, 

quản lý và cấp ngân sách hoạt động. 

- Đơn vị sự nghiệp bán công là các đơn vị hoạt động trong các ngành y tế, giáo 

dục - đào tạo, văn hoá, thông tin, phát thanh, truyền hình, thể thao đƣợc thành lập trên cơ 

sở liên kết giữa các tổ chức nhà nƣớc với các tổ chức không phải nhà nƣớc hoặc cá nhân 

theo phƣơng thức: thành lập mới, chuyển toàn bộ hoặc một phần từ đơn vị công lập để 

cùng đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, quản lý điều hành mọi hoạt động theo qui định của 

pháp luật. 

- Đơn vị của tổ chức chính trị gồm các đơn vị thuộc các cơ quan của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

- Đơn vị của tổ chức chính trị - xã hội gồm các đơn vị của các tổ chức chính trị - 

xã hội mà nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nƣớc: Mặt trận Tổ quốc, 

Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội 

Nông dân. 

- Đơn vị của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nhà nƣớc gồm Hội liên hiệp văn 

học nghệ thuật, Hội nhà văn, Hội điện ảnh, Hội sân khấu, Hội luật gia, Tổng hội y 

học,… mà nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách nhà nƣớc. 

- Đơn vị của các tổ chức xã hội và các đơn vị khác của nhà nƣớc bao gồm các 

đơn vị của các hiệp hội khác ngoài các tổ chức xã hội nghề nghiệp trên nhƣ: Hội ngƣời 

cao tuổi, Hội bảo trợ ngƣời tàn tật và trẻ mồ côi, Hội khuyến học, Hội ngƣời mù, Hội 

phật giáo, các cơ sở tín ngƣỡng nhƣ nhà thờ, đền, chùa,… mà nguồn kinh phí chủ yếu từ 

ngân sách nhà nƣớc. 

Kinh tế tập thể: 

Kinh tế tập thể bao gồm các tổ chức kinh tế đƣợc thành lập theo Luật Hợp tác xã; 

trên cơ sở tự nguyện góp vốn của những ngƣời sản xuất kinh doanh, tiêu dùng; quyền sở 

hữu vốn thuộc về tập thể các thành viên tham gia góp vốn. 

Kinh tế tập thể có thể dựa trên sở hữu tập thể (cả sở hữu pháp lý và chiếm hữu 

thực tế, nhƣ các quỹ sử dụng chung trong hợp tác xã), cũng có thể quyền sở hữu pháp lý 

vẫn thuộc về các thành viên, nhƣng quyền chiếm hữu thực tế và quyền sử dụng lại mang 

tính chất tập thể. 

Cụ thể kinh tế tập thể bao gồm: 

a. Đơn vị kinh tế tập thể: Các hợp tác xã, nhƣ hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã 

tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã dịch vụ, hợp 

tác xã tín dụng (còn gọi là quỹ tín dụng nhân dân)... đƣợc đăng ký thành lập theo Luật 

hợp tác xã mới. 

b. Đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội: Đơn vị sự nghiệp dân 
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lập, đơn vị của tổ chức xã hội - nghề nghiệp ngoài nhà nƣớc, đơn vị của các tổ chức xã 

hội và các đơn vị khác ngoài nhà nƣớc. Kinh phí hoạt động của các đơn vị này đều do 

các hội viên đóng góp. 

Kinh tế cá thể: 

Bao gồm hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các khu vực nông, lâm, thuỷ sản, công 

nghiệp - xây dựng, dịch vụ không tham gia hợp tác xã đƣợc thành lập theo Luật Hợp tác 

xã và chƣa đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Trong cuộc điều tra này, kinh tế cá thể đƣợc tách thành 2 nhóm riêng nhƣ sau: 

Hộ nông, lâm, thủy sản/cá nhân: Là hộ sản xuất kinh doanh nông-lâm nghiệp-

thuỷ sản, làm muối và những ngƣời bán quà rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lƣu 

động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh theo Nghị định 

88/2006/NĐ-CP. 

Hộ sản xuất kinh doanh cá thể: Là hộ sản xuất phi nông-lâm nghiệp-thuỷ sản do 

một cá nhân hoặc một nhóm ngƣời hoặc một hộ làm chủ, chƣa đăng ký kinh doanh hoạt 

động theo loại hình doanh nghiệp. Một hộ sản xuất kinh doanh cá thể có thể có nhiều 

hơn một loại sản phẩm chính, (những) ngƣời tham gia sản xuất sản phẩm chính nào thì 

ghi tên sản phẩm chính đó. 

Kinh tế tư nhân: 

Kinh tế tƣ nhân gồm những đơn vị tƣ nhân đƣợc thành lập và hoạt động theo Luật 

doanh nghiệp. Cụ thể gồm: 

Doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn tƣ nhân; công ty cổ phần ngoài nhà 

nƣớc; công ty hợp danh; doanh nghiệp tƣ nhân. 

- Công ty TNHH tƣ nhân là các công ty TNHH mà chủ sở hữu công ty (một 

thành viên hoặc các thành viên) là tƣ nhân (100% vốn tƣ nhân). 

- Công ty cổ phần trong nƣớc mà tất cả các cổ đông là tổ chức, cá nhân ngoài 

Nhà nƣớc; công ty cổ phần trong nƣớc có cổ đông là Nhà nƣớc nhƣng Nhà nƣớc không 

giữ cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt. 

- Doanh nghiệp tƣ nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

- Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: 

+ Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh có thể 

có thành viên góp vốn; 

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn, uy tín nghề 

nghiệp, chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; 
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+ Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về số vốn đóng góp. 

Công ty hợp danh không đƣợc phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. 

- Doanh nghiệp tƣ nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Loại hình kinh tế tƣ nhân còn bao gồm các liên doanh giữa một bên là một hoặc 

nhiều đơn vị thuộc thành phần kinh tế tƣ nhân Việt Nam với doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân nƣớc ngoài. Những ngƣời chủ và các công nhân làm thuê cho doanh nghiệp tƣ 

nhân đều đƣợc xếp vào “Loại hình kinh tế tƣ nhân”. 

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 

Kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tƣ 

nƣớc ngoài bao gồm: 

Doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài; các liên doanh giữa nƣớc ngoài với doanh 

nghiệp nhà nƣớc; liên doanh giữa nƣớc ngoài với các đơn vị khác ở trong nƣớc. 

Kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài bao gồm cả các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính 

phủ và phi chính phủ của các nƣớc khác Việt Nam đang đƣợc hoạt động ở Việt Nam. 

4A. VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƢƠNG TIỀN CÔNG 

Nội dung và phƣơng pháp ghi: 

ĐTV hỏi xong câu 1 đối với tất cả các thành viên của hộ từ 6 tuổi trở lên trƣớc khi 

chuyển sang hỏi các câu tiếp theo cho từng thành viên. Đối với các thành viên dƣới 15 

tuổi, ngƣời biết nhiều thông tin nhất về việc làm và thu nhập của thành viên đó có thể trả 

lời thay. 

Câu 1a: Hỏi để xác định trong 12 tháng qua các thành viên từ 6 tuổi trở lên có 

đi làm để nhận tiền công, tiền lƣơng từ bên ngoài hộ gia đình (Nhà nƣớc, tổ chức, 

đơn vị hoặc cá nhân khác) không. Tiền công, tiền lƣơng có thể bằng tiền mặt hoặc 

bằng hiện vật. 

Câu 1b: Hỏi để xác định trong 12 tháng qua thành viên này có tự làm nông 

nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản và các hoạt 

động dịch vụ nông, lâm, thuỷ sản của hộ không. 

Câu 1c: Hỏi để xác định trong 12 tháng qua thành viên này có tự làm ngành nghề 

sản xuất kinh doanh hay dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản của hộ không. 

Sau khi hỏi xong câu 1, ĐTV phải biết đƣợc toàn bộ tình trạng việc làm của tất 

cả các thành viên trong hộ từ 6 tuổi trở lên, tức là đối với từng thành viên này ĐTV 

phải biết: 
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- Có làm việc theo các việc làm đƣợc định nghĩa ở trên không? 

- Nếu có thì làm loại việc nào, và trong mỗi loại việc đó làm mấy việc? 

Yêu cầu này là quan trọng vì: 

Thứ nhất, biết đầy đủ các việc làm của từng thành viên trong hộ sẽ giúp ĐTV xác 

định việc chiếm nhiều thời gian nhất trong tất cả các việc mà mỗi thành viên đã làm và 

phân luồng các thông tin về việc làm để ghi tiếp vào các câu và các mục sau. 

Thứ hai, khi đã biết đầy đủ các việc làm của từng thành viên trong hộ thì sẽ hỏi 

đƣợc thu nhập của từng việc và sẽ không bỏ sót thu nhập. 

Câu 2: Ghi mã 1 nếu có ít nhất 1 câu từ câu 1a đến câu 1c có mã 1. Nghĩa là 

ngƣời đó có làm việc trong 12 tháng qua. Có thể ngƣời đó chỉ làm 1 loại công việc, có 

thể 2 loại, có thể cả 3 loại công việc nói trên. 

Ghi mã 2 nếu không có mã 1 nào trong câu 1a đến câu 1c. Nghĩa là trong 12 tháng 

qua ngƣời đó không làm bất kỳ công việc nào trong 3 loại công việc nói trên. 

Câu 3: ĐTV hỏi xác định việc chiếm nhiều thời gian nhất của đối tƣợng điều tra. 

Nếu 1 ngƣời làm từ 2 việc trở lên mà các việc này có số giờ làm việc nhƣ nhau thì ghi 

việc làm mang lại thu nhập cao hơn. Nếu cả số giờ và thu nhập đều nhƣ nhau thì ghi việc 

đƣợc ngƣời trả lời chọn. Nếu cả số giờ và thu nhập đều nhƣ nhau mà ngƣời trả lời không 

chọn đƣợc thì ghi việc có thâm niên lâu hơn. 

Ghi tổng số ngày ngƣời đó làm việc chính trong 12 tháng qua vào câu 3a. Ghi mô 

tả công việc này cụ thể, rõ ràng để đội trƣởng có thể xác định nghề nghiệp chính xác. 

Câu 4: ĐTV ghi tên cơ quan/đơn vị của công việc chính, nơi đối tƣợng điều tra 

trực tiếp làm việc và đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có) của đơn vị đó. 

Nhiệm vụ/sản phẩm chính của cơ quan/đơn vị là công việc chính mà cơ quan/đơn 

vị đó đƣợc ngành chủ quản hoặc đƣợc cấp có thẩm quyền giao cho để đội trƣởng có thể 

xác định ngành kinh tế chính xác. 

Đối với hoạt động nông nghiệp thì ghi riêng cho các hoạt động trồng trọt, chăn 

nuôi và dịch vụ nông nghiệp theo các mã ngành tƣơng ứng: Trồng trọt là 0110, Chăn 

nuôi là 0140, Dịch vụ nông nghiệp là 0160 và Săn bắt/đánh bẫy/thuần dƣỡng chim, thú 

là 0170. 

Câu 5: Hỏi để xác định đối tƣợng điều tra có làm việc này trong 30 ngày qua 

không. Nếu “Có” ghi mã 1, “Không” ghi mã 2. 

Câu 6: Hỏi và ghi số ngày làm việc trong 30 ngày qua. Nếu trong 30 ngày qua tên 

không làm việc này thì hỏi số ngày làm việc này trong 30 ngày gần đây nhất, tính từ 

ngày cuối cùng làm công việc này trở về trƣớc. Ví dụ, đối với một ngƣời có ruộng cấy 

lúa trong 12 tháng qua chỉ đi thăm đồng và phun thuốc sâu, tổng cộng trong 30 ngày, các 
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công việc khác thuê ngoài thì hỏi lần đi thăm đồng hoặc phun thuốc sâu gần đây nhất là 

ngày nào, tháng nào, từ đó tính ngƣợc trở lại 30 ngày và hỏi số ngày đi thăm đồng hoặc 

phun thuốc sâu trong 30 ngày này. 

Câu 7: Hỏi và ghi số giờ bình quân một ngày trong số ngày (số ngày ở câu 6) đối 

tƣợng điều tra đã làm công việc này (công việc đã đƣợc ghi ở câu 3 và 4). 

Câu 8a: Hỏi về loại hình kinh tế của việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 

tháng qua của đối tƣợng điều tra. ĐTV hỏi và căn cứ vào câu trả lời của đối tƣợng điều 

tra để ghi đúng mã số của loại hình kinh tế phù hợp (cách phân loại nhƣ phần hƣớng dẫn 

trên). Nếu mã số từ 1 đến 4 hoặc 6 thì chuyển sang câu 9. Nếu mã số là 5 thì ĐTV phỏng 

vấn tiếp câu 8b. 

Câu 8b: Đối với những ngƣời làm công ăn lƣơng cho loại hình kinh tế nhà nƣớc 

thì ĐTV hỏi xem ngƣời này có là cán bộ, công chức, viên chức hay không. 

Theo Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức: 

1. Cán bộ là công dân Việt Nam, đƣợc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, 

chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nƣớc, tổ 

chức chính trị - xã hội ở trung ƣơng, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau đây 

gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là 

cấp huyện), trong biên chế và hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc. 

2. Công chức là công dân Việt Nam, đƣợc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức 

vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị 

- xã hội ở trung ƣơng, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 

dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong 

cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự 

nghiệp công lập), trong biên chế và hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc; đối với công 

chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lƣơng đƣợc bảo 

đảm từ quỹ lƣơng của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

3. Cán bộ xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt 

Nam, đƣợc bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Bí thƣ, Phó Bí thƣ Đảng ủy, ngƣời đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; 

công chức cấp xã là công dân Việt Nam đƣợc tuyển dụng giữ một chức danh chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hƣởng lƣơng từ ngân 

sách nhà nƣớc. 

Theo Điều 2 của Luật Viên chức: 

Viên chức quy định tại Luật này là ngƣời đƣợc tuyển dụng, bổ nhiệm một chức 

danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập theo vị trí việc làm 
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và hƣởng lƣơng từ quỹ lƣơng của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên 

cứu khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, lao động - thƣơng binh và xã hội, 

thông tin - truyền thông và các lĩnh vực khác đƣợc pháp luật quy định. 

Câu 9: Hỏi câu này để xác định công việc chính của đối tƣợng điều tra có phải là 

việc làm để nhận tiền lƣơng, tiền công hay không. Nếu “Có” ghi mã 1 và hỏi tiếp các câu 

từ 10 đến 13, nếu “Không” ghi mã 2 và chuyển đến câu 14. 

Câu 10: Hỏi tiền công, tiền lƣơng và trị giá hiện vật đối tƣợng điều tra đã nhận 

đƣợc trong 30 ngày qua hoặc 30 ngày gần đây nhất từ công việc này. Trƣờng hợp thành 

viên hộ chƣa đƣợc nhận tiền lƣơng, tiền công nhƣng chắc chắn sẽ nhận đƣợc thì ĐTV 

ghi số tiền sẽ nhận đƣợc do thành viên đó ƣớc tính. Trƣờng hợp cơ quan/đơn vị nơi 

thành viên hộ làm việc không có khả năng trả tiền lƣơng, tiền công do phá sản, giải 

thể,... thì ghi 0. 

Câu 11: Ghi tổng thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công và các khoản có tính chất tiền 

lƣơng, tiền công (kể cả trị giá hiện vật) trong 12 tháng qua từ công việc làm để lấy tiền 

công, tiền lƣơng chiếm nhiều thời gian nhất của đối tƣợng điều tra. Các khoản có tính 

chất tiền lƣơng, tiền công bao gồm: Các khoản thƣởng có tính chất thƣờng xuyên, phụ 

cấp làm thêm, phụ cấp học nghề trong sản xuất, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, 

phụ cấp chuyên đi công tác lƣu động, phụ cấp ngƣời làm công tác kỹ thuật, khoa học có 

tài năng, phụ cấp khu vực, phụ cấp cho những vùng đặc biệt,... 

Câu 12: Ghi thu nhập từ các khoản ngoài tiền lƣơng, tiền công trong 12 tháng qua 

từ việc làm để lấy tiền công, tiền lƣơng chiếm nhiều thời gian nhất. Các khoản thu ngoài 

tiền lƣơng, tiền công gồm: các khoản thƣởng lễ tết, thƣởng đột xuất (phát minh, sáng 

chế, cải tiến kỹ thuật,...), bảo hộ lao động, đồng phục, thù lao dân công đi làm nghĩa vụ 

hàng năm, trợ cấp đi đƣờng do điều động công tác, phụ cấp nghỉ phép, các khoản chia 

thêm,... trừ các khoản hỗ trợ chi phí đi học đã đƣợc ghi ở Mục Giáo dục. Ở đây ĐTV 

phải đặc biệt khéo léo gợi ý về những khoản thu khác nhƣ thu từ đi công tác nƣớc ngoài, 

hội nghị, hội thảo, phong bao. Có thể dựa vào quan sát về đồ dùng trong nhà, nghề 

nghiệp của chủ nhà hoặc các thành viên trong nhà để gợi ý về những khoản thu này. Gợi 

ý để thu đƣợc những khoản thu khác là điều rất quan trọng. 

ĐTV cố gắng hỏi để tách các khoản thu đã liệt kê ở câu 12a và 12b. 

Câu 13: Hỏi để xác định trong công việc chính, ngƣời này có đƣợc ký hợp đồng 

lao động (gồm ngắn hạn và dài hạn); hƣởng lƣơng ngày nghỉ phép/nghỉ lễ; hay có đƣợc 

hƣởng bảo hiểm xã hội hay không. 

Câu 14: Hỏi để xác định ngƣời này có làm công việc nào khác trong 12 tháng qua 

không. Nếu có hỏi tiếp, nếu không chuyển đến câu 30. 

Câu 15 đến câu 24: Các câu hỏi từ 15 đến 24 là hỏi các thông tin về ngành, nghề, 

thời gian lao động, tiền lƣơng tiền công (nếu là công việc làm thuê, làm công) của công 
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việc chiếm nhiều thời gian thứ 2. Phƣơng pháp phỏng vấn và ghi thông tin tƣơng tự các 

câu từ 3 đến 12. 

Nếu 1 ngƣời sau việc làm chiếm nhiều thời gian nhất làm thêm nhiều việc khác 

mà các việc này có số giờ làm việc nhƣ nhau thì ghi việc làm mang lại thu nhập cao hơn. 

Nếu cả số giờ và thu nhập đều nhƣ nhau thì ghi việc đƣợc ngƣời trả lời chọn. Nếu cả số 

giờ và thu nhập đều nhƣ nhau mà ngƣời trả lời không chọn đƣợc thì ghi việc có thâm 

niên lâu hơn. 

Câu 25: Hỏi để xác định ngƣời này còn làm công việc nào khác 2 việc trên trong 

12 tháng qua và để nhận tiền công, tiền lƣơng không. Nếu có hỏi tiếp câu 29 về tiền 

lƣơng, tiền công, nếu không chuyển đến câu 30. 

Câu 26: ĐTV hỏi và ghi tổng trị giá tiền lƣơng, tiền công (kể cả trị giá hiện vật) 

từ các công việc làm thuê, làm công khác 2 việc đã kể trên trong 12 tháng qua. 

Câu 27 và 28: ĐTV chỉ hỏi cho các thành viên hộ từ 15 tuổi trở lên về trợ cấp thất 

nghiệp, trợ cấp thôi việc một lần và lƣơng hƣu. 

4B. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 

Mục đích: 

Nhằm thu thập thông tin về diện tích đất canh tác, năng suất và sản lƣợng thu 

hoạch của các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản cũng nhƣ quá trình sử dụng các loại 

sản phẩm hộ đã thu hoạch để làm cơ sở tính toán thu nhập từ hoạt động nông, lâm 

nghiệp, thủy sản của hộ đƣợc chính xác. 

Ngƣời trả lời: 

Ngƣời trả lời cho phần này phải là ngƣời nắm và hiểu biết nhiều nhất những thông 

tin về sản xuất nông nghiệp của hộ. 

4B0. ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MẶT NƢỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Mục đích: 

Thu thập số liệu về đất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, đất ao vƣờn liền kề 

đất thổ cƣ, đất du canh, đất khác thuộc quyền quản lý, sử dụng của hộ để biết qui mô đất 

sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản của hộ. Đây là một trong những thông 

tin quan trọng để quan sát và đánh giá tiềm năng thu nhập từ các nguồn sản xuất nông, 

lâm nghiệp, thủy sản của hộ. 

Ngƣời trả lời: 

Ngƣời trả lời cho mục này phải là ngƣời nắm và hiểu biết nhiều nhất những thông 

tin về tình hình quản lý và sử dụng đất của hộ. 

Khái niệm/định nghĩa/phạm vi tính 
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- Đất sản xuất nông nghiệp: Là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất 

nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm. 

+ Đất trồng cây hàng năm: Là đất chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh 

trƣởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm; kể cả đất sử dụng 

theo chế độ canh tác không thƣờng xuyên theo chu kỳ, đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng 

vào mục đích chăn nuôi; bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng 

cây hàng năm khác. 

Đất trồng lúa: Là ruộng, nƣơng rẫy trồng lúa từ một vụ trở lên hoặc trồng lúa kết 

hợp với sử dụng vào các mục đích khác đƣợc pháp luật cho phép nhƣng trồng lúa là 

chính; bao gồm đất chuyên lúa nƣớc, đất trồng lúa nƣớc còn lại (không phải chuyên 

trồng lúa nƣớc), đất trồng lúa nƣơng. 

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi: Là đất trồng cỏ hoặc đồng cỏ, đồi cỏ tự nhiên có cải 

tạo để chăn nuôi gia súc; bao gồm đất trồng cỏ và đất cỏ tự nhiên có cải tạo (đƣợc cải 

tạo, khoanh nuôi, phân thành từng thửa). 

Đất trồng cây hàng năm khác: Là đất trồng cây hàng năm không phải đất lúa và 

đất cỏ dùng vào chăn nuôi gồm chủ yếu trồng màu, hoa, cây làm thuốc hàng năm, đỗ 

tƣơng, lạc, vừng, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm, cỏ không để chăn nuôi; gồm đất trồng 

cây hàng năm khác (đất bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên để trồng cây 

hàng năm khác) và đất nƣơng rẫy trồng cây hàng năm khác. 

+ Đất trồng cây lâu năm: Là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trƣởng trên 

một năm từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch; kể cả loại cây có thời gian sinh trƣởng nhƣ 

cây hàng năm nhƣng cho thu hoạch trong nhiều năm nhƣ: thanh long, chuối, dứa, nho, 

v.v... Đất trồng cây lâu năm bao gồm đất trồng cây công nghiệp lâu năm, đất trồng cây 

ăn quả lâu năm và đất trồng cây lâu năm khác. 

Đất trồng cây công nghiệp lâu năm: Là đất trồng cây lâu năm có sản phẩm thu 

hoạch không phải là gỗ để làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế 

biến mới sử dụng đƣợc gồm chủ yếu là chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, ca cao, dừa, v.v... 

Đất trồng cây ăn quả lâu năm: Là đất trồng cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch là 

quả để ăn tƣơi hoặc kết hợp chế biến. 

Đất trồng cây lâu năm khác: Là đất trồng cây lâu năm không phải đất trồng cây 

công nghiệp lâu năm và đất trồng cây ăn quả lâu năm gồm chủ yếu là đất trồng cây lấy 

gỗ, lấy bóng mát, tạo cảnh quan không thuộc đất lâm nghiệp, đất vƣờn trồng xen lẫn 

nhiều loại cây lâu năm hoặc cây lâu năm xen lẫn cây hàng năm. 

- Đất lâm nghiệp: Là đất đang có rừng tự nhiên hoặc đang có rừng trồng đạt tiêu 

chuẩn rừng, đất đang khoanh nuôi phục hồi rừng (đất đã có rừng bị khai thác, chặt phá, 

hoả hoạn nay đƣợc đầu tƣ để phục hồi rừng), đất để trồng rừng mới (đất có cây rừng mới 

trồng chƣa đạt tiêu chuẩn rừng hoặc đất đã giao để trồng rừng mới); bao gồm đất rừng 
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sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 

+ Đất rừng sản xuất: Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; bao gồm đất có rừng tự nhiên 

sản xuất, đất có rừng trồng sản xuất, đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất, đất 

trồng rừng sản xuất. 

Đất có rừng tự nhiên sản xuất: Là đất rừng sản xuất có rừng tự nhiên đạt tiêu 

chuẩn rừng theo pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

Đất có rừng trồng sản xuất: Là đất rừng sản xuất có rừng do con ngƣời trồng đạt 

tiêu chuẩn rừng theo pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất: Là đất rừng sản xuất đã có rừng bị khai 

thác, chặt phá, hoả hoạn nay đƣợc đầu tƣ để phục hồi rừng. 

Đất trồng rừng sản xuất: Là đất rừng sản xuất nay có cây rừng mới trồng nhƣng 

chƣa đạt tiêu chuẩn rừng. 

+ Đất rừng phòng hộ: Là đất để sử dụng vào mục đích phòng hộ đầu nguồn, bảo 

vệ đất, bảo vệ nƣớc, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; bao gồm đất có rừng tự nhiên 

phòng hộ, đất có rừng trồng phòng hộ, đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ, đất 

trồng rừng phòng hộ. 

+ Đất rừng đặc dụng: Là đất để sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm 

khoa học, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, vƣờn rừng quốc gia, bảo vệ di tích 

lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trƣờng sinh thái theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; bao gồm đất có rừng tự nhiên đặc dụng, đất có 

rừng trồng đặc dụng, đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng, đất trồng rừng đặc dụng. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Là đất đƣợc sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng 

thủy sản; bao gồm đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn và đất chuyên nuôi trồng thủy 

sản nước ngọt. 

Lưu ý: Trƣờng hợp hộ nuôi cá trên diện tích trồng lúa thì không tính diện tích này 

vào đất nuôi trồng thủy sản. 

Hộ nuôi cá lồng, bè trên sông, suối, biển, đầm,... thì không tính lồng, bè này vào 

đất nuôi trồng thủy sản nhƣng vẫn tính sản lƣợng cá nuôi. 

- Ao liền kề đất thổ cư: Là diện tích ao trong phạm vi đất thổ cƣ của hộ, không kể 

ao, hồ khác ngoài đất thổ cƣ của hộ. 

- Vườn liền kề đất thổ cư: Là diện tích đất vƣờn quanh nhà trong phạm vi đất thổ 

cƣ của hộ, không kể vƣờn ngoài đất thổ cƣ của hộ. 

Theo văn bản của nhà nƣớc qui định đất thổ cƣ của một hộ ở miền núi là 400 m2, 
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Đồng bằng Bắc Bộ là 200 m2; Đông Nam Bộ 400 m2; Tây Nguyên 400 m2; Đồng bằng 

sông Cửu Long 400 m2. Trƣờng hợp hộ có đất ở, ao, vƣờn quá rộng đƣợc phép tính vào 

đất thổ cƣ nhƣng không vƣợt quá 2 lần mức bình quân chung của vùng. Phần diện tích 

đất còn lại cắt từ đất thổ cƣ căn cứ vào thực tế hộ trồng cây gì thì tính diện tích đất thuộc 

loại cây đó, nếu chƣa sử dụng thì ghi là đất hoang hoá. Ví dụ: đất trồng chè tính vào đất 

trồng cây công nghiệp lâu năm, đất trồng rau màu, cây lƣơng thực tính vào diện tích đất 

trồng cây hàng năm. Tuy nhiên cũng không nên máy móc đối với những trƣờng hợp đất 

thổ cƣ tính đã vƣợt quá 2 lần mức bình quân chung, diện tích còn lại quá nhỏ thì đƣợc 

phép tính vào đất thổ cƣ. Đối với trƣờng hợp hộ đƣợc phép chuyển từ đất nông nghiệp 

sang đất ở, nhà xƣởng, kho bãi thì qui ƣớc không tính vào đất nông nghiệp. 

- Đất du canh: Là diện tích đất nƣơng rẫy do các hộ ở miền núi phát rẫy, đốt rừng 

để gieo trồng một số vụ (thời gian dƣới 3 năm) sau đó chuyển đi phát nƣơng mới. 

- Đất khác: Gồm đất làm muối, đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà 

khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; 

xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác đƣợc pháp 

luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm 

nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở ƣơm tạo cây giống; xây dựng nhà/kho chuyên chứa 

nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp; đất 

bỏ hoang; đất khai hoang,... 

Câu 2: ĐTV hỏi lần lƣợt theo từng loại đất để xác định các loại đất mà hộ quản lý 

hoặc sử dụng để canh tác kể cả các thửa đất thuê, mƣợn của ngƣời khác và đất đã cho 

ngƣời khác thuê, mƣợn, trao đổi trong 12 tháng qua. Mỗi loại đất sẽ đƣợc ghi một dòng 

cho các câu hỏi tiếp theo. 

Câu 3: Ghi diện tích/(tổng diện tích-nếu phải ghép nhiều thửa/mảnh đất với nhau) 

tính bằng mét vuông. Trƣờng hợp ngƣời trả lời nói diện tích thửa đất theo đơn vị đo 

lƣờng của địa phƣơng thì điều tra viên cần qui đổi ra mét vuông, cụ thể: 

- 1 mẫu Bắc Bộ   = 10 sào  = 3600 m2. 

- 1 sào Bắc Bộ   = 15 thƣớc  = 360 m2. 

- 1 thƣớc (Bắc Bộ)   = 24 m2 

- 1 miếng (Bắc Bộ)   = 36 m2 

- 1 thƣớc (Trung Bộ) = 33,33 m2 

- 1 miếng (Trung Bộ) = 24 m2 

- 1 sào Trung Bộ   = 500m2 

- 1 công nhà nƣớc   = 1000 m2 

- 1 công tầm lớn   = 1200 m2 (công tầm cấy) 
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Câu 4: Bao gồm toàn bộ tiền mặt, trị giá hiện vật hộ đã chi trả cho việc đấu thầu 

và thuê đất của ngƣời khác trong 12 tháng qua. Trƣờng hợp hộ thanh toán bằng hiện vật 

thì qui ra tiền bằng cách lấy số lƣợng hiện vật đã thanh toán nhân với giá bình quân của 

hiện vật đó theo giá thị trƣờng tại địa bàn điều tra vào thời điểm thanh toán. Những hộ 

thanh toán bằng ngày công lao động cũng qui ra tiền bằng cách lấy số ngày công nhân 

với giá công lao động bình quân ở địa bàn điều tra để tính ra số tiền phải trả. 

Lưu ý: Ở đây chỉ tính các khoản hộ thanh toán để thuê đất 12 tháng qua mà không 

tính tổng số tiền hay hiện vật hộ thanh toán cho toàn bộ thời gian thuê đất. Trƣờng hợp 

hộ phải trả trƣớc một số năm hoặc toàn bộ thời gian thuê đất thì ĐTV phải phân bổ số 

tiền và trị giá hiện vật của hộ đã trả cho từng năm theo số tiền đã trả cho số năm hoặc 

toàn bộ thời gian thuê đất. Chỉ ghi số tiền phân bổ cho 12 tháng qua vào câu 4. 

Ví dụ: Hộ ông Nguyễn Xuân Bắc tháng 4 năm 2019 thuê 1 thửa đất 560 m2 trong 

thời hạn 5 năm (60 tháng). Tháng 4 năm 2019 gia đình đã thanh toán trả cho chủ thửa đất 

trên là 6 triệu đồng, đƣợc biết số tiền này thanh toán trƣớc cho 3 năm. Cách phân bổ để 

ghi số tiền cho 12 tháng qua (tính từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020 - giả sử điều tra viên 

đến hộ vào tháng 6 năm 2020) nhƣ sau: lấy 6 triệu đồng chia cho 36 tháng x 12 tháng = 2 

triệu đồng. Số tiền hộ đã thanh toán cho 12 tháng qua là 2 triệu đồng (ghi vào câu 4). 

Câu 5: Bao gồm toàn bộ tiền mặt, trị giá hiện vật hộ đã thu đƣợc từ việc cho 

ngƣời khác thuê đất trong 12 tháng qua. Trƣờng hợp hộ thu đƣợc bằng hiện vật thì qui ra 

tiền bằng cách lấy số lƣợng hiện vật đã đƣợc thanh toán nhân với giá bình quân của hiện 

vật đó theo giá thị trƣờng tại địa bàn điều tra vào thời điểm thanh toán. Nếu hộ đƣợc 

thanh toán bằng ngày công lao động cũng qui ra tiền bằng cách lấy số ngày công nhân 

với giá công lao động bình quân ở địa bàn điều tra để tính ra số tiền phải trả. 

Lưu ý: Ở đây chỉ tính các khoản hộ thực tế đã nhận đƣợc tính cho 12 tháng qua 

mà không tính tổng số tiền hay hiện vật hộ nhận đƣợc cho toàn bộ thời gian cho thuê đất. 

Trƣờng hợp hộ thuê đất trả tiền hoặc trị giá hiện vật trƣớc cho một số năm hoặc toàn bộ 

thời gian thuê đất thì ĐTV phải phân bổ số tiền và trị giá hiện vật theo số năm mà hộ đã 

nhận. Chỉ ghi số tiền phân bổ cho 12 tháng qua ghi vào câu 5. 

Sau khi kết thúc phần 4B0, điều tra viên cộng câu 5 và ghi kết quả vào ô 4B0TN 

để sau này cộng vào thu nhập. 

4B1. TRỒNG TRỌT 

Phƣơng pháp xác định sản phẩm thu hoạch chính của ngành trồng trọt là điều tra 

viên đến phỏng vấn trực tiếp chủ hộ hoặc những ngƣời nắm đƣợc nhiều thông tin nhất 

trong hộ về diện tích gieo trồng, sản lƣợng thực thu từng loại cây trồng, từng vụ sản xuất 

để tính toán trị giá sản lƣợng thu hoạch ghi vào phiếu. 

Hình thái sản phẩm của các loại sản phẩm trồng trọt quy định như sau: 

- Thóc, ngô, kê, mỳ, mạch: hạt khô; khoai lang, sắn/củ mỳ, khoai khác: củ tƣơi. 
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- Đậu xanh, đậu đen, đậu tƣơng: hạt khô. 

- Lạc: lạc vỏ khô; mía: cây tƣơi; thuốc lá, thuốc lào: lá khô; bông: cả hạt khô; cói: 

chẻ khô; vừng/mè: hạt khô; dâu tằm: lá tƣơi; đay: bẹ khô. 

- Chè: búp tƣơi; cà phê: nhân; hồ tiêu: hạt khô; dừa: quả tƣơi; điều: hạt khô. 

- Cây ăn quả có nhiều loại và hình thái sản phẩm đƣợc tính là quả tƣơi, gồm: cam, 

chanh, quýt, dứa, chuối, nhãn, vải, xoài, mít, ổi, chôm chôm. 

- Cây giống: Ghi tổng số tiền thu đƣợc do bán các loại cây giống trong 12 tháng qua. 

- Cây cảnh: Ghi tổng số tiền thu đƣợc do bán các loại cây cảnh trong 12 tháng qua. 

Câu 1a: Đây là câu hỏi tổng quát giúp hộ xác định trong 12 tháng qua có thu 

hoạch sản phẩm nào từ các cây trồng nông nghiệp (kể cả sản phẩm phụ và sản phẩm thu 

nhặt từ trồng trọt), không hỏi cây trồng lâm nghiệp. Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và 

chuyển sang câu 2; ngƣợc lại thì ghi mã 2 và chuyển sang câu 1b. Trƣờng hợp hộ bị thiệt 

hại một phần và vẫn có sản phẩm thu hoạch thì câu 1a ghi mã 1 "CÓ". 

Câu 1b: Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang câu 4B1T2; ngƣợc lại thì ghi 

mã 2 và chuyển sang phần 4B2. Câu 1b ghi mã 1 "CÓ" khi hộ có hoạt động sản xuất 

trồng trọt nhƣng không có sản phẩm thu hoạch (mất toàn bộ). 

4B1.1. CÂY LÚA 

Phần này thu thập thông tin về diện tích gieo trồng lúa, sản lƣợng lúa thực thu và 

trị giá sản phẩm đã thu hoạch của từng vụ, cả năm, thóc bán, đổi hàng và những mất mát 

do chuột, bọ, mục nát hay lý do khác. 

Ở Việt Nam lúa là cây có hạt chủ yếu, vì vậy quá trình điều tra cây lúa đƣợc 

nghiên cứu chi tiết thành một biểu riêng. Biểu này đƣợc thu thập theo từng vụ. Phƣơng 

pháp ghi diện tích, sản lƣợng lúa và sử dụng lúa nhƣ sau: 

- Nếu ngƣời trả lời nhớ chi tiết từng vụ lúa thì ĐTV hỏi và ghi thông tin về cây 

lúa tƣơng ứng với các dòng, không cần cộng tổng vào dòng 1: lúa Đông xuân (dòng 1.1), 

lúa Hè thu (dòng 1.2), lúa Mùa/Thu đông (dòng 1.3) và lúa tẻ trên đất nƣơng rẫy (dòng 

1.4). ĐTV ghi đầy đủ số liệu của các dòng trên theo mùa vụ của địa phƣơng trong 12 

tháng qua. 

- Trƣờng hợp hộ không nhớ hoặc không thể tách chi tiết theo từng vụ thì ghi vào 

dòng cộng lúa cả năm (dòng 1) còn các dòng ghi theo từng vụ lúa sẽ không ghi. 

ĐTV cần tham khảo thông tin về các vụ lúa để phỏng vấn hộ cho khỏi sót. Đối 

với các tỉnh miền Bắc lúa thƣờng đƣợc gieo cấy chủ yếu 2 vụ: lúa Đông xuân và lúa 

Mùa, nhƣng đối với các tỉnh miền Nam thời gian gieo cấy và thu hoạch xen kẽ nhau 

quanh năm, trƣờng hợp này đƣợc qui về 3 vụ chủ yếu của năm là vụ Đông xuân, vụ Hè 

thu và vụ Mùa/Thu đông. 

Thời vụ gieo cấy và thời gian thu hoạch từng vụ lúa trong năm thƣờng vào các 
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tháng nhƣ sau: 

Vụ Đông xuân Thời gian gieo cấy Thời gian thu hoạch 

- Đồng bằng sông Hồng Tháng 2, 3 Tháng 5, 6 

- Đồng bằng sông Cửu Long Tháng 12, 1 Tháng 3, 4 

- Miền núi Tháng 3, 4 Tháng 6, 7 

- Duyên hải miền Trung Tháng 1, 2 Tháng 4, 5 

- Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Tháng 2, 3 Tháng 5, 6 

Vụ Hè thu   

- Đồng bằng sông Hồng - - 

- Đồng bằng sông Cửu Long Tháng 4, 5 Tháng 7, 8 

- Miền núi - - 

- Duyên hải miền Trung Tháng 5, 6 Tháng 7, 8 

- Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Tháng 6, 7 Tháng 9, 10 

Vụ Mùa/Thu đông   

- Đồng bằng sông Hồng Tháng 7, 8 Tháng 10, 11 

- Đồng bằng sông Cửu Long Tháng 8 Tháng 12, 1 

- Miền núi Tháng 8, 9 Tháng 12, 1 

- Duyên hải miền Trung Tháng 8, 9 Tháng 11, 12 

- Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Tháng 8, 9 Tháng 10, 11 

Đối với các hộ tại thời điểm điều tra đang thu hoạch vụ lúa dở dang thì tính phần 

đã thu hoạch, không tính phần sắp thu hoạch. Về nguyên tắc là ghi đƣợc phần thu hoạch 

trong 12 tháng qua. 

Câu 2: ĐTV đánh dấu X tƣơng ứng với từng vụ lúa có thu hoạch trong 12 tháng 

qua trƣớc khi hỏi sang câu 3 và các câu tiếp theo. Lúa đặc sản là các loại lúa cho các loại 

gạo có giá trị kinh tế cao và chất lƣợng gạo ngon hơn các loại gạo của các giống lúa 

khác, ví dụ gạo Nàng hƣơng, Tám thơm,... 

Câu 3: Tính diện tích gieo trồng của từng vụ lúa. Nếu nơi nào không phân biệt 

đƣợc vụ thì ghi diện tích gieo trồng lúa cả năm. Cần lƣu ý câu này ghi diện tích gieo 

trồng không phải là diện tích canh tác. Ví dụ 1 năm trên một thửa đất 360 m2 trồng 2 vụ 

lúa nếu không phân biệt đƣợc từng vụ thì diện tích gieo trồng ghi ở dòng lúa tẻ cả năm 

sẽ gấp đôi diện tích canh tác, tức là 720m2. 

Câu 4: Ghi sản lƣợng thóc đã thu hoạch (sản lƣợng thực thu) cho từng vụ lúa 

trong 12 tháng qua theo sản lƣợng khô, sạch. 
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Câu 5: Ghi phần thiệt hại sau thu hoạch do chuột bọ ăn, bị mục nát do mƣa bão 

hoặc hoả hoạn, v.v... 

Câu 6: Nếu trong 12 tháng qua, sản lƣợng lúa thu hoạch của hộ có bán, đổi hàng 

thì ghi khối lƣợng bán/đổi, không bán hoặc đổi thì ghi số 0. Thóc mang đổi lấy hàng hoá 

qui ƣớc tính là bán thóc, giá tính theo trị giá của hàng hoá hộ đã đổi. 

Tính toàn bộ số thóc hộ đã bán hoặc dùng để đổi hàng hoá, vật tƣ, phân bón, v.v... 

của sản lƣợng thu hoạch của từng vụ trong 12 tháng qua, không kể số thóc bán hoặc đổi 

hàng của năm trƣớc chuyển sang hoặc thóc mua vào để bán. Trƣờng hợp những hộ 

không bán thóc mà tự xay xát thóc để bán gạo thì điều tra viên phải phỏng vấn chi tiết 

xem số gạo bán ra là bao nhiêu kg để qui đổi từ gạo về thóc theo hệ số 1 kg thóc = 0,7 kg 

gạo. Ví dụ trong 12 tháng qua hộ ông Nguyễn Văn An bán ra 100 kg gạo, theo hệ số qui 

đổi trên số thóc gia đình ông An đã bán ra trong 12 tháng qua là: 142 kg = (100 x 1/0,7) 

Câu 7:  Ghi tổng số tiền hộ thu đƣợc do bán/đổi thóc. Trƣờng hợp hộ đem thóc 

đổi lấy hàng, vật tƣ, phân bón qui ƣớc đƣợc tính là thóc đã bán ra. Số tiền thu đƣợc tính 

theo giá hàng, vật tƣ hoặc phân bón đã đổi đƣợc theo giá thị trƣờng địa phƣơng tại thời 

điểm đổi hàng. 

Câu 8: ĐTV tự tính và ghi câu này. Tính trị giá thóc thu đƣợc trong 12 tháng qua 

cho từng vụ hoặc cả năm theo cách sau đây: 

- Nếu hộ không bán thóc sản xuất ra trong 12 tháng qua thì trị giá toàn bộ sản 

lƣợng thóc sẽ đƣợc tính bằng tổng sản lƣợng nhân với giá bình quân năm của thị trƣờng 

tại địa bàn điều tra. 

- Nếu hộ bán toàn bộ số thóc sản xuất ra trong 12 tháng qua thì ghi số tiền thực tế 

hộ đã bán. 

- Nếu hộ bán một phần thì tính theo công thức sau: 

Trị giá thóc 

thu đƣợc 

trong 12 

tháng qua 

= 

Trị giá thóc 

đã bán/đổi 

trong 12 

tháng qua 

+ 

Tổng 

sản 

lƣợng 
- 

 

Số bán/đổi    x 
Giá bình quân 

năm tại thị trƣờng 

địa phƣơng 

Hay là: 

Câu 8 = Câu 7 + (Câu 4 - Câu 6) x Giá bình quân năm tại thị trƣờng địa phƣơng 

Trƣờng hợp hộ thu hoạch lúa non để làm cốm thì quy ƣớc ghi nhƣ sau: 

- Diện tích trồng lúa ghi vào cột 3. 

- Giá trị thu đƣợc ghi vào cột 7 và cột 8. 

- Cột 4 và cột 6: ghi sản lƣợng đƣợc tính theo năng suất thu hoạch bình quân của 

những thửa ruộng trên cùng cánh đồng đó. 
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Trƣờng hợp hộ bán lúa non cho hộ khác tiếp tục chăm sóc và thu hoạch thì quy 

ƣớc ghi nhƣ sau: 

- Đối với hộ bán: ghi số tiền còn lại sau khi lấy số tiền thu đƣợc từ bán lúa non trừ 

đi toàn bộ chi phí sản xuất của hộ đến lúc bán lúa vào câu 5, Mục 4B0. 

- Đối với hộ mua: ghi số tiền mua lúa non vào câu 4, Mục 4B0 và mã 12 “Thuê và 

đấu thầu đất”, Mục 4B1.6. Sản lƣợng thu hoạch và các khoản chi phí sản xuất phát sinh 

sau khi mua đến lúc thu hoạch thì ghi nhƣ hoạt động trồng lúa của hộ. 

Sau khi kết thúc phần 4B1.1, điều tra viên cộng câu 8 và ghi kết quả vào ô 4B11T để sau 

này cộng vào tổng thu. 

4B1.2. CÂY LƢƠNG THỰC, THỰC PHẨM VÀ CÂY HÀNG NĂM KHÁC 

ĐTV cần tìm hiểu mùa vụ thu hoạch trong năm đối với mỗi loại cây màu lƣơng 

thực và các loại cây rau, từ đó để xác định thu về các loại cây lƣơng thực và rau trong 12 

tháng qua cho hợp lý, cụ thể mùa vụ của cây lƣơng thực và rau trong năm nhƣ sau: 

Thời gian gieo trồng     Thời gian thu hoạch 

- Vụ Đông xuân và vụ Đông Tháng 12, 1, 2, 3       Tháng 2, 3, 4, 5 

- Vụ Mùa, Hè thu   Tháng 5, 6, 7                Tháng 9, 10, 11 

Câu 2: Hỏi tất cả các loại cây đã đƣợc liệt kê, hộ có thu hoạch những loại cây nào 

thì điều tra viên đánh dấu X vào cột tƣơng ứng trƣớc khi hỏi sang các câu tiếp theo. Cần 

phải hỏi lần lƣợt từng cây trồng, không đƣợc tự ý ghi câu trả lời nếu chƣa hỏi hộ. 

Cây lƣơng thực khác (mã 11) bao gồm kê, mì, mạch, cao lƣơng, khoai nƣớc, 

dong riềng. 

Rau củ quả khác (mã 20) bao gồm các loại rau, củ, quả dùng làm rau chƣa đƣợc 

liệt kê trong bảng danh mục ở trên nhƣ: Bầu, bí ngô, bí đao, mƣớp, su su, đậu ván, rau 

ngót, mƣớp đắng, rau đay, rau dền, xà lách, rau khoai lang, củ cải đƣờng, các loại nấm 

trồng. Riêng thu nhặt nấm hƣơng, nấm trứng thì ghi vào khoản “Các sản phẩm thu nhặt, 

mót” Mục 4B1.5. 

Cây hàng năm khác (mã 21) bao gồm đậu xanh, đậu đen và đậu đỏ (lấy hạt), các 

loại hoa, cây cảnh, cây thức ăn gia súc, cây làm phân xanh, trồng cây sen,... 

Câu 3: Ghi tổng diện tích gieo trồng trong 12 tháng qua cho từng loại cây. Diện 

tích gieo trồng cây lƣơng thực, thực phẩm và cây hàng năm khác gồm diện tích trồng 

trần, trồng xen, trồng gối vụ. Khái niệm và phƣơng pháp tính diện tích nhƣ sau: 

- Trồng trần: Trên diện tích trong 1 vụ chỉ trồng 1 loại cây nhất định với mật độ  

cây trồng bình thƣờng theo tập quán địa phƣơng. Trong một vụ có thể trồng 1 lần nhƣ 

ngô, sắn (khoai mỳ) hoặc trồng nhiều lần nhƣ một số loại rau. Cây trồng trần đƣợc tính 1 

lần diện tích trong 1 vụ sản xuất. Ví dụ hộ ông An trong 12 tháng qua trồng 2 vụ khoai 
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lang, vụ khoai lang chiêm là 100 m2, vụ khoai lang mùa là 120 m2, vậy diện tích trồng 

khoai lang trong 12 tháng qua là 220 m2 (100 m2  + 120 m2). 

- Trồng xen: Trên một diện tích trồng 2 đến 3 loại cây xen nhau, song song cùng 

tồn tại, cây trồng chính có mật độ bình thƣờng, cây trồng xen đƣợc trồng nhằm tiết kiệm 

diện tích nên mật độ thƣa hơn cây trồng trần. Trồng xen có thể giữa các cây hàng năm 

với nhau hoặc xen cây hàng năm với cây lâu năm. Nhƣ vậy cây trồng chính đƣợc tính 

diện tích nhƣ cây trồng trần, cây trồng xen căn cứ theo mật độ cây thực tế hay số lƣợng 

hạt giống để qui đổi ra diện tích cây trồng trần. Ví dụ hộ ông An có một thửa đất 360 m2 

trồng ngô xen lạc (đậu phộng). Ngô khi trồng trần hết 1,5 kg hạt giống, nhƣng khi trồng 

xen với cây lạc (đậu phộng) chỉ hết 0,5 kg hạt giống trên 360 m2, cách tính diện tích gieo 

trồng cho mỗi loại cây nhƣ sau: 

+ Lạc (đậu phộng) đƣợc tính toàn bộ diện tích bằng 360 m2  và ghi ở phần 4B1.3 

“CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ LÂU NĂM” 

+ Ngô: Diện tích đƣợc tính theo tỷ lệ hạt giống khi trồng xen so với khi trồng 

trần: 0,5 kg: 1,5 kg = 1/3 nhƣ vậy diện tích trồng xen bằng 360 m2 : 3 = 120 m2. 

- Trồng gối vụ: Trên một diện tích, khi cây trồng trƣớc chuẩn bị thu hoạch thì 

trồng cây sau với mật độ bình thƣờng nhằm tranh thủ thời vụ. Nhƣ vậy cả cây trồng 

trƣớc và cây trồng sau đều tính 1 lần diện tích nhƣ cây trồng trần. 

Cây lƣơng thực thực phẩm và cây hàng năm khác, cách tính trị giá sản phẩm thu 

hoạch trong 12 tháng qua ở câu 7 nhƣ sau: 

- Trƣờng hợp hộ có sản phẩm bán/đổi trong 12 tháng qua đƣợc tính theo công thức: 

câu 7 = câu 6 + (câu 4 - câu 5) x với giá bình quân năm của thị trƣờng tại địa phƣơng. 

- Trƣờng hợp hộ không có sản phẩm bán/đổi trong 12 tháng qua, lấy sản lƣợng thu 

hoạch trong 12 tháng qua (câu 4) x với giá bình quân năm của thị trƣờng tại địa phƣơng. 

Câu 7 các phần 4B1.3, 4B1.4 cách tính tƣơng tự nhƣ trên. 

Hoa và cây cảnh chỉ tính diện tích đối với những loại hoa hoặc cây cảnh đƣợc 

trồng tập trung trên diện tích đất canh tác. Ngƣợc lại, hoa, cây cảnh trồng trong chậu, 

treo trên dàn qui ƣớc không đổi ra diện tích. 

Phƣơng pháp tính câu 4 - 7 tƣơng tự nhƣ cách tính các câu tƣơng ứng ở phần 4B1.1. 

Trƣờng hợp hộ thu hoạch ngô (bắp) non để ăn, bán hoặc bán diện tích ngô non 

cho hộ khác tiếp tục chăm sóc và thu hoạch thì ghi tƣơng tự nhƣ cây lúa đã đƣợc quy 

ƣớc ở phần trên. 

Sau khi kết thúc phần 4B1.2, điều tra viên cộng câu 7 và ghi kết quả vào ô 4B12T 

để sau này cộng vào tổng thu. 

4B1.3. CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY LÂU NĂM 
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Phần này chỉ liệt kê danh mục các loại cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm 

mang tính chất phổ biến trong cả nƣớc và có tầm quan trọng đối với nguồn thu nhập của 

hộ. Những cây không quan trọng và mang tính đặc thù ở từng vùng, từng địa phƣơng sẽ 

đƣợc ghi vào nhóm cây công nghiệp hàng năm và lâu năm khác. 

Câu 2: Dừa (mã 35) tính theo dừa quả khi tính đổi ra đơn vị trọng lƣợng theo hệ 

số qui ƣớc 1 quả = 1kg. 

Câu 3: Đối với cây trồng tập trung tính theo diện tích và ghi mã 1. Theo qui ƣớc 

thì diện tích trồng tập trung là diện tích từ 100 m2 trở lên với mật độ bình thƣờng. Những 

diện tích trồng dƣới 100 m2 không tính là diện tích trồng tập trung. Đối với cây trồng 

phân tán thì ghi số cây hiện có ở thời điểm điều tra và ghi mã 2 (kể cả số cây trồng trên 

diện tích dƣới 100 m2). 

- Tính theo diện tích trồng đối với những cây trồng tập trung, nghĩa là cây trồng 

tƣơng đối gom vào một chỗ và có thể đo tính đƣợc diện tích. 

- Tính theo cây đối với những loại cây trồng phân tán nhƣ trồng rải rác trong 

vƣờn, xung quanh nhà, đất tận dụng ở bờ kênh, mƣơng, ven đƣờng giao thông không thể 

qui thành một chỗ để đo và tính diện tích. 

- Cây công nghiệp lâu năm đƣợc tính toàn bộ diện tích của các năm trƣớc hiện 

còn và cho sản phẩm đến thời điểm khảo sát cũng nhƣ những diện tích trồng mới đang 

chăm sóc đã cho sản phẩm. 

Câu 4 - 7: Phƣơng pháp hỏi và ghi thông tin câu 4 - 7 tƣơng tự nhƣ cách hỏi và 

ghi các câu hỏi ở phần 4B1.2. 

Sau khi kết thúc phần 4B1.3, điều tra viên cộng câu 7 và ghi kết quả vào ô 4B13T 

để sau này cộng vào tổng thu. 

4B1.4. CÂY ĂN QUẢ 

Cây lâu năm khác (mã 53) bao gồm các cây nhƣ: cây thốt nốt, cau, cây trầu 

không, cây sơn, các loại cây dƣợc liệu,... 

Phƣơng pháp tính và cách ghi các câu hỏi của phần này giống nhƣ phần 4B1.3. 

Trƣờng hợp hộ bán diện tích cây ăn quả cho hộ khác tiếp tục chăm sóc và thu 

hoạch thì ghi tƣơng tự nhƣ cây lúa đã đƣợc quy ƣớc ở phần trên. 

Sau khi kết thúc phần 4B1.4, điều tra viên cộng câu 7 và ghi kết quả vào ô 4B14T 

để sau này cộng vào tổng thu. 

4B1.5. THU TỪ SẢN PHẨM PHỤ VÀ SẢN PHẨM THU NHẶT TỪ TRỒNG TRỌT 

Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài thu hoạch sản phẩm chính của các cây trồng 

đã nêu trên còn tính thu về sản phẩm phụ nhƣ: rơm, rạ, dây khoai lang, lá mía, ngọn mía, 

thân cây đay, bẹ dừa, xơ dừa,… và sản phẩm thu nhặt nhƣ: thóc, khoai, điều, tiêu, chè, 

lục bình, cỏ lác, nấm hƣơng, nấm trứng... nếu thực tế hộ có sử dụng hoặc bán ra trong 12 
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tháng qua. 

Trong cuộc khảo sát này, những sản phẩm phụ, sản phẩm thu nhặt từ trồng trọt hộ 

thực tế có thu hoạch và sử dụng để bán, đổi hàng làm tăng thu nhập của hộ hoặc sử dụng 

làm thức ăn cho chăn nuôi hoặc sử dụng cho đời sống (ví dụ: rơm rạ hoặc củi để bán 

hoặc dùng để nấu ăn, dây khoai lang, rơm rạ làm thức ăn cho chăn nuôi...) cũng đƣợc 

tính vào thu nhập. 

Trƣờng hợp hộ trồng khoai lang: 

- Lấy củ là sản phẩm chính thì ghi thông tin vào mã 9 "Khoai lang", Mục 4B1.2; 

- Lấy lá là sản phẩm chính (rau để ăn) thì ghi thông tin vào mã 20 "Rau củ quả 

khác", Mục 4B1.2. 

Còn những sản phẩm phụ nhƣ dây khoai làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm phân thì 

ghi thông tin vào dòng 2 “Lá, thân khoai lang”, Mục 4B.1.5. 

Nếu hộ trồng khoai lang làm thức ăn chăn nuôi là chính thì ghi thông tin vào mã 

21 "Cây hàng năm khác", Mục 4B1.2. 

Đối với những cây trồng khác nhƣ cây ngô,... đƣợc trồng với các mục đích khác 

nhau thì ghi tƣơng tự nhƣ trên. 

Thu nhặt nấm hƣơng, nấm trứng thì ghi vào khoản "Các sản phẩm thu nhặt, mót". 

Câu 1: Hỏi cho tất cả các loại sản phẩm phụ và sản phẩm thu nhặt từ trồng trọt đã 

đƣợc liệt kê ở trong biểu trƣớc khi hỏi sang câu 2-5. Mỗi câu hỏi đối với từng sản phẩm 

phụ và sản phẩm thu nhặt nếu hộ có sử dụng thì điều tra viên đánh dấu nhân (X) vào ô 

tƣơng ứng. 

Câu 2-4: Ghi trị giá từng loại sản phẩm phụ và sản phẩm thu nhặt từ trồng trọt hộ 

đã sử dụng và bán trong 12 tháng qua theo quy định trên. 

Câu 5: ĐTV tự tính, đối với sản phẩm phụ và sản phẩm thu nhặt hộ sử dụng làm 

thức ăn cho vật nuôi hoặc sử dụng cho việc khác đƣợc tính theo giá bình quân ở thị 

trƣờng địa phƣơng tại địa bàn điều tra. 

Trƣờng hợp hộ không ƣớc tính đƣợc giá trị của sản phẩm phụ trồng trọt thì ĐTV 

có thể tham khảo tỷ lệ giá trị sản phẩm phụ trong tổng giá trị sản phẩm của ngành trồng 

trọt tƣơng ứng với từng vùng nhƣ sau: 

- Đồng bằng sông Hồng:       2,5% 

- Trung du và miền núi phía Bắc:    2,3% 

- Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung:   2,5% 

- Tây Nguyên:        1,8% 

- Đông Nam Bộ:        2,4% 



 

 

84 

 
 

- Đồng bằng sông Cửu Long:      1,3% 

4B15T. ĐTV cộng câu 5 điền vào ô này. 

4B1T2. ĐTV ghi tổng số tiền hộ gia đình đƣợc đền bù thiệt hại về trồng trọt từ 

các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị… do thiên tai, dịch bệnh, môi trƣờng… 

4B1T. Tổng thu trồng trọt: ĐTV cộng các ô 4B11T đến 4B15T và câu 4B1T2 để 

ghi vào ô này. 

4B1.6. CHI PHÍ TRỒNG TRỌT 

Chi phí trồng trọt bao gồm các khoản chi phí vật chất, chi phí dịch vụ và các 

khoản chi phí khác phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh của hộ bao gồm phần mua 

vào, hộ tự túc. Cần chú ý: 

- Để tính chi phí sản xuất của hộ, quy định chỉ tính các khoản chi phí do hộ tự túc 

đã đƣợc tính vào thu của hộ, ví dụ: thóc đã đƣợc tính vào sản lƣợng thu hoạch, tức là đã 

tính vào thu, nay đem ra làm giống để gieo trồng. Không ghi những khoản chi phí do hộ 

tự túc nhƣng chƣa đƣợc tính vào thu của hộ ở bất kỳ chỗ nào trong phiếu phỏng vấn hộ 

này, ví dụ: không cần ghi vào chi phí trồng trọt dụng cụ nhỏ tự làm dùng cho sản xuất 

chƣa đƣợc tính vào thu của hộ. 

- Chỉ tính các khoản chi phí có liên quan đến những sản phẩm đã thu hoạch trong 

12 tháng qua; quy ƣớc không tính chi phí sản xuất dở dang cho cây trồng chƣa cho thu 

hoạch sản phẩm. 

- Trƣờng hợp chi phí sản xuất có liên quan đến thu nhập của nhiều năm phải 

phân bổ chi phí theo các năm cho thu hoạch sản phẩm, ví dụ nhƣ tiền thuê hoặc đấu thầu 

đất. Những chi phí có liên quan đến nhiều ngành thì tính phân bổ cho các ngành theo tỷ 

lệ thu hoặc tỷ lệ chi của mỗi ngành trong tổng số thu hoặc chi. 

- Vật tƣ dùng vào sản xuất nếu mua ngoài thì tính theo giá thực tế mua, tự túc 

tính theo giá bình quân năm của thị trƣờng tại địa bàn điều tra. 

- Trƣờng hợp sản xuất nông nghiệp (lúa, hoa màu...) mất mùa một vụ nào đó 

trong 12 tháng qua thì toàn bộ chi phí cho sản xuất của vụ đó đƣợc hạch toán vào chi phí 

sản xuất. 

- Trƣờng hợp lũ, lụt, v.v... làm mất mùa và gây thiệt hại cả những khoản đầu tƣ 

chi phí xây dựng cơ bản trong sản xuất nhƣ thiệt hại về vƣờn cà phê, hồ tiêu... hộ phải 

đầu tƣ trồng lại, cách tính để ghi vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua nhƣ sau: 

(i). Thiệt hại về những khoản chi phí thƣờng xuyên (giống, phân bón, thuốc trừ 

sâu, thuốc diệt cỏ, trả công lao động thuê ngoài, v.v...) đƣợc tính toàn bộ vào chi phí sản 

xuất cho 12 tháng qua. 

(ii). Thiệt hại về những khoản chi phí đầu tƣ xây dựng cơ bản đã thành tài sản cố 
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định thì số tiền thiệt hại phân bổ cho 1 năm (đƣợc tính bằng tổng trị giá thiệt hại chia cho 

số năm sử dụng) và ghi vào phần chi phí sản xuất trong 12 tháng qua. 

(iii). Thiệt hại về những khoản chi phí đầu tƣ trong quá trình hình thành/xây dựng 

tài sản cố định (chƣa trở thành tài sản cố định) hoàn toàn không tính vào chi phí sản xuất 

trong 12 tháng qua. 

Ví dụ: Năm 2019 hộ ông An có diện tích cà phê là 2 ha đang thu hoạch, năm đó 

ông An đã thuê công lao động trồng và chăm sóc cà phê là 2 triệu đồng, chi phí phân bón 

1 triệu đồng, cuối năm 2019 do hạn hán, gia đình không có nguồn nƣớc tƣới kịp thời nên 

2/3 số cây đã bị chết trị giá 7 triệu đồng. Gia đình cho biết thời gian vƣờn cà phê cho sản 

phẩm là 20 năm và chƣa hết thời gian khấu hao. Theo qui ƣớc trên thiệt hại đƣợc tính 

vào chi phí sản xuất cà phê năm 2019 nhƣ sau: 

- Chi phí thƣờng xuyên cho 2/3 số cây là 2.000.000 = (2/3 x 3.000.000đ) đồng 

đƣợc tính vào chi phí sản xuất. 

- Chi phí đầu tƣ xây dựng cơ bản phân bổ cho năm 2019 của 2/3 số cây là: 

233.000đ = (2/3 x 7.000.000 : 20 năm). 

Trong trƣờng hợp vƣờn cà phê nhà ông An chƣa cho thu hoạch vụ nào, đang trong 

quá trình đầu tƣ, chăm sóc thì tổng thiệt hại là 9.000.000 đồng = (7.000.000đ + 2/3 x 

3.000.000đ) không đƣợc tính vào chi phí sản xuất của năm 2019. 

Câu 1: ĐTV hỏi tất cả các khoản chi đã liệt kê và đánh dấu X vào dòng tƣơng 

ứng trƣớc khi chuyển sang câu 2. 

1, 2. Hạt giống, cây giống: Ghi trị giá hạt giống, cây giống thực tế hộ đã mua 

hoặc tự túc đƣợc đã tính vào thu và dùng cho sản xuất trong 12 tháng qua, ví dụ: thóc đã 

đƣợc tính vào sản lƣợng thu hoạch, tức là đã tính vào thu của hộ, nay đem ra làm giống 

để gieo trồng. Giống cây trồng gồm: giống lúa (mạ), khoai, rau, đậu, cây công nghiệp 

hàng năm, v.v… đã ghi ở phần 4b1 “Trồng trọt” đều đã đƣợc tính vào thu nên phải ghi 

chi phí ở đây. Trƣờng hợp hộ mua giống đƣợc trợ giá, khi tính chi phí sản xuất, chỉ tính 

số tiền hộ thực tế bỏ ra mua. 

3. Phân hoá học: ĐTV căn cứ vào phần 4B.1.7 Bảng khối lƣợng phân hóa học đã 

bón cho các loại cây để tính tổng trị giá phân hoá học hộ đã bón cho cây trồng trong các 

vụ sản xuất trong 12 tháng qua. Phân hoá học gồm nhiều loại nhƣ: đạm u rê, sunphat, 

NPK, lân, kali, v.v… ĐTV hỏi số lƣợng từng loại phân hoá học thực tế đã bón cho từng 

vụ, loại cây trồng để tính thành tiền. Giá phân hoá học tính theo giá thực tế hộ đã mua ở 

thị trƣờng. Khi phỏng vấn số lƣợng phân bón cho từng loại cây trồng trong thực tế có 

nhiều hộ không nhớ để tách chi tiết mỗi loại cây trồng đƣợc bón với số lƣợng bao nhiêu, 

thậm chí hộ chỉ trả lời trong 12 tháng qua đã mua bao nhiêu kg phân đạm, bao nhiêu kg 

ka li,v.v... gặp trƣờng hợp trên đây điều tra viên phải tính số lƣợng phân bón cho từng 

nhóm cây trồng theo cách qui ƣớc căn cứ theo tỷ lệ diện tích của từng loại cây trồng 
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trong từng nhóm cây. Ví dụ hộ ông An đã mua 75 kg đạm để bón cho 600 m2 lúa;  

100 m2 khoai tây (cây lƣơng thực và thực phẩm) và 50 m2 chè (cây công nghiệp) theo 

qui ƣớc trên tổng diện tích đƣợc bón phân hoá học là 750 m2, trong đó diện tích lúa 

chiếm 80%, diện tích khoai tây 13% và diện tích chè 7%. Cách tính số lƣợng phân đạm 

đã bón cho từng loại cây trồng nhƣ sau: 

- Số lƣợng phân đạm bón cho lúa: = 60 kg (75 kg x 0,8) 

- Số lƣợng phân đạm bón cho khoai tây: = 9,8 kg (75 kg x 0,13) 

- Số lƣợng phân đạm bón cho chè:  = 5,2 kg (75 kg x 0,07) 

Trƣờng hợp tính toán trên cũng có khó khăn thì điều tra viên có thể ghi gộp tổng 

số phân bón và trị giá vào cột 2e. 

Tƣơng tự cách tính trên đây có thể sử dụng tính cho phân hữu cơ, thuốc trừ sâu và 

diệt cỏ cho từng nhóm cây của hộ. 

4, 5. Phân hữu cơ: Ghi số tiền phân hữu cơ hộ tự túc, mua vào để bón cho cây 

trồng trong 12 tháng qua. 

6, 7. Thuốc trừ sâu, diệt cỏ: Ghi trị giá thực tế đã sử dụng các loại thuốc phòng 

trừ sâu bệnh cho cây trồng. Thuốc trừ sâu, diệt cỏ có nhiều loại gồm thuốc bột, thuốc 

nƣớc. Căn cứ vào số lần sử dụng từng loại thuốc trong kỳ để tính thành tiền, tổng hợp 

ghi vào phiếu điều tra. 

8. Thuốc kích thích tăng trưởng: Ghi trị giá thực tế hộ đã sử dụng các loại thuốc 

kích thích tăng trƣởng. 

9. Dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng: Ghi số tiền chi mua các dụng cụ nhỏ, vật rẻ 

tiền mau hỏng nhƣ: cuốc, cào, mai, móng, liềm, hái, thúng, quang sảo, v.v… phục vụ  

trồng trọt. Dụng cụ nhỏ thuộc loại rẻ tiền mau hỏng mua trong 12 tháng qua (thừng, 

chão, rổ rá, quang sảo, v.v...) quy định sử dụng hết trong 12 tháng qua không phân bổ. 

Một số dụng cụ nhỏ thuộc công cụ lao động chƣa đủ tiêu chuẩn xếp vào tài sản cố định, 

ví dụ nhƣ cày, bừa, xe cải tiến, máy tuốt lúa thủ công, mai, móng thì tiến hành tính phân 

bổ theo thời gian sử dụng trong hai hoặc ba năm tuỳ theo từng loại để tính chi phí sản 

xuất. Một số dụng cụ nhỏ hộ tự làm nhƣ quang gánh, rổ rá... chƣa tính vào thu của hộ thì 

không ghi ở đây. 

10. Năng lượng, nhiên liệu: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trong 12 tháng qua cho 

điện, than đá, than bánh/tổ ong, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa lỏng 

(LPG), khí thiên nhiên, củi và năng lƣợng, nhiên liệu khác để tƣới, tiêu, ra hạt, sấy sản 

phẩm, v.v… vào từng ô tƣơng ứng với loại nhiên liệu và loại cây. 

Điện: Chỉ tính phần điện thƣơng phẩm (điện thực tế đƣợc cung cấp cho hộ theo 

chỉ số trên đồng hồ đo điện). 
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Than đá (còn gọi là than cứng): Bao gồm cả than cục và than cám. 

Than bánh: Là loại nhiên liệu đƣợc đóng thành bánh từ than đá kết hợp với chất 

kết dính hoặc bằng khuôn đúc dƣới sức ép lớn mà không cần chất kết dính. 

Xăng: Bao gồm cả xăng có pha chì và xăng không pha chì, loại cao cấp hoặc loại 

thông dụng, không bao gồm xăng máy bay. 

Dầu hoả: Là loại dầu sử dụng để thắp sáng và dùng cho các động cơ đốt cháy 

nhiên liệu bằng tia lửa điện, các loại xe tải nông nghiệp hay các động cơ hoạt động tĩnh. 

Các tên gọi khác cho loại sản phẩm này là dầu cháy, dầu bốc hơi, dầu năng lƣợng và dầu 

thắp sáng. 

Dầu diezel (DO): Là loại dầu nặng đƣợc sử dụng cho các động cơ đốt trong trong 

các động cơ diezel, cũng nhƣ làm nhiên liệu cho các hệ thống sản xuất hơi nóng hay các 

lò nung. 

Dầu mazut (FO): Là một loại dầu nặng thƣờng đƣợc sử dụng cho các tàu thuỷ và 

các nhà máy sản xuất hơi nƣớc nóng quy mô lớn nhƣ một loại nhiên liệu để luyện hoặc 

đun sôi. 

Ga hoá lỏng (LPG): Là chất hydrocacbon tồn tại ở dạng khí dƣới điều kiện nhiệt 

độ và áp suất bình thƣờng nhƣng đƣợc hoá lỏng bằng cách nén hoặc làm lạnh để dễ dàng 

bảo quản trong kho, xách tay hay vận chuyển. LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các mỏ 

dầu hoặc mỏ khí dầu và cũng có thể sản xuất ở các nhà máy lọc dầu trong quá trình 

chƣng cất dầu thô. 

Khí thiên nhiên: Là một loại khí không màu sắc, chủ yếu là chất mêtan, bao gồm 

khí khô, khí ƣớt. 

11. Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng: Ghi số tiền do hộ chi ra để sửa chữa nhỏ, bảo 

dƣỡng thƣờng xuyên tài sản cố định (máy móc, nhà xƣởng…), công cụ thủ công phục vụ 

sản xuất trồng trọt. 

12. Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định (TSCĐ) của hộ tham gia vào quá 

trình sản xuất đều phải tính khấu hao. TSCĐ là những máy móc, dụng cụ và phƣơng tiện 

thuộc quyền quản lý, sử dụng của hộ đƣợc sử dụng vào mục đích sản xuất có thời gian 

sử dụng, thu hồi, luân chuyển dài thƣờng 1 năm trở lên hoặc 1 chu kỳ sản xuất kinh 

doanh nhƣ: máy móc, công cụ, trâu bò cày kéo, vƣờn cây lâu năm cho sản phẩm, v.v...). 

Chỉ hỏi những TSCĐ có trị giá từ 500 nghìn đồng trở lên (nguyên giá) tại thời 

điểm mua hoặc nhận đƣợc. Trƣờng hợp TSCĐ đã đƣợc sửa chữa lớn, thì trị giá TSCĐ 

sau sửa chữa lớn lần gần đây nhất sẽ đƣợc coi là trị giá mua hoặc nhận đƣợc TSCĐ đó. 

Những TSCĐ đã hết thời kỳ khấu hao, có sửa chữa nhỏ trong quá trình sử dụng, trị giá 

sửa chữa nhỏ năm nào phải đƣợc tính vào chi phí sản xuất của năm đó (chi phí sản xuất 

ứng với hoạt động sử dụng TSCĐ đó). 
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Tính khấu hao TSCĐ theo giá thực tế mua sắm, xây dựng của hộ. Phƣơng pháp 

tính khấu hao TSCĐ: 

Căn cứ vào nguyên giá của tài sản cố định, thời gian sử dụng ƣớc tính để tính 

khấu hao. 

Nguyên giá TSCĐ 

Mức khấu hao trung bình 1 năm  = 

Số năm sử dụng 

 

Số năm sử dụng TSCĐ căn cứ vào Thông tƣ số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 

năm 2013 của Bộ Tài chính về Hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 

TSCĐ. 

Lưu ý: Đối với vƣờn cây lâu năm không tính khấu hao đất. 
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KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính) 

Danh mục các nhóm tài sản cố định 

Thời gian 

trích khấu 

hao tối thiểu 

(năm) 

Thời gian 

trích khấu 

hao tối đa 

(năm) 

A - Máy móc, thiết bị động lực     

1. Máy phát động lực 8 15 

2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí 7 20 

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 

4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15 

B - Máy móc, thiết bị công tác 

  1. Máy công cụ 7 15 

2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng 5 15 

3. Máy kéo 6 15 

4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 15 

5. Máy bơm nƣớc và xăng dầu 6 15 

6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn  

kim loại 7 15 

7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất 6 15 

8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng,  

đồ sành sứ, thuỷ tinh 10 20 

9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử,  

quang học, cơ khí chính xác 5 15 

10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da,  

in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm 7 15 

11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt 10 15 

12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc 5 10 

13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy 5 15 

14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lƣơng thực, thực phẩm 7 15 

15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 15 

16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học  

và truyền hình 3 15 

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dƣợc phẩm 6 10 

18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 

19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu 10 20 

20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí 7 10 

21. Máy móc, thiết bị xây dựng 8 15 

22. Cần cẩu 10 20 

C - Dụng cụ làm việc đo lƣờng, thí nghiệm 
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Danh mục các nhóm tài sản cố định 

Thời gian 

trích khấu 

hao tối thiểu 

(năm) 

Thời gian 

trích khấu 

hao tối đa 

(năm) 

1. Thiết bị đo lƣờng, thử nghiệm các đại lƣợng cơ học, âm học  

và nhiệt học 5 10 

2. Thiết bị quang học và quang phổ 6 10 

3. Thiết bị điện và điện tử 5 10 

4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá 6 10 

5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ 6 10 

6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt 5 10 

7. Các thiết bị đo lƣờng, thí nghiệm khác 6 10 

8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc 2 5 

D - Thiết bị và phƣơng tiện vận tải 

  1. Phƣơng tiện vận tải đƣờng bộ 6 10 

2. Phƣơng tiện vận tải đƣờng sắt 7 15 

3. Phƣơng tiện vận tải đƣờng thuỷ 7 15 

4. Phƣơng tiện vận tải đƣờng không 8 20 

5. Thiết bị vận chuyển đƣờng ống 10 30 

6. Phƣơng tiện bốc dỡ, nâng hàng 6 10 

7. Thiết bị và phƣơng tiện vận tải khác 6 10 

E - Dụng cụ quản lý 

  1. Thiết bị tính toán, đo lƣờng 5 8 

2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học  

phục vụ quản lý 3 8 

3. Phƣơng tiện và dụng cụ quản lý khác 5 10 

G - Nhà cửa, vật kiến trúc 

  1. Nhà cửa loại kiên cố 25 50 

2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần 

áo, nhà để xe... 6 25 

3. Nhà cửa khác 6 25 

4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đƣờng, đƣờng băng sân bay; bãi đỗ, 

sân phơi... 5 20 

5. Kè, đập, cống, kênh, mƣơng máng 6 30 

6. Bến cảng, ụ triền đà... 10 40 

7. Các vật kiến trúc khác 5 10 

H - Súc vật, vƣờn cây lâu năm 

  1. Các loại súc vật 4 15 

2. Vƣờn cây công nghiệp, vƣờn cây ăn quả, vƣờn cây lâu năm 6 40 

3. Thảm cỏ, thảm cây xanh 2 8 
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Danh mục các nhóm tài sản cố định 

Thời gian 

trích khấu 

hao tối thiểu 

(năm) 

Thời gian 

trích khấu 

hao tối đa 

(năm) 

I - Các loại tài sản cố định hữu hình khác chƣa quy định  

trong các nhóm trên 4 25 

K - Tài sản cố định vô hình khác 2 20 

13. Thuê và đấu thầu đất: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về 

thuê hoặc đấu thầu đất để phục vụ trồng trọt. Nếu thuê hoặc đấu thầu đất sử dụng trong 

nhiều năm thì số tiền này đƣợc phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất 

trồng trọt trong 12 tháng qua. 

14. Thuê tài sản, máy móc, thiết bị và các công việc bằng máy, thuê vận chuyển: 

Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về thuê phƣơng tiện, tài sản, máy 

móc để phục vụ trồng trọt. Nếu thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền này đƣợc phân 

bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua. 

15. Thuê súc vật cày kéo: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trong 12 tháng qua để thuê 

gia súc làm các công việc cày, bừa, vận chuyển vật tƣ, sản phẩm phục vụ cho sản xuất. 

16. Trả công lao động thuê ngoài: Ghi số tiền (kể cả hiện vật qui ra tiền) gia đình 

trả về việc thuê mƣớn công lao động bên ngoài làm các công việc nhƣ gieo trồng, chăm 

sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. 

17. Thuỷ nông nội đồng: Ghi số tiền hộ đã chi trả dịch vụ này trong 12 tháng qua. 

18. Trả lãi tiền vay cho sản xuất trồng trọt: Ghi số tiền lãi hộ đã trả cho số tiền 

vay để đầu tƣ cho cây trồng trong 12 tháng qua. Trƣờng hợp trả lãi theo tháng trong 12 

tháng qua thì ghi toàn bộ vào chi phí sản xuất, ngƣợc lại nếu trả lãi cho nhiều năm thì 

phải phân bổ cho số năm trả lãi, số tiền phân bổ đƣợc tính vào chi phí sản xuất. 

19. Các khoản chi phí khác: Ghi số tiền hộ đã chi ngoài các mục nêu trên nhƣ các 

khoản phân bổ về chi phí chuyển đổi đất (ví dụ đầu tƣ chi phí chuyển đổi đất từ cây hàng 

năm sang cây lâu năm,v.v...), lệ phí giao thông, bƣu điện, quảng cáo, đào tạo, tiếp thị, 

bảo hiểm sản xuất, quỹ bảo vệ thực vật, quỹ cải tạo đồng ruộng, quỹ quản lý hành chính, 

chi phí thức ăn cho trâu bò cày kéo, v.v... 

Câu 2: Ghi trị giá chi phí trồng trọt. Để khai thác hết chi phí, tránh sót và cũng 

hợp với tƣ duy của ngƣời trả lời, điều tra viên cần hỏi về các chi phí theo cây và các 

nhóm cây đã liệt kê. Tuy nhiên, nếu hộ không nhớ chi tiết mà chỉ nhớ tổng số thì điều tra 

viên ghi tổng số vào cột 2e và ghi KB cho các cột không biết hoặc không nhớ chi tiết. 

Câu này không nhằm mục đích phân bổ chi phí cho từng loại cây hoặc nhóm cây mà 

nhằm mục đích tính đủ chi phí sản xuất trồng trọt của hộ. 

4B1C: ĐTV cộng câu 2e và ghi kết quả vào ô này. Đây là tổng chi phí trồng trọt. 



 

 

92 

 
 

4B2. CHĂN NUÔI VÀ SĂN BẮT, ĐÁNH BẪY, THUẦN DƢỠNG CHIM, THÖ 

Câu 1a: Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang hỏi câu 2; nếu trả lời không 

ghi mã 2. 

Câu 1b: Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang câu 4B2T2; nếu trả lời không 

ghi mã 2 và chuyển sang phần 4B3. 

4B2.1. THU CHĂN NUÔI 

Câu 2: ĐTV hỏi câu này cho từng loại sản phẩm chăn nuôi đã xuất chuồng hoặc kết 

thúc quá trình chăn nuôi trong 12 tháng qua và thu từ săn bắt, đánh bẫy, thuần dƣỡng chim, 

thú. Nếu hộ trả lời có thì đánh dấu X vào dòng sản phẩm tƣơng ứng. Sản phẩm chăn nuôi 

xuất chuồng trong 12 tháng qua (không tính thuỷ sản) gồm: sản phẩm qua giết mổ tính bằng 

trọng lƣợng thịt hơi của trâu, bò, lợn, lợn sữa, gia cầm,...; sản phẩm chăn nuôi khác gồm: 

cừu, dê, thỏ, bồ câu, chó, mèo, bò sát, côn trùng, chó cảnh, nuôi tằm,... và sản phẩm không 

qua giết mổ (trứng, sữa, con giống, mật ong, kén tằm, lông cừu, mật gấu nuôi...). 

Giá trị sản phẩm phụ chăn nuôi (phân trâu, bò, lợn, gia cầm, v.v...) và sản phẩm 

tận thu (lông, da, xƣơng, sừng của gia súc giết mổ hoặc hoặc bị chết) đƣợc ghi vào dòng 

18 “sản phẩm phụ chăn nuôi”. Đối với các hộ nuôi trâu, bò cày kéo hoặc trâu, bò sinh 

sản, lợn nái đã thu về con giống có thu sản phẩm phụ (phân trâu/bò/lợn) trong 12 tháng 

qua thì ghi trị giá sản phẩm phụ này vào dòng 18 “sản phẩm phụ chăn nuôi”. 

Trong cuộc điều tra này, khi tính thu nhập của hộ quy ƣớc đối với sản phẩm phụ 

chăn nuôi chỉ tính những sản phẩm hộ thực tế có thu hoạch và sử dụng cho sản xuất: bán 

ra, đổi hàng làm tăng thu nhập của hộ hoặc sử dụng cho đời sống, ví dụ dùng phân gia 

súc, gia cầm làm khí ga để đun nấu. 

Câu 3: ĐTV hỏi và ghi khối lƣợng/số lƣợng sản phẩm hộ đã thu đƣợc trong 12 

tháng qua vào ô tƣơng ứng với tên sản phẩm. 

Câu 4a: ĐTV hỏi và ghi số lƣợng sản phẩm của hộ đã bán, đổi hàng, cho tặng 

ngƣời thân, trả công lao động thuê ngoài bằng hiện vật trong 12 tháng qua. 

Câu 4b: ĐTV hỏi và ghi trị giá sản phẩm hộ đã bán, đổi, trả công lao động, cho 

biếu trong 12 tháng qua. Sản phẩm bán ra tính theo giá bán thực tế; sản phẩm đem đổi 

hàng tính theo giá tƣơng đƣơng của hàng hoá đổi, sản phẩm trả công lao động đƣợc tính 

thành tiền theo giá của địa phƣơng tại thời điểm trả công. 

Câu 5: ĐTV tự tính và ghi trị giá sản phẩm thu đƣợc trong 12 tháng qua, kể cả 

sản phẩm phụ hộ sử dụng trong 12 tháng qua. Câu 5 bằng tổng của câu 4b và trị giá của 

hiệu giữa câu 3 và câu 4a (giá của các sản phẩm chƣa bán đổi hoặc để lại sử dụng của hộ 

tính theo giá bình quân tại thị trƣờng địa phƣơng). Đối với một số sản phẩm phụ chăn 

nuôi (mã 18) nhƣ phân trâu, bò, phân lợn thông thƣờng có cả các chất độn nhƣ rơm rạ, 

cỏ... để loại trừ chất độn, theo kinh nghiệm thực tế thì 1 con trâu cho khoảng 2,5 tấn 

phân 1 năm, 1 con lợn cho 9 tạ phân 1 năm và 1 con bò cho 1,5 tấn/năm. 
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Trƣờng hợp hộ không ƣớc tính đƣợc giá trị của sản phẩm phụ chăn nuôi thì ĐTV 

có thể tham khảo tỷ lệ giá trị sản phẩm phụ trong tổng giá trị sản phẩm của ngành chăn 

nuôi tƣơng ứng theo từng vùng nhƣ sau: 

- Đồng bằng sông Hồng:      1,5% 

- Trung du và miền núi phía Bắc:     1,3% 

- Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung:  1,5% 

- Tây Nguyên:       1,2% 

- Đông Nam Bộ:       1,4% 

- Đồng bằng sông Cửu Long:     0,6% 

4B2T2: ĐTV ghi tổng số tiền hộ gia đình đƣợc đền bù thiệt hại về chăn nuôi và 

săn bắt, thuần dƣỡng chim thú từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị… do thiên tai, 

dịch bệnh, môi trƣờng… 

4B21T: ĐTV cộng câu 5 từ dòng 1 đến dòng 18 và ghi kết quả vào ô này và câu 

4B2T2. Đây là tổng thu chăn nuôi. 

Lƣu ý: 

- Thu chăn nuôi: Những hộ có gia cầm bị tiêu huỷ do dịch cúm gia cầm trong 12 

tháng qua, thì giống và thức ăn… đƣợc tính vào chi phí chăn nuôi trong 12 tháng qua. 

- Đối với hộ có thu sản phẩm chăn nuôi chung với các hộ khác thì ghi số lƣợng và 

trị giá sản phẩm thuộc phần của hộ điều tra. Chi phí chăn nuôi thực tế do hộ điều tra chi 

đƣợc ghi vào phần 4B2.2. 

4B22T: ĐTV ghi giá trị câu 5 từ dòng 19 vào ô này. Đây là tổng thu săn bắt, đánh 

bẫy, thuần dƣỡng chim, thú. 

4B2.2. CHI PHÍ CHĂN NUÔI VÀ SĂN BẮT, ĐÁNH BẪY, THUẦN DƢỠNG  

CHIM, THÚ 

Phải hỏi tất cả các loại chi phí cho chăn nuôi những loại gia súc, gia cầm đã liệt kê 

ở trong biểu nhƣ: lợn, trâu, bò, ngựa, dê, cừu, gà, vịt, ngan ngỗng, gia cầm khác, ong, 

tằm và chăn nuôi khác. 

Cần chú ý: 

- Đối với chi phí chăn nuôi do hộ tự túc để giảm bớt công việc cho điều tra viên, 

quy định chỉ tính các khoản chi phí do hộ tự túc đã đƣợc tính vào thu của hộ, ví dụ: thóc 

đã đƣợc tính vào sản lƣợng thu hoạch, tức là đã tính vào thu, nay đem ra làm thức ăn cho 

chăn nuôi. Không ghi những khoản chi phí do hộ tự túc nhƣng chƣa đƣợc tính vào thu 

của hộ ở bất kỳ chỗ nào trong phiếu phỏng vấn hộ này, không tính vào chi phí chăn nuôi 

những khoản rau, bèo do hộ tự kiếm hoặc cua ốc do hộ tự đánh bắt nếu chƣa đƣợc tính 
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vào thu của hộ. 

- Chỉ tính các khoản chi phí cho những vật nuôi đã kết thúc quá trình chăn nuôi 

trong 12 tháng qua; quy ƣớc không tính chi phí sản xuất dở dang cho vật nuôi chƣa kết 

thúc quá trình chăn nuôi nhƣ lợn chƣa bán hoặc chƣa giết mổ, tính tƣơng tự nhƣ vậy đối 

với gà, vịt, ngan, ngỗng, v.v… 

- Trƣờng hợp những tài sản cố định đƣợc tính vào chi phí sản xuất chăn nuôi có 

liên quan đến thu nhập của nhiều năm phải phân bổ chi phí theo các năm cho sản phẩm 

chăn nuôi hoặc những tài sản cố định có liên quan đến nhiều ngành thì tính phân bổ chi 

phí cho các ngành theo tỷ lệ thu hoặc tỷ lệ chi của mỗi ngành trong tổng số thu hoặc chi 

về chăn nuôi. 

- Trƣờng hợp vật nuôi chết trong 12 tháng qua hoặc gia cầm bị thiêu huỷ do dịch 

cúm gà, chi phí về giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh... đƣợc hạch toán và ghi toàn bộ vào 

chi phí sản xuất chăn nuôi cho 12 tháng qua. Những hộ chăn nuôi lớn gặp rủi ro gây thiệt 

hại nặng không chỉ về vật nuôi mà còn thiệt hại cả những khoản đầu tƣ chi phí xây dựng 

cơ bản, cách tính để ghi vào chi phí sản xuất chăn nuôi cho 12 tháng qua nhƣ sau:  

Những khoản chi phí thƣờng xuyên nhƣ tiền mua giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh gia 

súc, gia cầm... đƣợc tính toàn bộ vào chi phí sản xuất. Những khoản chi phí về đầu tƣ 

xây dựng cơ bản, chi phí 1 lần phân bổ cho nhiều năm, ví dụ nhƣ chi phí xây chuồng 

trại, hàng rào... đƣợc tính vào chi phí cho 12 tháng qua bằng cách lấy toàn bộ chi phí 

thiệt hại chia cho số năm sử dụng và chỉ ghi phần thiệt hại phân bổ cho 1 năm vào chi 

phí sản xuất trong 12 tháng qua. 

- Đối với lợn nái điều tra viên cần phân biệt rõ nếu đang trong thời gian nuôi nái 

hậu bị (chƣa thành lợn nái) thì toàn bộ chi phí thức ăn và chi phí về giống (kể cả giống 

tự túc) không đƣợc ghi vào chi phí chăn nuôi trong 12 tháng qua. 

- Đối với vật nuôi là tài sản cố định sử dụng cho sản xuất nhƣ trâu, bò cày kéo, 

sinh sản, ngựa thồ, lợn đực giống, lợn nái, đàn gia cầm đẻ trứng... khi không đƣợc coi là 

tài sản cố định nữa và hộ chuyển sang nuôi vỗ béo để bán hoặc giết thịt bán thì đƣợc coi 

đây là trƣờng hợp thanh lý tài sản cố định và không đƣợc tính vào thu nhập của hộ. Quá 

trình thanh lý tài sản cố định là vật nuôi trong 12 tháng qua (bán hoặc giết) nếu hộ phải 

chi phí về thức ăn thì giá trị chi phí thức ăn không tính vào chi phí trong 12 tháng qua. 

Câu 7: Ghi trị giá lợn giống, trâu, bò giống, giống gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng,v.v...) và giống các loại chăn nuôi khác đã dùng vào sản xuất trong 12 tháng qua. 

Giống gia súc, gia cầm phải mua tính theo giá thực tế mua; giống tự túc tính theo giá bán 

bình quân năm tại địa bàn điều tra. Giống gia súc, gia cầm nuôi với mục đích là TSCĐ 

nhƣ: Giống lợn nái, trâu, bò cày kéo (kể cả tự túc và mua) không tính vào chi phí giống 

chăn nuôi (lƣu ý: kể cả các khoản chi phí thức ăn, thuốc phòng chữa bệnh… đầu tƣ cho 

gia súc gia cầm với mục đích là TSCĐ). 
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Câu 8: Bao gồm tất cả các khoản thức ăn tinh (gạo, sắn, mỳ, ngô, khoai, dong 

riềng, các loại củ có chất bột và các chất bột khác), thức ăn tổng hợp, thức ăn thô (cám, 

rau, bèo...), thức ăn khoáng (muối) và các loại thức ăn khác (tôm, cua, cá, ốc, kể cả 

thuốc tăng trọng) thực tế đã dùng chăn nuôi gia súc gia cầm trong 12 tháng qua kể cả 

phần tự túc đã tính vào thu của hộ. Thức ăn tinh do tự túc thì tính theo giá bình quân 

năm tại chợ địa phƣơng ở địa bàn điều tra (tính thu theo giá nào thì chi phí tính theo giá 

đó; nếu mua ngoài tính theo giá thực tế mua. Thức ăn thô gồm rau do hộ tự sản xuất. 

Không tính rau, bèo, cỏ,v.v... do thu nhặt, hái lƣợm hoặc là sản phẩm phụ trồng trọt hoặc 

chăn nuôi chƣa tính vào thu của hộ. Đối với tôm, cua, cá, ốc, v.v... đánh bắt đƣợc để 

chăn nuôi nếu không tính vào thu của hộ thì không ghi vào chi phí cho chăn nuôi. Khi 

tính trị giá chi về thức ăn điều tra viên cần tính cho từng loại vật nuôi theo mẫu biểu 

trung gian ở trang trƣớc để lấy số liệu ghi vào biểu. Lƣu ý: thức ăn thƣờng xuyên cho gia 

súc là TSCĐ nhƣ lợn nái, trâu bò sinh sản cũng đƣợc ghi vào câu này. 

Câu 9: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) chi mua các loại thuốc đã sử dụng 

phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm trong 12 tháng qua. 

Câu 10: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi dùng về điện, than đá, 

than bánh/tổ ong, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa lỏng (LPG), khí thiên 

nhiên, củi và năng lƣợng/nhiên liệu khác. Không tính năng lƣợng, nhiên liệu không phải 

mua và chƣa đƣợc tính vào thu của hộ, ví dụ: củi tự kiếm đƣợc. Không tính năng lƣợng, 

nhiên liệu dùng cho đời sống, cho trồng trọt hoặc các hoạt động sản xuất phi nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản (Chi tiết xem giải thích khoản 9 phần 4B1.6 - Chi phí trồng trọt). 

Câu 11: Chi phí về nƣớc sử dụng cho hoạt động chăn nuôi, săn bắt, đánh bẫy, 

thuần dƣỡng chim, thú có thu sản phẩm trong 12 tháng qua. 

Câu 12: Xem giải thích khoản 11 phần 4B1.6- Chi phí trồng trọt. 

Câu 13: Chỉ ghi số tiền thực tế hộ đã chi trả cho 12 tháng qua về thuê hoặc đấu 

thầu đất để phục vụ chăn nuôi. Nếu 12 tháng qua hộ trả tiền thuê hoặc đấu thầu đất sử 

dụng trong nhiều năm thì số tiền này đƣợc phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi 

phí sản xuất chăn nuôi trong 12 tháng qua. 

Câu 14: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua 

để thuê phƣơng tiện, máy móc phục vụ chăn nuôi. Nếu thuê sử dụng trong nhiều năm thì 

số tiền này đƣợc phân bổ theo năm sử dụng để tính chi phí sản xuất trong 12 tháng qua. 

Câu 15: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) trả công lao động thuê ngoài làm các 

công việc nhƣ chăm sóc, bảo vệ gia súc, gia cầm, v.v... 

Câu 16: Ghi số tiền lãi đã trả cho số tiền vay để đầu tƣ cho chăn nuôi trong 12 

tháng qua. 

Câu 17: Ghi số thuế kinh doanh chăn nuôi hộ đã nộp trong 12 tháng qua. 

Câu 18: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) hộ đã chi ngoài các khoản nêu trên, 
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nhƣ chi mua các dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ chăn nuôi. Dụng cụ nhỏ 

thuộc loại rẻ tiền mau hỏng mua trong 12 tháng qua (xô, chậu, rổ rá, quang sảo, v.v...) 

quy định sử dụng hết trong 12 tháng qua, không phân bổ. Một số dụng cụ nhỏ thuộc 

công cụ lao động chƣa đủ tiêu chuẩn xếp vào tài sản cố định thì tiến hành tính phân bổ 

theo thời gian sử dụng trong hai hoặc ba năm tuỳ theo từng loại. Một số dụng cụ nhỏ hộ 

tự làm đƣợc chƣa tính vào thu của hộ thì không ghi ở đây, ví dụ nhƣ quang, sọt, rổ, v.v... 

gia đình tự túc đƣợc sử dụng phục vụ chăn nuôi. Tiền (kể cả trị giá hiện vật) do hộ chi ra 

để sửa chữa nhỏ, bảo dƣỡng thƣờng xuyên TSCĐ (máy móc, chuồng trại,v.v...) phục vụ 

sản xuất; công cụ thủ công và các khoản lệ phí giao thông, bƣu điện, quảng cáo, đào tạo, 

bảo hiểm chăn nuôi. 

Câu 19: ĐTV tự tính câu này, đối với mỗi loại sản phẩm chăn nuôi tính đƣợc 

bằng cách: 

- Đối với những khoản mục chi phí do mua đổi thì tính trị giá theo thực tế mua đổi. 

- Những khoản mục chi phí do hộ tự túc thì tính theo giá bình quân tại địa bàn 

điều tra. 

4B21C: ĐTV cộng câu 19 từ dòng 1 đến dòng 10 của phần 4B2.2 và ghi kết quả 

vào ô này. Đây là tổng chi phí chăn nuôi. 

4B22C: ĐTV ghi trị giá câu 19 dòng 11 của phần 4B2.2 vào ô này. Đây là tổng 

chi phí săn bắt, đánh bẫy, thuần dƣỡng chim, thú. 

4B3. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

Câu 1a: ĐTV phỏng vấn để xác định hộ làm dịch vụ nông nghiệp kể cả hộ 

chuyên và hộ không chuyên làm có tính chất kiêm nhiệm. Những hộ làm dịch vụ nông 

nghiệp phải là những hộ có máy móc, thiết bị, công cụ để làm công việc dịch vụ nông 

nghiệp trong 12 tháng qua, nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang hỏi câu 2; nếu trả 

lời không ghi mã 2. 

Câu 1b: Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang câu 4B3T2; nếu trả lời không 

ghi mã 2 và chuyển sang phần 4B4. 

4B3.1. THU HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

Câu 2:  ĐTV hỏi từng công việc trong hoạt động dịch vụ nông nghiệp của hộ và 

đánh dấu X vào dòng tƣơng ứng nếu hộ trả lời có. 

Câu 3: Số tháng hoạt động trong 12 tháng qua là tổng số tháng theo lịch hộ có 

hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Số tháng hoạt động có thể ghi lẻ (làm tròn thành 1 chữ 

số thập phân) tuỳ theo số ngày hoạt động, ví dụ: 15 ngày ghi là 0,5 tháng, 10 ngày ghi là 

0,3 tháng. 

Câu 4: Doanh thu trung bình 1 tháng là số tiền thu đƣợc do kết quả hoạt động 

dịch vụ nông nghiệp gồm: doanh thu thực tế làm đất, tƣới tiêu, bảo vệ cây trồng, vật 
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nuôi, tuốt lúa, sơ chế sản phẩm,v.v... của hộ chuyên kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, hộ 

nông dân làm dịch vụ nông nghiệp có tính chất kiêm nhiệm có qui mô lớn, hoạt động 

thƣờng xuyên và hộ hoạt động có qui mô nhỏ không thƣờng xuyên. Nếu hộ nhận công 

bằng hiện vật thì qui ra tiền theo giá thực tế của địa phƣơng tại địa bàn điều tra. 

Câu 5: ĐTV tự tính doanh thu cho từng hoạt động dịch vụ nông nghiệp và ghi 

vào dòng tƣơng ứng. 

4B3T2: ĐTV ghi tổng số tiền hộ gia đình đƣợc đền bù thiệt hại về hoạt động dịch 

vụ nông nghiệp từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị… do thiên tai, dịch bệnh, môi 

trƣờng… 

4B3T: ĐTV cộng câu 5 và 4B3T2. Đây là tổng thu dịch vụ nông nghiệp. 

4B3.2. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

Câu 6: ĐTV hỏi hộ có chi cho từng công việc hoạt động dịch vụ nông nghiệp và 

đánh dấu X vào ô tƣơng ứng nếu hộ trả lời có. 

Câu 7: Chi nguyên vật liệu: Ghi số chi thực về nguyên vật liệu chính, phụ đã 

dùng vào sản xuất trong 12 tháng qua. 

Câu 8: Ghi số tiền mua dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng dùng cho dịch vụ nông 

nghiệp. Đối với vật rẻ tiền mau hỏng đƣợc tính hết vào chi phí sản xuất trong 12 tháng 

qua. Những dụng cụ nhỏ chƣa đủ tiêu chuẩn xếp vào tài sản cố định (TSCĐ) nhƣng sử 

dụng trong một số năm thì cần phân bổ trị giá theo thời gian sử dụng. Một số dụng cụ 

nhỏ hộ tự làm, chƣa tính vào thu của hộ thì không ghi ở đây. 

Câu 9: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi dùng về điện, than đá, 

than bánh/tổ ong, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa lỏng (LPG), khí thiên 

nhiên, củi và năng lƣợng/nhiên liệu khác. Không tính năng lƣợng, nhiên liệu không phải 

mua và chƣa đƣợc tính vào thu của hộ, ví dụ: củi tự kiếm đƣợc. Không tính năng lƣợng, 

nhiên liệu dùng cho đời sống, cho trồng trọt hoặc các hoạt động sản xuất phi nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản (Chi tiết xem giải thích khoản 9 phần 4B1.6 - Chi phí trồng trọt). 

Câu 10: Ghi số tiền do hộ chi ra để sửa chữa nhỏ, bảo dƣỡng thƣờng xuyên 

TSCĐ (máy móc, nhà xƣởng phục vụ sản xuất) công cụ thủ công. 

Câu 11: Xem giải thích ở phần chi phí trồng trọt, chăn nuôi. 

Câu 12: Ghi số tiền hộ thực tế đã chi trả cho 12 tháng qua về thuê phƣơng tiện, tài 

sản, máy móc để phục vụ cho sản xuất, nếu thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền 

thuê đƣợc phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua. 

Câu 13: Ghi số tiền hộ trả công lao động thuê ngoài để làm các công việc dịch vụ 

nông nghiệp nhƣ: tƣới, tiêu nƣớc, tuốt lúa, phòng trừ sâu bệnh. 

Câu 14: Ghi số tiền trả lãi cho tiền vay để đầu tƣ cho các dịch vụ nông nghiệp. 

Câu 15: Ghi số thuế kinh doanh hộ đã nộp trong 12 tháng qua. 
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Câu 16: Ghi các khoản chi thực tế trong 12 tháng qua ngoài các khoản mục kể 

trên nhƣ chi vận tải, chi quảng cáo, bƣu điện, lệ phí, chi hoa hồng, môi giới, thức ăn cho 

lợn đực giống,... 

Câu 17: ĐTV cộng câu 7 đến câu 16 cho từng dịch vụ. 

4B3C: ĐTV cộng câu 17 và ghi kết quả vào ô này. Đây là tổng chi phí dịch vụ 

nông nghiệp. 

4B4. LÂM NGHIỆP 

Mục đích: 

Thu thập số liệu các khoản thu và chi phí của các hoạt động lâm nghiệp (kể cả 

dịch vụ lâm nghiệp). 

Ngƣời trả lời: 

Mục này liên quan đến những ngƣời trả lời mã 1 trong câu 1b mục 4A. ĐTV phải 

hỏi từng ngƣời này hoặc ngƣời biết nhiều thông tin nhất. 

Phạm vi tính thu và chi phí: 

Chỉ tính những khoản đã thu trong 12 tháng qua của các hoạt động lâm nghiệp; 

không tính sản phẩm dở dang hoặc hoạt động chƣa có thu trong 12 tháng qua. Trị giá 

từng loại sản phẩm tính theo giá thực tế bán đổi, phần còn lại thì tính theo giá bình quân 

năm ở chợ gần nhất tại địa phƣơng. 

Do đó chi phí cũng tính mọi khoản đã sử dụng để có đƣợc các khoản đã thu trong 

12 tháng qua. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi 

Câu 1a: Hoạt động lâm nghiệp gồm trồng rừng, bảo vệ, chăm sóc, khai thác, ƣơm 

các loại cây lâm nghiệp, thu hoạch các loại cây lâm nghiệp, thu nhặt các sản phẩm từ 

rừng (trừ nấm hƣơng, nấm trứng), bảo vệ, phòng cháy rừng, v.v... 

Trƣờng hợp hộ trồng tre để lấy măng thì ghi vào khoản 10 “Cây lâm nghiệp 

khác”. Nếu hộ thu nhặt măng từ rừng thì ghi vào khoản 13 “Giống cây lâm nghiệp và 

các sản phẩm thu nhặt từ rừng”. 

Câu 1b: Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang câu 4B4T2; nếu trả lời không 

ghi mã 2 và chuyển sang phần 4B5. 

4B4.1: THU LÂM NGHIỆP 

Câu 2: ĐTV hỏi hộ trong 12 tháng qua có thu từ các sản phẩm hoặc hoạt động 

theo các khoản đã liệt kê trong biểu (mã số từ 1 đến 14) hay không. Nếu có thì đánh dấu 

X vào dòng tƣơng ứng. Hỏi hết các sản phẩm/hoạt động trƣớc khi sang câu 3. Lƣu ý một 

số nội dung thu lâm nghiệp sau: 
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- Thu trồng rừng, chăm sóc, tu bổ, cải tạo rừng: Gồm toàn bộ số tiền thu đƣợc 

trong 12 tháng qua về các hoạt động này. Ví dụ nhƣ số tiền thu về trồng rừng, cải tạo 

rừng theo các dự án, giá trị sản phẩm thu đƣợc do tu bổ, cải tạo rừng. 

- Dịch vụ lâm nghiệp khác: Ghi doanh thu thực tế của các hoạt động dịch vụ nhƣ 

bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, đánh giá ƣớc lƣợng cây trồng, vận chuyển gỗ đến 

bãi 2, sơ chế gỗ trong rừng, v.v... 

Câu 3: Ghi số tiền thu đƣợc từ các sản phẩm hoặc hoạt động theo các sản 

phẩm/hoạt động đã liệt kê trong 12 tháng qua theo từng loại đất rừng sau: 

- Câu 3a, 3b: Ghi các khoản thu từ đất rừng sản xuất đã giao lâu dài cho hộ và 

chƣa giao cho hộ. Đất rừng sản xuất là diện tích rừng trồng nhằm mục đích chính là 

khai thác gỗ, củi, nguyên liệu giấy và các loại lâm sản khác phục vụ cho sản xuất và 

đời sống. 

- Câu 3c, 3d: Ghi các khoản thu từ đất rừng phòng hộ đã giao lâu dài cho hộ và 

chƣa giao cho hộ. Đất rừng phòng hộ là diện tích rừng trồng đầu nguồn các con sông, 

trồng ven bờ biển nhằm mục đích giữ nƣớc, chống lũ, xói mòn, điều hòa khí hậu, bảo vệ 

các công trình thủy lợi, thủy điện, chắn gió cát… bảo vệ sản xuất và đời sống. 

- Câu 3e: Ghi các khoản thu từ đất khác bao gồm rừng đặc dụng (rừng phục vụ 

nghiên cứu khoa học); rừng trồng đƣợc khoanh nuôi tái sinh (rừng tự nhiên), trồng cây 

phân tán có diện tích dƣới 0,5 ha nhƣ cây bóng mát dọc đƣờng giao thông, kênh mƣơng, 

quanh vƣờn,… 

Câu  4: Ghi số tiền thu đƣợc do bán, trao đổi từ các sản phẩm hoặc hoạt động đã 

liệt kê. Không kể sản phẩm để lại tiêu dùng của hộ và để cho biếu. 

4B4T2: ĐTV ghi tổng số tiền hộ gia đình đƣợc đền bù thiệt hại về hoạt động lâm 

nghiệp từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị… do thiên tai, dịch bệnh, môi trƣờng… 

Cộng câu 3f của tất cả các khoản thu có mã số từ 1 đến 14, 4B4T2 và ghi vào ô 

4B4T. 

4B4.2. CHI PHÍ LÂM NGHIỆP 

Chú ý: Cách hạch toán chi phí khi sản xuất gặp rủi ro và mất trắng tƣơng tự 

phần “4B1.6. Chi phí trồng trọt” . 

ĐTV phỏng vấn và ghi chi phí theo 2 nhóm: 

1. Chi phí cho các hoạt động lâm nghiệp (các hoạt động tạo ra các lâm sản). 

2. Chi phí cho các dịch vụ lâm nghiệp (các hoạt động dịch vụ nhƣ: Bảo vệ rừng, 

đánh giá ƣớc lƣợng cây trồng, sản lƣợng cây trồng phòng cháy và quản lý lâm nghiệp 

bao gồm trồng nuôi và tái sinh rừng). 

Chỉ tính chi phí cho những hoạt động đã thu trong 12 tháng qua (đã đƣợc ghi 

ở phần 4B4.1). Không tính các chi phí sản xuất dở dang hoặc chi phí cho các hoạt 
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động không phải lâm nghiệp, dịch vụ lâm nghiệp. 

- Để tính đúng thu nhập của hộ thì mọi khoản chi phí đã sử dụng để cho sản 

phẩm thu hoạch trong 12 tháng qua đều phải khai thác và ghi vào phiếu khảo sát gồm: 

tất cả các khoản mua đổi và tự túc. Vật tƣ dùng vào sản xuất nếu mua ngoài thì tính theo 

giá thực tế mua; phần tự túc tính theo giá bình quân năm tại chợ gần nhất ở địa phƣơng. 

- Trƣờng hợp chi phí sản xuất có liên quan đến thu nhập của nhiều năm phải 

phân bổ theo các năm đó. Nếu có liên quan đến nhiều ngành thì tính phân bổ cho các 

ngành theo tỷ lệ thu hoặc tỷ lệ chi của mỗi ngành. 

Cụ thể theo từng khoản mục (nếu có phát sinh) nhƣ sau: 

1. Hạt giống, cây giống: Ghi trị giá giống của cây trồng thực tế hộ đã mua hoặc tự 

túc đƣợc đã tính vào thu dùng cho sản xuất trong 12 tháng qua. Giống lâm nghiệp gồm: 

hạt giống, cây giống dùng vào việc trồng rừng của hộ, v.v… đã ghi thu ở 4B4.1. 

Không tính giống tự túc chƣa đƣợc tính vào thu. Chú ý chỉ tính giống dùng vào 

sản xuất, không tính loại giống sản xuất ra để bán, kể cả hạt giống, cây giống không 

dùng hết đem bán. 

2. Phân bón các loại: Gồm phân hữu cơ, phân hoá học. Tính tổng trị giá phân hữu 

cơ và phân hoá học hộ mua, tự túc đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất cho sản phẩm 

thu đƣợc trong 12 tháng qua. Phân hoá học gồm nhiều loại nhƣ đạm u rê, sunphat, NPK, 

lân, kali... ĐTV hỏi số lƣợng từng loại phân hoá học thực tế đã bón cho từng loại cây 

trồng để tính thành tiền. Giá phân hoá học tính theo giá thực tế mua ở thị trƣờng. 

3. Dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng: Ghi số tiền dùng để chi mua các loại dụng 

cụ, vật rẻ tiền mau hỏng trong 12 tháng qua. Các dụng cụ đó là cày, cuốc, xẻng, bao, 

thúng, dao, cƣa,… 

4. Năng lượng, nhiên liệu: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi dùng 

về điện, than đá, than bánh/tổ ong, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa lỏng 

(LPG), khí thiên nhiên, củi và năng lƣợng/nhiên liệu khác sử dụng cho hoạt động lâm 

nghiệp có cho thu sản phẩm trong 12 tháng qua. Không tính năng lƣợng, nhiên liệu tự túc 

và chƣa đƣợc tính vào thu của hộ, ví dụ: củi tự kiếm đƣợc. Không tính năng lƣợng, nhiên 

liệu dùng cho đời sống, cho trồng trọt hoặc các hoạt động sản xuất phi nông, lâm nghiệp, 

thuỷ sản (Chi tiết xem giải thích khoản 9 phần 4B1.6 - Chi phí trồng trọt). 

5. Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng (tài sản cố định, công cụ sản xuất): Ghi số tiền do hộ 

chi ra để sửa chữa nhỏ, bảo dƣỡng thƣờng xuyên tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà 

xƣởng,…), công cụ thủ công. 

6. Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định (TSCĐ) của hộ tham gia vào quá 

trình sản xuất đều phải tính khấu hao. TSCĐ bao gồm máy móc, công cụ, nhà xƣởng 

v.v...). Tính khấu hao TSCĐ theo giá thực tế mua sắm, xây dựng của hộ. Phƣơng pháp 

tính khấu hao TSCĐ tƣơng tự nhƣ khoản 11 phần 4B1.6 - Chi phí trồng trọt. 
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7. Thuê và đấu thầu đất: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về 

thuê hoặc đấu thầu đất. Nếu thuê hoặc đấu thầu đất sử dụng trong nhiều năm thì số tiền 

này đƣợc phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua. 

8. Thuê tài sản, máy móc, phương tiện, thuê vận chuyển: Ghi số tiền thực tế hộ đã 

chi trả trong 12 tháng qua về thuê phƣơng tiện, tài sản, máy móc. Nếu thuê sử dụng 

trong nhiều năm thì số tiền này đƣợc phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí 

sản xuất trong 12 tháng qua. 

9. Thuê súc vật cày kéo: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trong 12 tháng qua để thuê 

gia súc làm các công việc làm đất, kéo gỗ, vận chuyển hàng hoặc sản phẩm liên quan 

đến 2 nhóm hoạt động trên. 

10. Trả công lao động thuê ngoài: Ghi số tiền gia đình trả về việc thuê mƣớn 

công lao động bên ngoài làm các công việc nhƣ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ 

sản phẩm. 

11. Trả lãi tiền vay cho hoạt động lâm nghiệp, dịch vụ lâm nghiệp: Ghi số tiền trả 

lãi số tiền vay (nếu có) để đầu tƣ cho 2 nhóm hoạt động trên trong 12 tháng qua. 

12. Thuế kinh doanh: Ghi số tiền nộp thuế sản xuất kinh doanh trong 12 tháng qua. 

13. Các khoản chi phí khác: Ghi số tiền hộ đã chi ngoài các mục nêu trên nhƣ các 

khoản lệ phí giao thông, bƣu điện, quảng cáo, đào tạo kỹ thuật... 

Sau khi đã hoàn thành phỏng vấn phần này điều tra viên tiến hành tính chi phí và 

thu nhập cho phần này nhƣ sau: 

+ Cộng số liệu các câu từ 1 đến 13 theo từng dòng và ghi vào câu 14. 

+ Cộng số liệu ở câu 14 của cả 2 nhóm hoạt động về lâm nghiệp và ghi vào ô 4B4C. 

4B5. THUỶ SẢN 

Các hoạt động thuỷ sản bao gồm nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản (ƣơm giống, nuôi 

trồng, đánh bắt thuỷ sản) và các hoạt động có liên quan nhƣ các công việc sơ chế sản 

phẩm (ƣớp muối, ƣớp lạnh, phơi khô sản phẩm), phân loại, làm sạch sản phẩm v.v… 

Ngƣời trả lời: 

Mục này liên quan đến những ngƣời trả lời mã 1 trong câu 1b mục 4A. ĐTV phải 

hỏi từng ngƣời này hoặc ngƣời biết nhiều thông tin nhất. 

Phạm vi tính thu nhập và chi phí: 

Chỉ tính những sản phẩm đã thu trong 12 tháng qua của nuôi trồng, đánh bắt thuỷ 

sản trên mặt nƣớc mặn, lợ, ngọt; không tính sản phẩm dở dang. Trị giá từng loại sản 

phẩm tính theo giá thực tế bán đổi, phần còn lại thì tính theo giá bình quân năm ở chợ 

gần nhất tại địa phƣơng. 
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Do đó chi phí cũng tính mọi khoản đã sử dụng để có đƣợc các khoản đã thu trong 

12 tháng qua. Các chi phí mua đổi tính theo giá thực tế, phần tự túc tính theo giá bình 

quân ở chợ gần nhất tại địa phƣơng. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi: 

Câu 1a: Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang hỏi câu 2; nếu trả lời không 

ghi mã 2. 

Câu 1b: Nếu hộ trả lời có ghi mã 1 và chuyển sang câu 4B5T2; nếu trả lời không 

ghi mã 2 và chuyển sang phần 4C. 

ĐTV hỏi hết các sản phẩm thu cho các câu từ 2 đến 5 trƣớc khi chuyển sang hỏi 

phần chi phí cho các câu từ 6 đến 18. 

4B5.1. THU THUỶ SẢN 

Câu 2: ĐTV hỏi hộ cho tất cả các loại sản phẩm đã thu trong 12 tháng qua trƣớc 

khi chuyển sang câu 3. Nếu hộ trả lời có thì đánh dấu (x) vào dòng tƣơng ứng. 

Thủy sản khác gồm: ếch, ba ba, ốc, cá sấu, cá cảnh nuôi để bán,... 

Câu 3: ĐTV hỏi và ghi tổng sản lƣợng thu đƣợc trong 12 tháng qua vào dòng sản 

phẩm tƣơng ứng. 

Câu 4a, 4b: Ghi số lƣợng và trị giá sản phẩm hộ đã bán, đổi hàng, cho tặng ngƣời 

thân, trả công lao động thuê ngoài bằng hiện vật trong 12 tháng qua. Sản phẩm bán tính 

theo giá bán thực tế. Sản phẩm đem đổi hàng tính theo giá tƣơng đƣơng của hàng hoá 

đổi. Sản phẩm trả công lao động đƣợc tính theo giá bình quân năm của chợ gần nhất tại 

địa phƣơng. 

Câu 5: ĐTV tự tính và ghi trị giá sản phẩm thủy sản thu đƣợc trong 12 tháng qua 

gồm trị giá sản phẩm bán, đổi, trả công, cho biếu và trị giá sản phẩm để lại (giá của sản 

phẩm để lại đƣợc tính theo giá trung bình tại thị trƣờng địa phƣơng). 

4B5T2: ĐTV ghi tổng số tiền hộ gia đình đƣợc đền bù thiệt hại về hoạt động thủy 

sản từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị… do thiên tai, dịch bệnh, môi trƣờng… 

4B5T: ĐTV cộng câu 5, 4B5T2 và ghi kết quả vào ô này. Đây là tổng thu thuỷ sản. 

4B5.2. CHI PHÍ THUỶ SẢN 

Chú ý: Cách hạch toán chi phí khi sản xuất gặp rủi ro và mất trắng tƣơng tự 

phần “4B1.6. Chi phí trồng trọt”. 

Câu 6: Ghi trị giá giống thuỷ sản (cá, tôm, cua...) đã dùng vào sản xuất trong 12 

tháng qua. Giống thuỷ sản phải mua tính theo giá thực tế mua. Giống tự túc tính theo giá 

bình quân năm của chợ gần nhất tại địa phƣơng. 

Câu 7: Ghi tổng số chi phí về thức ăn tinh, thức ăn thô, các loại thức ăn khác thực 

tế đã dùng trong 12 tháng qua (kể cả phần tự túc của hộ đã đƣợc tính vào thu nhập). 
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Thức ăn do tự túc đƣợc tính theo giá sản xuất bình quân năm; nếu mua ngoài tính theo 

giá thực tế mua. Không tính thức ăn có đƣợc do thu nhặt, hái lƣợm chƣa đƣợc tính vào 

thu nhập. 

Câu 8: Ghi số tiền chi mua các dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng để phục vụ cho 

nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản. Dụng cụ nhỏ thuộc loại rẻ tiền mau hỏng mua trong 12 

tháng qua (xô, chậu, rổ rá, quang sảo, v.v...) quy định sử dụng hết trong 12 tháng qua 

không phân bổ. Một số dụng cụ nhỏ thuộc công cụ lao động chƣa đủ tiêu chuẩn xếp vào 

tài sản cố định thì tiến hành tính phân bổ theo thời gian sử dụng trong hai hoặc ba năm 

tuỳ theo từng loại để tính chi phí sản xuất. Một số dụng cụ nhỏ hộ tự làm đƣợc chƣa tính 

vào thu của hộ thì không ghi ở đây. 

Câu 9: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi dùng về điện, than đá, 

than bánh/tổ ong, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa lỏng (LPG), khí thiên 

nhiên, củi và năng lƣợng/nhiên liệu khác dùng cho sản xuất thuỷ sản (bơm nƣớc, chạy 

guồng trong vùng nuôi tôm, sấy sản phẩm, chế biến thức ăn…). Không tính năng lƣợng, 

nhiên liệu tự túc và chƣa đƣợc tính vào thu của hộ, ví dụ: củi tự kiếm đƣợc. Không tính 

năng lƣợng, nhiên liệu dùng cho đời sống và các ngành sản xuất phi nông, lâm nghiệp. 

(Chi tiết xem giải thích khoản 9 phần 4B1.6 - Chi phí trồng trọt). 

Câu 10: Ghi trị giá tiền và hiện vật hộ chi mua/đổi muối, nƣớc đá hoặc các phụ 

liệu khác để dùng cho sản xuất, kinh doanh thủy sản trong 12 tháng qua. 

Câu 11: Ghi số tiền do hộ chi ra để sửa chữa nhỏ, bảo dƣỡng thƣờng xuyên 

TSCĐ (máy móc, ao, hồ nuôi tôm, nhà xƣởng phục vụ sản xuất), công cụ thủ công. 

Câu 12: Cách tính đã giải thích ở khoản mục 11 phần 4b1.6 - Chi phí trồng trọt. 

ĐTV áp dụng tƣơng tự cho các TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản. 

Câu 13: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về thuê hoặc đấu thầu 

mặt nƣớc để nuôi trồng thuỷ sản. Nếu thuê hoặc đấu thầu đất sử dụng trong nhiều năm 

thì số tiền này đƣợc phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất trồng trọt 

trong 12 tháng qua. 

Câu 14: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về thuê phƣơng tiện,  

máy móc để phục vụ cho sản xuất. Nếu thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền này 

đƣợc phân bổ theo năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua. 

Câu 15: Ghi số tiền hộ trả công lao động thuê ngoài làm các công việc nhƣ chăm 

sóc, bảo vệ, vệ sinh vùng nuôi trồng thuỷ sản. 

Câu 16: Ghi số tiền trả lãi cho các khoản vay để đầu tƣ cho thuỷ sản. 

Câu 17: Ghi số tiền thuế nuôi trồng, thuế khai thác thuỷ sản hộ đã nộp trong 12 

tháng qua. 

Câu 18: Ghi số tiền hộ đã chi ngoài các mục nêu trên nhƣ các khoản thuốc 
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phòng/chữa bệnh thuỷ sản, lệ phí giao thông, bƣu điện, quảng cáo, đào tạo, bảo hiểm 

sản xuất... 

Câu 19: ĐTV cộng tổng chi phí cho hoạt động thuỷ sản của hộ (cộng câu 6 đến 

18) theo từng dòng nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản. 

4B5C: ĐTV cộng câu 19 và ghi kết quả vào ô này. Đây là tổng chi phí nuôi trồng 

và đánh bắt thuỷ sản. 

4C. CÁC NGÀNH NGHỀ SXKD, DỊCH VỤ PHI NÔNG, LÂM NGHIỆP,  

THUỶ SẢN; CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 

Mục đích: 

Thu thập số liệu về doanh thu, chi phí và một số đặc điểm của các hoạt động 

ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và hoạt động 

chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của hộ kể cả các hoạt động có sản phẩm 

đƣợc sản xuất ra chỉ để lại hộ tiêu dùng hoặc sử dụng, không đƣợc bán, đổi hoặc cung 

cấp dịch vụ nhằm để phục vụ cho việc tính thu nhập và tiêu dùng cho sản xuất và đời 

sống của hộ. 

Ngƣời trả lời: 

ĐTV phỏng vấn những ngƣời biết nhiều thông tin nhất về từng hoạt động, thƣờng 

những ngƣời này là ngƣời điều hành và quản lý các hoạt động. 

Khái niệm/định nghĩa/phạm vi: 

Bao gồm hộ có đăng ký kinh doanh và không có đăng ký kinh doanh về các hoạt 

động ngành nghề SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và hoạt động chế biến 

sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của hộ. 

Đối với hoạt động thƣơng nghiệp doanh thu và chi phí không tính trị giá vốn hàng 

hoá (trị giá mua sản phẩm hàng hoá để kinh doanh). 

Trƣờng hợp các hộ liên doanh SXKD thì căn cứ vào phần trăm thu nhập hộ nhận 

đƣợc để tính thu nhập cho hộ điều tra. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi 

Câu 1: Hỏi về các hoạt động ngành nghề SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, 

thủy sản và hoạt động chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tự làm có trong hộ, 

kể cả các hoạt động có sản phẩm đƣợc sản xuất ra chỉ để lại hộ tiêu dùng hoặc sử dụng, 

không đƣợc bán, đổi hoặc cung cấp dịch vụ. Các hoạt động có diễn ra trong 12 tháng qua 

nhƣng tại thời điểm điều tra không còn tồn tại nữa thì vẫn đƣợc thu thập thông tin. 

4C1. THU TỪ CÁC NGÀNH NGHỀ SXKD, DỊCH VỤ PHI NÔNG, LÂM NGHIỆP, 

THUỶ SẢN; CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 
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Câu 2: ĐTV cần mô tả rõ hoạt động, ví dụ: xay xát, làm đồ mộc gia dụng, làm 

bún, cắt tóc, làm đầu, sản xuất BIOGA (từ phân gia súc, gia cầm sử dụng làm nhiên liệu, 

chất đốt),... Ghi mã ngành kinh tế của hoạt động (xem danh mục ngành kinh tế quốc 

dân). Ghi tối đa 4 hoạt động, nếu có trên 4 hoạt động thì từ hoạt động thứ 5 sẽ ghép vào 

hoạt động số 4. 

Câu 3: Số tháng hoạt động trong 12 tháng qua là tổng số tháng theo lịch hộ có hoạt 

động ngành nghề. Số tháng hoạt động có thể ghi lẻ (làm tròn thành 1 chữ số thập phân) tuỳ 

theo số ngày hoạt động, ví dụ: 15 ngày ghi là 0,5 tháng, 10 ngày ghi là 0,3 tháng. 

Câu 4 đến câu 6: Hỏi thông tin về tình trạng sở hữu hoạt động. Nếu hoạt động chỉ 

do riêng hộ đang phỏng vấn sở hữu thì ĐTV ghi mã 1 ở câu 4 và ghi 100 vào câu 6 mà 

không cần phải hỏi hộ. Nếu hoạt động do nhiều hộ cùng sở hữu thì ghi mã 2 ở câu 4 và 

ghi số hộ cùng sở hữu hoạt động kể cả hộ đang đƣợc phỏng vấn ở câu 5 và phần trăm thu 

nhập mà hộ nhận đƣợc từ hoạt động ở câu 6. ĐTV có thể căn cứ vào phần trăm vốn đóng 

góp cho hoạt động của hộ để tính phần trăm thu nhập hộ nhận đƣợc. 

Câu 7: Giấy phép kinh doanh của hoạt động phải đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có 

thẩm quyền cấp. Đối với hoạt động có đăng ký kinh doanh thì cần phải phân biệt hoạt 

động đƣợc đăng ký theo loại hình doanh nghiệp hay hộ SXKD cá thể. 

Câu 8: Có một số hộ có các hoạt động có sản phẩm đƣợc sản xuất ra chỉ để lại hộ 

tiêu dùng hoặc sử dụng mà không đƣợc bán, đổi hoặc cung cấp dịch vụ nhƣ nấu rƣợu chỉ 

để lại cho hộ uống,... 

Câu 9: Ghi doanh thu trung bình mỗi tháng trong các tháng hoạt động diễn ra. Đó 

là số tiền thu đƣợc do bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ bình quân 1 tháng của hoạt 

động. Nội dung doanh thu của từng ngành cụ thể nhƣ sau: 

Doanh thu của hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là tổng các khoản thu 

do bán thành phẩm và nửa thành phẩm, thu về gia công, chế biến sản phẩm của khách 

hàng, thu về công việc có tính chất công nghiệp nhƣ sửa chữa, lắp đặt máy, làm tăng trị 

giá sản phẩm. 

Doanh thu về hoạt động xây dựng là tổng trị giá các công trình xây dựng hoàn 

thành trong 12 tháng qua bên A phải trả cho bên B (chủ hộ xây dựng). Cần lƣu ý một số 

trƣờng hợp sau khi tính doanh thu cho hộ chuyên nghề xây dựng: 

- Tính công trình xây dựng đấu thầu hoàn chỉnh cả vật tƣ và lao động. Nếu chỉ 

đấu thầu phần vật tƣ thì xếp vào hoạt động thƣơng nghiệp, đấu thầu phần lao động thì 

tính toàn bộ trị giá phần lao động vào doanh thu; phần chi phí sẽ ghi phần tiền công của 

lao động thuê mƣớn bên ngoài. 

- Trƣờng hợp công trình mới hoàn thành một phần thì hạch toán phần đã hoàn 

thành để tính thu nhập. 



 

 

106 

 
 

- Trƣờng hợp công trình dở dang thì ĐTV phỏng vấn thành viên hộ là chủ thầu 

và những thành viên khác của hộ làm ở công trình để ghi số tháng đã hoạt động để tính 

thu nhập và chi phí trong các tháng hoạt động đó. 

Chú ý chỉ tính hoạt động xây dựng thuê bên ngoài, không tính công trình xây 

dựng tự hộ làm cho hộ. 

Doanh thu của hoạt động thƣơng nghiệp gồm doanh thu hàng hoá bán ra, doanh 

thu dịch vụ sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình phục vụ 

khách hàng trong 12 tháng qua. 

Để đơn giản công việc, quy ƣớc doanh thu của hoạt động thƣơng nghiệp không 

tính trị giá vốn hàng hoá bán ra mà chỉ tính số lãi gộp (chƣa trừ phí lƣu thông nhƣ: phí 

vận chuyển, bốc vác, bảo quản sản phẩm, hoa hồng,... và thuế). Nhƣ vậy doanh thu của 

hoạt động thƣơng nghiệp ghi trong phiếu này là số lãi gộp của hàng hoá bán ra, cộng với 

doanh thu về dịch vụ sửa chữa động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình. 

Doanh thu về hoạt động vận tải là tổng số tiền thu đƣợc trong 12 tháng qua của hộ 

về cƣớc phí vận tải hàng hoá cho hành khách và số thu về cƣớc phí vận chuyển hành 

khách, số thu về vận tải khác, số thu về bốc xếp hàng hoá và hành lý. 

Doanh thu hoạt động phi nông, lâm nghiệp, thủy sản khác là tổng số tiền thu đƣợc 

từ các hoạt động trong 12 tháng qua, gồm: khách sạn, nhà hàng, tài chính tín dụng, giáo 

dục đào tạo, hoạt động phục vụ cá nhân, cộng đồng, v.v… (xem danh mục ngành kinh tế 

quốc dân). 

Câu 10: ĐTV tính doanh thu cho từng hoạt động trong 12 tháng qua theo hƣớng dẫn. 

Câu 11 và câu 12: Hỏi hộ về sản phẩm do hoạt động sản xuất ra đƣợc trao đổi để 

lấy hàng hoá và dịch vụ khác trong 12 tháng qua, bao gồm việc hộ dùng sản phẩm của 

hoạt động thanh toán cho các hàng hoá và dịch vụ đã mua thay vì phải thanh toán bằng 

tiền và ngƣợc lại là việc hộ đƣợc ngƣời mua sản phẩm của hoạt động thanh toán cho hộ 

bằng hàng hoá và dịch vụ thay vì phải thanh toán bằng tiền. Lƣu ý các hàng hoá của hoạt 

động thƣơng nghiệp đƣợc hộ trao đổi không đƣợc tính vào đây. Trị giá của hàng hoá 

đƣợc trao đổi sẽ đƣợc tính là số tiền hộ dùng để mua hàng hoá hộ nhận đƣợc từ trao đổi 

ở các phần chi cho sản xuất và đời sống. Câu 12 tính trị giá sản phẩm trao đổi theo giá 

bình quân năm tại địa bàn điều tra. 

Câu 13 và câu 14: Hỏi hộ về sản phẩm do hoạt động sản xuất ra đƣợc hộ để lại sử 

dụng hoặc tiêu dùng cho hộ trong 12 tháng qua, bao gồm các sản phẩm đƣợc hộ sử dụng 

để làm nguyên liệu của các hoạt động khác của hộ; các sản phẩm mang đi cho, biếu, 

tặng; các sản phẩm đƣợc tiêu dùng cho đời sống của hộ,... Lƣu ý các hàng hoá của hoạt 

động thƣơng nghiệp đƣợc hộ để lại sử dụng hoặc tiêu dùng không đƣợc tính vào đây mà 

sẽ đƣợc tính là hàng hoá hộ phải mua để sử dụng hoặc tiêu dùng ở các phần chi cho sản 

xuất và đời sống. Câu 14 tính trị giá sản phẩm để lại sử dụng hoặc tiêu dùng theo giá 

bình quân năm tại địa bàn điều tra. 
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Câu 15 và câu 16: Hỏi hộ về sản phẩm phụ thu đƣợc trong hoạt động SXKD 

đƣợc hộ sử dụng hoặc bán trong 12 tháng qua. Câu 16 tính trị giá sản phẩm phụ để lại sử 

dụng theo giá bình quân năm tại địa bàn điều tra, trị giá sản phẩm phụ đƣợc bán tính 

theo giá bán. 

Câu 17: ĐTV tự tính tổng thu của từng hoạt động theo hƣớng dẫn. 

Câu 18: ĐTV tự tính tổng thu phân bổ cho hộ của từng hoạt động theo hƣớng dẫn. 

4CTT: Tổng thu của tất cả các hoạt động trong 12 tháng qua, ĐTV cộng câu 17 

và ghi kết quả vào ô này. 

4CT: Tổng thu của tất cả các hoạt động trong 12 tháng qua phân bổ cho hộ, ĐTV 

cộng câu 18 và ghi kết quả vào ô này. 

4C2. CHI PHÍ CÁC NGÀNH NGHỀ SXKD, DỊCH VỤ PHI NÔNG, LÂM NGHIỆP, 

THUỶ SẢN; CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 

Lƣu ý: Vật tƣ nguyên liệu dùng cho sản xuất mua theo nguồn nào thì tính theo 

giá của nguồn đó, nếu tự túc, đổi tính theo giá bình quân năm tại địa bàn điều tra. Chỉ 

tính chi phí phát sinh cho các sản phẩm đƣợc sản xuất trong 12 tháng qua đã đƣợc bán, 

đổi, cung cấp dịch vụ, sử dụng hoặc tiêu dùng. 

Câu 19: Chi phí về nguyên vật liệu chính, phụ, thực liệu của từng hoạt động. 

Thực liệu là những nguyên liệu để chế biến thức ăn, nƣớc giải khát,... Đối với hoạt động 

thƣơng nghiệp, số tiền mua hàng hoá kinh doanh không tính vào câu này. 

Câu 20: Chi phí về những dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng. Đối với dụng cụ sản 

xuất nhỏ chƣa đủ tiêu chuẩn xếp vào TSCĐ nhƣng sử dụng trong một số năm thì cần 

phân bổ trị giá theo thời gian sử dụng. 

Câu 21: Chi phí về năng lƣợng, nhiên liệu của từng hoạt động. Các nguồn năng 

lƣợng, nhiên liệu đã đƣợc giải thích ở phần 4B. Nếu hoạt động có chi phí về BIOGA thì 

khoản chi phí này sẽ đƣợc ghi vào câu 21k. 

Câu 22: Chi phí về nƣớc phục vụ cho các hoạt động ngành nghề. 

Câu 23: Chi phí về sửa chữa nhỏ, duy trì bảo dƣỡng. Bao gồm sửa chữa nhỏ, bảo 

dƣỡng thƣờng xuyên TSCĐ là máy móc, nhà xƣởng phục vụ sản xuất; công cụ thủ công. 

Câu 24: Chi phí về khấu hao tài sản cố định. Tài sản cố định (TSCĐ) của hộ tham 

gia vào quá trình sản xuất đều phải tính khấu hao. TSCĐ bao gồm nhà xƣởng, máy móc, 

thiết bị, công cụ,... Tính khấu hao TSCĐ theo giá thực tế mua sắm, xây dựng của hộ. Đối 

với trƣờng hợp hộ xây dựng nhà để ở sau đó sử dụng một phần diện tích để sản xuất  

kinh doanh thì nguyên giá của TSCĐ này là số tiền đầu tƣ thêm để xây dựng, sửa chữa 

và cải tạo diện tích ở thành diện tích sản xuất kinh doanh. Phƣơng pháp tính khấu hao 

TSCĐ: 

Căn cứ vào nguyên giá của tài sản cố định, thời gian sử dụng ƣớc tính để tính 
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khấu hao: 

Nguyên giá TSCĐ 

Mức khấu hao 1 năm  = 

  Số năm sử dụng 

Câu 25: Chi phí về thuê đất, nhà xƣởng, cửa hàng, máy móc và phƣơng tiện sản 

xuất khác. Nếu thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền thuê đƣợc phân bổ theo số năm 

sử dụng. 

Câu 26: Chi phí về vận chuyển: bao gồm thuê phƣơng tiện để vận chuyển nguyên 

vật liệu hoặc sản phẩm của hoạt động đi tiêu thụ và các loại phí đƣờng, cầu, phà,.. cho 

các lần vận chuyển. 

Câu 27: Chi phí về nhân công: bao gồm toàn bộ chi phí trả cho các lao động thuê 

ngoài (thƣờng xuyên hoặc tạm thời) về tiền lƣơng, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ 

cấp có tính chất lƣơng, kể cả trị giá các bữa ăn hộ phải nuôi các lao động thuê ngoài này 

(nếu có). Chỉ tiêu này bao gồm cả chi phí về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí 

công đoàn phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm và tổ chức công đoàn theo quy định. 

Câu 28: Số tiền hộ phải trả cho khoản lãi từ tiền vay để đầu tƣ và phát triển 

hoạt động. Nếu trả lãi khoản vay cho nhiều năm thì số tiền trả lãi đƣợc phân bổ theo 

số năm vay. 

Câu 29: Chi phí về thuế, phí và các khoản lệ phí coi nhƣ thuế: bao gồm thuế 

GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế hàng hoá nhập khẩu, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế đất SXKD, thuế tài nguyên, thuế môn bài, phí cấp phép kinh doanh,... 

Câu 30: Chi phí cho xử lý nƣớc thải, chất thải rắn. Đây là các khoản chi phí nhằm 

bảo vệ môi trƣờng, bao gồm các chi phí đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải, chất 

thải rắn; phí trả cho các dịch vụ xử lý nƣớc thải, chất thải rắn,... Nếu các khoản chi cho 

nhiều năm thì phải phân bổ theo số năm sử dụng. Trƣờng hợp hệ thống xử lý nƣớc thải, 

chất thải rắn trở thành TSCĐ thì chi phí phân bổ chỉ đƣợc ghi vào khoản này, không ghi 

vào khấu hao TSCĐ. 

Câu 31: Các chi phí khác ngoài các khoản chi phí kể trên nhƣ chi phí bƣu điện, đi 

lại, quảng cáo, tiếp thị, mua mẫu mã, chi thuê khảo sát thiết kế, bảo hiểm sản xuất, chi 

hoa hồng, môi giới,... 

Trƣờng hợp hộ sản xuất BIOGA thì giá đƣợc tính theo giá của ga hoá lỏng dùng 

làm nhiên liệu hoặc chất đốt tại địa phƣơng. Phần chi phí sản xuất BIOGA sẽ bao gồm 

chi phí về nguyên liệu (phân gia súc, gia cầm,... mua hoặc tự túc), dụng cụ nhỏ, khấu hao 

TSCĐ,... 

Câu 32: ĐTV tự tính tổng chi phí cho từng hoạt động trong 12 tháng qua theo 

hƣớng dẫn. 
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Câu 33:  ĐTV tự tính tổng chi phí phân bổ cho hộ của từng hoạt động trong 12 

tháng theo hƣớng dẫn. 

Trƣờng hợp hộ có trên 4 hoạt động thì từ hoạt động thứ 5 sẽ ghép vào hoạt động 

số 4. Hoạt động ghép này chỉ thu thập và ghi thông tin từ câu 10 đến câu 33. 

4CCT: Tổng chi phí của tất cả các hoạt động trong 12 tháng qua, ĐTV cộng câu 

32 của tất cả các hoạt động và ghi kết quả vào ô này. 

4CC: Tổng chi phí của tất cả các hoạt động trong 12 tháng qua phân bổ cho hộ, 

ĐTV cộng câu 33 của tất cả các hoạt động và ghi kết quả vào ô này. 

4D. THU KHÁC TÍNH VÀO THU NHẬP 

Mục đích: 

Thu thập số liệu các khoản thu khác chủ yếu không do lao động trực tiếp tạo ra 

làm tăng thu nhập và các khoản thu khác không làm tăng thu nhập của hộ gia đình trong 

12 tháng qua để làm căn cứ tính đúng, tính đủ thu nhập của hộ trong 12 tháng qua. 

Ngƣời trả lời: 

Tốt nhất hỏi chủ hộ. Nếu chủ hộ đi vắng thì hỏi ngƣời biết nhiều thông tin nhất. 

Khái niệm/định nghĩa/phạm vi: 

Cần phân biệt rõ các khoản thu khác đƣợc tính vào thu nhập và các khoản thu 

khác không đƣợc tính vào thu nhập. Khoản thu khác đƣợc tính vào thu nhập là những 

khoản thu làm tăng quỹ thu chi của hộ. Ngƣợc lại, những khoản thu khác không đƣợc 

tính vào thu nhập là những khoản thu không làm tăng quỹ thu chi; những khoản này đã 

nằm trong quỹ thu chi của hộ, nhƣng chuyển từ dạng này sang dạng khác. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi 

Câu 1: ĐTV hỏi hộ tất cả các khoản thu đã liệt kê trƣớc khi hỏi câu 2. Nếu hộ có 

khoản thu nào thì đánh dấu (x) vào dòng tƣơng ứng. 

Câu 2: Ghi số tiền các thành viên của hộ nhận đƣợc trong 12 tháng qua theo từng 

khoản mục. Nếu nhận bằng hiện vật thì tính trị giá hiện vật theo giá bình quân năm ở 

chợ gần nhất tại địa phƣơng. Cụ thể nhƣ sau: 

Khoản 101: Tiền mặt và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do ngƣời ngoài thành 

viên hộ cho, biếu, mừng, giúp từ nƣớc ngoài trong 12 tháng qua, trong tổng số phân ra 

thành: 

- Khoản 1011: Tiền mặt và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do ngƣời thân (đã từng 

là thành viên của hộ) sống và lao động tạm thời ở nƣớc ngoài cho, biếu, mừng, giúp. 

- Khoản 1012: Cho, biếu nhà ở. 

- Khoản 1013: Cho, biếu ô tô dùng cho sinh hoạt. 
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- Khoản 1014: Cho, biếu tài sản dùng cho sinh hoạt khác. 

Khoản 102:  Tiền mặt và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do ngƣời ngoài thành 

viên hộ cho, biếu, mừng, giúp từ trong nƣớc trong 12 tháng qua, trong tổng số phân ra 

thành: 

- Khoản 1021: Tiền mặt và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do ngƣời thân (đã 

từng là thành viên của hộ) đi làm thời vụ ở trong nƣớc cho, biếu, mừng, giúp. 

- Khoản 1022: Cho, biếu nhà ở. 

- Khoản 1023: Cho, biếu ô tô dùng cho sinh hoạt. 

- Khoản 1024: Cho, biếu tài sản dùng cho sinh hoạt khác. 

Khoản 101 và 102 bao gồm cả trị giá các loại hiện vật phục vụ cho sinh hoạt nhƣ 

lƣơng thực, thực phẩm, các loại tài sản nhƣ nhà ở, phƣơng tiện đi lại, các thiết bị và đồ 

dùng gia đình,... (không kể TSCĐ, thiết bị máy móc, giống, phân bón,... dùng cho sản 

xuất). Lƣu ý không tính các khoản thu từ giáo dục và y tế đã đƣợc ghi ở Mục Giáo dục 

và Mục Y tế. 

Khoản 103: Ghi số tiền còn lại sau khi lấy tổng số tiền mừng đám cƣới (bao gồm: 

tiền mặt và trị giá đồ trang sức, ngoại tệ, lƣơng thực, thực phẩm) trừ đi chi phí ăn uống 

của khách mời. 

Nếu quà mừng đám cƣới bằng hiện vật nhƣ: nhà ở, ô tô và tài sản dùng cho sinh 

hoạt khác thì đƣợc tính vào khoản 101 hoặc 102. 

Khoản 104: Ghi số tiền còn lại sau khi lấy tổng số tiền phúng viếng ma chay (bao 

gồm: tiền mặt và trị giá đồ lễ) trừ đi chi phí ăn uống của khách. 

Lƣu ý: Nếu khoản thu đƣợc từ đám cƣới hoặc ma chay của hộ nhỏ hơn chi phí ăn 

uống của khách thì ĐTV ghi giá trị âm vào khoản 103 hoặc 104. 

Khoản 105: Ghi trị giá tiền nhận đƣợc từ các khoản trợ cấp xã hội cho thƣơng 

binh, thân nhân liệt sỹ, các gia đình/cá nhân có công với cách mạng và gia đình chính 

sách khác trong 12 tháng qua. 

Khoản 106: Ghi trị giá tiền nhận đƣợc từ các khoản trợ cấp xã hội cho gia đình 

hoặc cá nhân thuộc diện bảo trợ xã hội. 

Các đối tƣợng bảo trợ xã hội đƣợc quy định tại Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP của Chính phủ nhƣ sau: 

Điều 5. Đối tƣợng hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

1. Trẻ em dƣới 16 tuổi không có nguồn nuôi dƣỡng thuộc một trong các trƣờng 

hợp quy định sau đây: 

a) Bị bỏ rơi chƣa có ngƣời nhận làm con nuôi; 

b) Mồ côi cả cha và mẹ; 
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c) Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; 

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng 

tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù 

tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo 

dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; 

g) Cả cha và mẹ đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã 

hội, nhà xã hội; 

h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang 

chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và ngƣời còn lại đang hƣởng 

chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và ngƣời còn lại đang trong 

thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm 

hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

1) Cha hoặc mẹ đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội và ngƣời còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc 

đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Ngƣời từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều này mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao 

đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. 

3. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; ngƣời bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo 

không còn khả năng lao động mà không có lƣơng hƣu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng 

tháng, trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

4. Ngƣời thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã 

chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dƣới 16 

tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhƣng ngƣời con đó đang học phổ thông, 

học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi 

chung là ngƣời đơn thân nghèo đang nuôi con). 

5. Ngƣời cao tuổi thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Ngƣời cao tuổi thuộc hộ nghèo không có ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng 

dƣỡng hoặc có ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng nhƣng ngƣời này đang hƣởng 

chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng; 
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b) Ngƣời từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này 

mà không có lƣơng hƣu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; 

c) Ngƣời cao tuổi thuộc hộ nghèo không có ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng 

dƣỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ 

xã hội, nhà xã hội nhƣng có ngƣời nhận chăm sóc tại cộng đồng. 

6. Trẻ em khuyết tật, ngƣời khuyết tật thuộc diện hƣởng trợ cấp xã hội theo quy 

định của pháp luật về ngƣời khuyết tật. 

Khoản 107: Ghi số tiền và giá trị hiện vật, trị giá công lao động của nhà nƣớc hỗ 

trợ hộ đã nhận đƣợc để khắc phục hậu quả về thiên tai nhƣ bão, lụt, lũ quét, động đất và 

hỏa hoạn gây thiệt hại cho hộ về nhà ở, tài sản, đồ dùng, tính mạng v.v... 

Khoản 108: Ghi số tiền và giá trị hiện vật do các quỹ bảo hiểm trả cho ngƣời và 

tài sản bị thiệt hại của hộ có tham gia bảo hiểm. Không kể bảo hiểm xã hội trả thay 

lƣơng, bảo hiểm nhân thọ đến kỳ lĩnh và bảo hiểm y tế đã tính ở mục y tế. 

Khoản 109: Ghi số tiền lãi nhận đƣợc từ tiền gửi ngân hàng, cổ phần, tín phiếu và 

lãi từ các hình thức cho vay, góp vốn khác. 

Khoản 110: Ghi số tiền nhận đƣợc từ các khoản cho thuê tài sản nhƣ nhà xƣởng, 

máy móc, thiết bị, phƣơng tiện chƣa tính ở phần hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ 

của hộ. Không tính các khoản tiền thu đƣợc do cho thuê, mƣợn nhà/đất ở, đất nông, lâm 

nghiệp và mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản trong 12 tháng qua. 

Khoản 111: Gồm các khoản nhận đƣợc từ các tổ chức nhân đạo, từ thiện, hiệp 

hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh ủng hộ. 

Khoản 112: Gồm các khoản thu khác làm tăng thu nhập chƣa kể trên nhƣ trúng xổ 

số, vui chơi có thƣởng, các khoản thu từ kinh tế ngầm (nếu có). Chú ý khi so sánh thu 

nhập và chi tiêu nếu có chênh lệch quá lớn cần tiến hành kiểm tra từng mục thu, chi để 

tìm ra nguyên nhân chênh lệch, không đƣợc tuỳ tiện chỉnh lý số liệu trong mục này. 

4DTN. ĐTV cộng câu 2 (khoản 101 đến 112) và ghi kết quả vào ô này. Đây là 

tổng thu khác đƣợc tính vào thu nhập. 
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MỤC 5. CHI TIÊU 

 

Mục đích: 

Thu thập số liệu về các khoản chi tiêu dùng hàng lƣơng thực, thực phẩm; hàng 

không phải lƣơng thực, thực phẩm và chi tiêu khác của hộ. Chi tiêu dùng bao gồm hàng 

mua, đổi và không phải mua (tự sản xuất, đƣợc cho, biếu, tặng, hái lƣợm, đánh bắt,...). 

Các khoản chi tiêu dùng hàng ăn, uống thƣờng xuyên và chi tiêu dùng hàng không phải 

lƣơng thực, thực phẩm hàng ngày đƣợc hỏi cho 30 ngày qua; các khoản chi tiêu khác  

đƣợc thu thập trong khoảng thời gian 12 tháng qua, tính từ thời điểm khảo sát trở về trƣớc. 

Yêu cầu: Thông tin thu thập không trùng, không sót và hạn chế lẫn khoản. 

Thông tin về chi tiêu cung cấp thông số để gián tiếp kiểm soát tính đầy đủ của 

thông tin đã thu thập trong mục “Thu nhập”. 

Mục đích sử dụng thông tin: Các thông tin thu thập đƣợc sẽ dùng trong việc tính 

chi tiêu, cơ cấu chi tiêu, tính khối lƣợng, trị giá tiêu dùng một số mặt hàng, nhóm hàng 

và tính tổng chi của hộ. 

Phạm vi thu thập: Các hộ thuộc mẫu thu nhập - chi tiêu trong các địa bàn KSMS 

2020 của các tỉnh/TP. 

Ngƣời trả lời: 

Ngƣời trả lời là ngƣời biết nhiều thông tin nhất về chi tiêu dùng của hộ, thông 

thƣờng phụ nữ là ngƣời mua lƣơng thực, thực phẩm trong hộ (và tham gia việc mua sắm 

hàng hoá, đồ dùng và chi tiêu cho những dịch vụ tiêu dùng, chi tiêu khác của hộ). Nếu 

ngƣời này vắng mặt trong khi phỏng vấn thì nhất thiết ĐTV phải bố trí lịch quay lại hộ để 

gặp ngƣời trả lời nói trên. Kinh nghiệm cho thấy nếu ngƣời khác trả lời thay thì thông tin 

vừa không chính xác, vừa mất thời giờ của ĐTV và làm ảnh hƣởng đến kết quả khảo sát. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi thông tin 

Trị giá số lƣợng đổi hàng đƣợc tính theo giá bình quân tại chợ địa phƣơng khi đổi. 

Nếu ngƣời trả lời không nhớ giá lúc trao đổi thì tính theo giá bình quân năm. Trị giá tiêu 

dùng những sản phẩm tự túc đƣợc tính theo cùng giá đã dùng để tính trị giá sản lƣợng 

của những sản phẩm này ở phần thu (các sản phẩm ở phần thu tính theo giá nào thì chi 

tính theo giá đó). 

ĐTV cần sử dụng kiến thức thực tế để kiểm tra ngay những mặt hàng mà hộ tiêu 

dùng quá nhiều hay quá ít để hỏi lại hộ (nếu có hiện tƣợng bất thƣờng mà xác minh là 

đúng thực tế thì ghi chú ngay vào mặt sau của trang trƣớc). Ngoài ra cần phải đối chiếu 
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với mục thu từ sản xuất kinh doanh, thu từ cho, biếu, mừng, giúp… để kiểm tra sự liên 

quan đến phần tiêu dùng tự túc. 

Đội điều tra có thể chuẩn bị sẵn cho ĐTV bảng giá về những sản phẩm/hàng hóa 

thông dụng để tham khảo khi tính trị giá hàng hóa/sản phẩm nhận đƣợc từ nguồn 

cho/biếu/tặng hoặc thông qua đổi hàng và bảng giá sản xuất của những sản phẩm tự túc. 

Nhƣng ĐTV tuyệt đối không áp giá đã có để tự tính trị giá hàng hóa/sản phẩm nhận đƣợc 

từ nguồn cho/biếu/tặng hoặc thông qua đổi hàng và chi dùng sản phẩm tự sản xuất. 

5A. CHI TIÊU DÙNG HÀNG ĂN UỐNG 

Phần này chỉ hỏi về lƣơng thực, thực phẩm chi cho ăn, uống, hút do các thành 

viên của hộ sử dụng. Không đƣợc tính trong mục này các loại lƣơng thực, thực phẩm 

mua vào để chế biến, sản xuất ngành nghề, buôn bán. 

Lƣợng và trị giá lƣơng thực, thực phẩm chi cho việc tổ chức lễ cƣới hỏi, ma chay, 

tế lễ lớn không ghi ở phần này. 

5A1. CHI TIÊU DÙNG HÀNG ĂN UỐNG TRONG CÁC DỊP LỄ, TẾT 

Hỏi về các chi tiêu, tiêu dùng lƣơng thực, thực phẩm trong các dịp lễ, Tết nhƣ: Tết 

Nguyên đán, Noel, Tết đặc thù của đồng bào dân tộc, Quốc khánh, rằm tháng Giêng, rằm 

tháng Bảy, Trung thu, v.v... 

Câu 1: Hỏi xong câu này cho tất cả các loại lƣơng thực, thực phẩm trƣớc khi hỏi 

câu 2 - 3. Đánh dấu X cho mặt hàng hộ có tiêu dùng (mặt hàng, nhóm hàng nào hộ 

không tiêu dùng thì bỏ trống). Hỏi những mặt hàng câu 2 và câu 3 nếu câu 1 có đánh dấu 

X. Đối với những mặt hàng trả lời không thì không đƣợc chấp nhận bỏ qua ngay, mà 

phải gợi ý thêm về phạm vi (không chỉ mua mà còn tiêu dùng từ nguồn hộ dân cƣ tự làm 

ra và đƣợc ngƣời khác cho/biếu/tặng, không chỉ riêng ngƣời trả lời tiêu dùng mà tất cả 

các thành viên khác trong hộ) để cho ngƣời trả lời nhớ lại. 

Câu 2: Hỏi về tổng số lƣợng (cộng tất cả trong các dịp lễ, Tết) và trị giá của tổng 

lƣợng những loại lƣơng thực, thực phẩm đã mua hoặc đổi cho các dịp lễ, Tết. 

Câu 3: Hỏi về tổng số lƣợng (cộng các dịp lễ, Tết) và trị giá của tổng lƣợng những 

loại lƣơng thực, thực phẩm hộ đã tiêu dùng vào các dịp lễ, Tết từ nguồn không phải mua. 

Trƣờng hợp đổi hàng, coi nhƣ 2 hoạt động mua và bán cùng diễn ra một lúc, trị 

giá mua và bán bằng nhau và đƣợc tính theo giá bình quân của hàng nhận về tại thời 

điểm trao đổi. Đồng thời trị giá hàng hóa/sản phẩm này đƣợc tính theo giá nhƣ ở phần 

thu (mục 4). Các loại lƣơng thực, thực phẩm chi dùng của hộ đƣợc tính theo quy cách 

sản phẩm thống nhất, nếu ngƣời trả lời khai theo sản phẩm không đúng quy cách thì phải 

quy đổi lại, nhƣ thóc quy thành gạo, thịt hơi quy ra thịt lọc, mật quy thành đƣờng... 
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Các loại lƣơng thực, thực phẩm chi dùng cho các dịp lễ, Tết có thể khác nhau tuỳ 

theo phong tục tập quán mỗi nơi, ngoài các loại lƣơng thực, thực phẩm đã đƣợc liệt kê. 

ĐTV cần tìm hiểu thêm để khai thác hết các loại mang tính đặc thù và ghi vào khoản 

“Hàng ăn, uống khác”. 

Khoản 154: Hàng ăn uống khác là những hàng hoá, sản phẩm dùng trong ăn 

uống chƣa đƣợc kể ở trên, nhƣ: lƣơng thực, thực phẩm chế biến (ngoài thịt chế biến, 

chẳng hạn nhƣ pho mát, nem cuốn sẵn, bóng bì, v.v...), gia vị (tiêu, ớt, riềng, nghệ, rau 

gia vị, v.v...), phụ liệu (nấm, dấm, v.v...), lƣơng thực, thực phẩm đặc thù của địa 

phƣơng dùng dịp lễ Tết v.v... 

Lưu ý: Trƣờng hợp trong các dịp lễ, Tết hộ tổ chức ăn uống ở ngoài gia đình (nhà 

hàng, nhà họ hàng, bạn bè,...) thì chỉ tính những bữa ăn phải trả tiền hoặc đóng góp. Số 

tiền phải trả hoặc đóng góp đƣợc ghi vào khoản 153. 

Câu 4: ĐTV cộng câu 2B từ mã 101 đến mã 154. 

Câu 5: ĐTV cộng câu 3B từ mã 101 đến mã 154. 

Ô 5A1CT: ĐTV tự cộng câu 4 và câu 5 để ghi kết quả. 

5A2. CHI TIÊU DÙNG HÀNG ĂN UỐNG THƢỜNG XUYÊN 

Hỏi về các chi tiêu, tiêu dùng lƣơng thực, thực phẩm thƣờng xuyên của các thành 

viên hộ ngoài các dịp lễ, Tết. Các khoản chi tiêu lƣơng thực, thực phẩm đột xuất lớn nhƣ 

chi tổ chức đám ma, đám cƣới, đám giỗ không ghi vào phần này. 

Các khoản chi tiêu dùng trong phần này đƣợc hỏi cho 30 ngày qua tính từ thời 

điểm phỏng vấn trở về trƣớc. 

Câu 1: Hỏi xong câu này cho tất cả các loại lƣơng thực, thực phẩm trƣớc khi hỏi 

các câu 2 - 5. Đánh dấu X cho mặt hàng có tiêu dùng (không thì bỏ trống). Hỏi câu 2 đến 

câu 5 cho những mặt hàng, nhóm hàng câu 1 có đánh dấu X. 

Câu 2: Ghi số lƣợng và trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng lƣơng thực, thực 

phẩm có đánh dấu X ở câu 1 đƣợc tiêu dùng trong 30 ngày qua. Câu này bao gồm số 

lƣợng và trị giá đƣợc hộ mua/đổi, tự túc và đƣợc cho/biếu/tặng. Nếu mặt hàng, nhóm 

hàng đƣợc hộ mua/đổi hoặc đƣợc cho/biếu/tặng 1 lần nhƣng đƣợc tiêu dùng trong nhiều 

tháng thì ĐTV phải phân bổ lƣợng và trị giá tiêu dùng cho 30 ngày qua. 

Câu 3: Ghi số lƣợng và trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng lƣơng thực, thực 

phẩm có đánh dấu X ở câu 1 do hộ mua/đổi đƣợc tiêu dùng trong 30 ngày qua. Nếu mặt 

hàng, nhóm hàng đƣợc hộ mua/đổi 1 lần nhƣng đƣợc tiêu dùng trong nhiều tháng thì 

ĐTV phải phân bổ lƣợng và trị giá tiêu dùng cho 30 ngày qua. 
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Câu 4: Ghi số lƣợng và trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng lƣơng thực, thực phẩm 

có đánh dấu X ở câu 1 do hộ tự túc (tự sản xuất ra) đƣợc tiêu dùng trong 30 ngày qua. 

Câu 5: Ghi số lƣợng và trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng lƣơng thực,  

thực phẩm có đánh dấu X ở câu 1 do hộ đƣợc cho, biếu, tặng đƣợc tiêu dùng trong 30 

ngày qua. 

Lưu ý: 

- Khoản 110 và 117: Nếu mua thịt rồi lọc 1 phần để rán lấy mỡ nƣớc thì ghi cả 

vào khoản 110. Khoản 117 chỉ ghi mua riêng mỡ lá, mỡ phần để rán hoặc mỡ đã rán sẵn 

hoặc dầu ăn. 

- Khoản 153: Ăn uống ngoài gia đình chỉ tính những bữa ăn phải trả tiền và bữa 

ăn tại nơi làm việc đã đƣợc tính vào thu khác ngoài tiền công, tiền lƣơng ở mục 4A; chi 

ăn uống của học sinh, sinh viên là thành viên hộ học trong nƣớc nhƣng không ăn, ở 

thƣờng xuyên tại hộ; chi ăn uống cho trẻ ăn uống tại nhà trẻ, mẫu giáo; chi ăn uống của 

thành viên hộ bị ốm/bệnh đi điều trị và của những ngƣời là thành viên của hộ đi theo 

chăm sóc. 

Không tính các bữa ăn liên hoan, chiêu đãi không mất tiền; các bữa ăn phải gửi 

tiền/gửi quà mừng, tiền/đồ lễ phúng viếng cũng sẽ không tính. 

- Khoản 154: Hàng ăn uống khác là những hàng hoá, sản phẩm dùng trong ăn 

uống thƣờng xuyên chƣa đƣợc kể ở trên nhƣ: lƣơng thực, thực phẩm chế biến (ngoài thịt 

chế biến), nội tạng tƣơi sống, mật ong, các loại lá để uống khác (chè xanh tƣơi, nhân 

trần, chè đắng, vối,...), măng khô, củ cải khô, rau câu khô, rau chế biến các loại (cà 

muối, dƣa chuột muối,...), gia vị (tiêu, ớt, riềng, nghệ, rau gia vị, mù tạt...), phụ liệu 

(nấm, dấm, mộc nhĩ,...), lƣơng thực, thực phẩm đặc thù của địa phƣơng thƣờng dùng 

trong ăn uống thƣờng xuyên, các chất gây nghiện khác (cần sa, thuốc phiện,...) .v.v... 

Câu 6: ĐTV cộng câu 3B từ mã 101 đến mã 154. 

Câu 7: ĐTV cộng câu 4B từ mã 101 đến mã 154. 

Câu 8: ĐTV cộng câu 5B từ mã 101 đến mã 154. 

Ô 5A2CT: ĐTV cộng câu 2B từ mã 101 đến mã 154. 

5B. CHI TIÊU DÙNG HÀNG KHÔNG PHẢI LƢƠNG THỰC, THỰC PHẨM VÀ 

CHI KHÁC 

Một số khoản chi đã ghi ở các mục khác thì không ghi ở mục này, gồm: 



 

 

117 

 
 

- Chi cho giáo dục đã ghi ở mục 2. 

- Chi cho y tế đã ghi ở mục 3. 

- Chi phí sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và chi phí cho hoạt động kinh tế tự 

làm phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đã ghi ở mục 4. 

- Chi cho đồ dùng lâu bền sẽ ghi ở mục 6. 

- Chi thuê nhà và chi phí khác cho nhà ở sẽ ghi ở mục 7. 

5B1. CHI TIÊU DÙNG HÀNG NGÀY 

Phần này hỏi về các khoản chi mang tính thƣờng xuyên hàng ngày. Thời gian thu 

thập số liệu là trong 30 ngày qua. 

Câu 1: Hỏi xong câu này cho tất cả các khoản tiêu dùng trƣớc khi hỏi các câu 2 - 5. 

Đánh dấu X cho mặt hàng có tiêu dùng (không thì bỏ trống). Hỏi câu 2 đến câu 5 cho 

những mặt hàng, nhóm hàng câu 1 có đánh dấu X. 

Câu 2: Ghi trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở câu 1 đƣợc tiêu 

dùng trong 30 ngày qua. Câu này bao gồm trị giá đƣợc hộ mua/đổi, tự túc và đƣợc 

cho/biếu/tặng. Nếu mặt hàng, nhóm hàng đƣợc hộ mua/đổi hoặc đƣợc cho/biếu/tặng 1 

lần nhƣng đƣợc tiêu dùng trong nhiều tháng thì ĐTV phải phân bổ trị giá tiêu dùng cho 

30 ngày qua. 

Câu 3: Ghi trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở câu 1 do hộ 

mua/đổi đƣợc tiêu dùng trong 30 ngày qua. Nếu mặt hàng, nhóm hàng đƣợc hộ mua/đổi 

1 lần nhƣng đƣợc tiêu dùng trong nhiều tháng thì ĐTV phải phân bổ trị giá tiêu dùng cho 

30 ngày qua. 

Câu 4: Ghi trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở câu 1 do hộ tự 

túc (tự sản xuất ra) đƣợc tiêu dùng trong 30 ngày qua. 

Câu 5: Ghi trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở câu 1 do hộ 

đƣợc cho, biếu, tặng đƣợc tiêu dùng trong 30 ngày qua. 

Khoản 201: Tiền cho trẻ tiêu vặt là tiền cho trẻ em hàng ngày để chi tiêu thêm, 

ngoài tiền quà, tiền hoặc trị giá bữa ăn sáng đã ghi ở khoản ăn uống ngoài gia đình trong 

phần 5A2. Ví dụ: Tiền cho trẻ ăn quà vặt khi đi học, đi chơi,… 

Khoản 202 đến 213: Bao gồm những loại năng lƣợng, nhiên liệu dùng cho sinh 

hoạt (giải thích nhƣ mục 4). Khí BIOGA đƣợc ghi vào khoản 213. 

Khoản 212: Bao gồm những phụ phẩm nông nghiệp nhƣ rơm, rạ, thân, lá, rễ, vỏ 

cây, vỏ củ/quả đã đƣợc tận dụng làm chất đốt trong sinh hoạt. 
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Khoản 223 và 224: Sách, báo, tạp chí cho ngƣời lớn và trẻ em (từ 17 tuổi trở 

xuống) không kể sách sử dụng trong giáo dục, đào tạo đã ghi ở mục 2. 

Khoản 225: Hoa cắm trang trí, không tính hoa thờ cúng vì sẽ ghi vào khoản 226. 

Khoản 227: Thờ cúng thƣờng xuyên là khoản chi cho thờ, cúng thƣờng ngày hàng 

tháng nhƣ ngày Một, ngày Rằm, thắp hƣơng ban thờ, lễ chùa, lễ nhà thờ,… Quả/trái cây 

thờ cúng sau đó gia đình sử dụng thì tính vào chi thƣờng xuyên về các loại quả/trái cây 

tƣơng ứng trong phần 5A2. 

Khoản 229: Chi hàng ngày khác bao gồm các mặt hàng, nhóm hàng chƣa kể trên 

nhƣ: Tăm, tăm bông, giấy/khăn ăn,… 

Câu 6: ĐTV cộng câu 3 từ mã 201 đến mã 229. 

Câu 7: ĐTV cộng câu 4 từ mã 201 đến mã 229. 

Câu 8: ĐTV cộng câu 5 từ mã 201 đến mã 229. 

Ô 5B1CT: ĐTV cộng câu 2 từ mã 201 đến mã 229. 

5B2. CHI TIÊU DÙNG HÀNG NĂM 

Phần 5B2 hỏi về các mặt hàng, nhóm hàng đã chi mang tính chất ít thƣờng xuyên. 

Thời gian thu thập số liệu là trong 12 tháng qua. 

Câu 1: Hỏi xong câu này cho tất cả các khoản trƣớc khi hỏi câu 2 và 3. Đánh dấu 

X cho các khoản có chi tiêu dùng, không thì bỏ trống. Hỏi câu 2 và câu 3 cho những mặt 

hàng câu 1 có đánh dấu X. 

Câu 2: Ghi tổng trị giá mua hoặc đổi trong cả 12 tháng qua. 

Câu 3: Ghi tổng trị giá tự túc, đƣợc cho, biếu, tặng trong cả 12 tháng qua. 

Khoản 306: Bao gồm cả ca vát, dây buộc tóc, găng tay, dây lƣng, tạp dề, kim đan 

và len/sợi đan, cúc, đăng ten,v.v... 

Khoản 309: Gồm cả mũ bảo hiểm dùng đi xe,v.v... 

Khoản 321: Không tính các khoản sau: Đi lại cho việc học hành đã ghi ở mục 2, 

đi lại khám chữa bệnh đã ghi ở mục 3; chi phí đi lại cho tham quan, nghỉ mát sẽ tính ở 

khoản 331, 332. 

Khoản 326: Không kể phí chuyển tiền qua bƣu điện. Khoản chi này đƣợc ghi vào 

khoản 408, Mục 5B3. 

Khoản 327: Bao gồm tiền thuê bao, tiền gọi điện thoại cố định và di động, phí hoà 

mạng, mua SIM và thẻ (CARD) điện thoại di động, chi sửa chữa điện thoại các loại. 
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Khoản 330: Bao gồm xem phim, ca nhạc tại rạp; xem thi đấu thể thao; thuê hoặc 

mua băng, đĩa phim và ca nhạc. 

Khoản 334: Bao gồm các loại phí truyền hình nhƣ phí lắp đặt truyền hình cáp, phí 

hoà mạng, thuê bao truyền hình; mua phim, thẻ nhớ, băng ghi âm, hình cho máy ảnh và 

máy quay phim,... 

Khoản 336: Là những nhóm hàng, mặt hàng, khoản chi cho đời sống chƣa kể trên 

nhƣ: dịch vụ bảo vệ (phí đƣa đón, bảo vệ trẻ đi học, canh gác nhà ở, thuê thám tử,...); 

phụ kiện tin học (đĩa CD trắng, USB, ổ cứng,...), đồ dùng cá nhân lặt vặt khác,... 

Câu 4: ĐTV cộng câu 2 từ mã 301 đến mã 336. 

Câu 5: ĐTV cộng câu 3 từ mã 301 đến mã 336 . 

Ô 5B2CT: ĐTV cộng số liệu các ô câu 4 và câu 5. 

5B3. CHI KHÁC TÍNH VÀO CHI TIÊU 

Phần này hỏi về các khoản chi thuộc quan hệ xã hội là chính (có tính chất nghi 

thức), không trực tiếp phục vụ cho đời sống vật chất của các thành viên hộ. Thời gian 

thu thập số liệu 12 tháng qua. 

Câu 1: Hỏi xong câu này cho tất cả các khoản trƣớc khi hỏi câu 2. Đánh dấu X 

cho các khoản có chi tiêu dùng, không thì bỏ trống. Hỏi câu 2 cho những khoản câu 1 có 

đánh dấu X. 

Câu 2: Ghi tổng trị giá chi ra trong 12 tháng qua của từng khoản. 

Khoản 400: Lệ phí dịch vụ hành chính, pháp lý cho đời sống bao gồm lệ phí đăng 

ký kết hôn, làm mới và sao giấy khai sinh, đăng ký tử, lệ phí công chứng giấy tờ, tài liệu; 

phí đăng ký ô tô, xe máy, học phí lấy bằng lái xe, dịch tài liệu cá nhân, các dịch vụ 

quảng cáo cá nhân, gia đình và các dịch vụ hành chính, pháp lý khác cho đời sống (ngoài 

lệ phí sản xuất kinh doanh). 

Khoản 401: Là các khoản đóng góp ngoài các khoản giao nộp/đóng góp thuộc sản 

xuất kinh doanh (những khoản này có tính chất bắt buộc nhiều hơn là tự nguyện). 

Khoản 403: Các loại thuế (ngoài thuế sản xuất kinh doanh) nhƣ: thuế thu nhập cá 

nhân, thuế chuyển đổi đất ở, nhà ở,.... 

Khoản 404: Ghi tổng số tiền chi cho cƣới hỏi của hộ, không tính chi mua hoặc 

nhận đồ dùng lâu bền và chi phí ăn uống của khách mời. 

Khoản 405: Ghi tổng số tiền chi cho tang lễ, cải táng, cúng giỗ, tế lễ của hộ, 

không tính chi phí ăn uống của khách. 

Khoản 406: Tổ chức tiệc, chiêu đãi là chi phí của hộ cho việc tổ chức các buổi 
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tiếp khách, chi vào các dịp đặc biệt nhƣ khánh thành nhà, mừng thọ, sinh nhật, đề bạt,…  

Các khoản chi về lƣơng thực, thực phẩm và phi lƣơng thực, thực phẩm chƣa đƣợc tính 

vào các phần chi tiêu ở trên bao gồm mua đổi, tự túc, nhận đƣợc. 

Khoản 407: Cho, biếu, mừng, giúp là các khoản chi có tính chất quà tặng, cho 

biếu hay giúp đỡ, mang tính chất tự nguyện nhiều hơn là bắt buộc. Kể cả các khoản ủng 

hộ để giải quyết khó khăn, thiên tai, chi cho những ngƣời đã từng là thành viên của hộ 

đang học tập ở nƣớc ngoài,… 

Khoản 408: Gồm các khoản chi tiêu của hộ (không kể chi phí sản xuất) chƣa đƣợc 

tính ở trên nhƣ: chi bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời khác, các loại bảo hiểm không mang 

tính chất đầu tƣ (trừ bảo hiểm thân thể học sinh đã ghi ở Mục 2 - Giáo dục, bảo hiểm y tế 

đã ghi ở Mục 3- Y tế và chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm sản xuất đã ghi ở phần chi phí của 

các hoạt động SXKD của hộ) nhƣ: bảo hiểm thân thể của những ngƣời không đi học 

trong 12 tháng qua, bảo hiểm giao thông, bảo hiểm nhà ở và tài sản,… 

Ô 5B3CT: ĐTV cộng câu 2 từ mã 400 đến mã 408. 
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MỤC 6. ĐỒ DÙNG LÂU BỀN 

 

Mục đích: 

Thu thập thông tin về đồ dùng lâu bền (ĐDLB) của hộ dân cƣ nhằm tính toán một 

số chỉ tiêu liên quan đến đời sống vật chất, đồng thời cung cấp thêm thông tin tính chi 

tiêu của hộ trong vòng 12 tháng trƣớc thời điểm phỏng vấn, góp phần đánh giá toàn diện 

mức sống của hộ. 

Ngƣời trả lời: 

Mục này do chủ hộ hoặc ngƣời biết nhiều thông tin nhất về mua sắm ĐDLB sẽ 

đại diện hộ trả lời. 

Khái niệm/định nghĩa: 

Đồ dùng lâu bền: Đồ dùng lâu bền là những đồ dùng phục vụ sinh hoạt của hộ, 

thƣờng có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Đồ dùng lâu bền có thể xếp vào các nhóm 

nhƣ nhóm đồ gỗ (giƣờng, tủ, bàn ghế,...), nhóm đồ điện (tivi, tủ lạnh, máy giặt, bình 

nóng lạnh...), nhóm đồ thủy tinh, sành sứ, v.v... 

Lưu ý: 

- Đồ dùng nếu vừa sử dụng cho mục đích sinh hoạt, vừa phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh, đƣợc tính là ĐDLB của hộ khi đồ dùng đó đƣợc sử dụng trên 50% thời gian 

cho sinh hoạt của hộ trong 12 tháng trƣớc thời điểm điều tra. Đồ dùng mua về để bán 

(mang tính chất kinh doanh) không đƣợc coi là ĐDLB. 

- Chỉ tính những đồ dùng mà hộ sở hữu toàn bộ hoặc một phần. Không tính đồ đi 

thuê, đi mƣợn của hộ khác. Đối với ĐDLB hộ sở hữu cùng với hộ khác thì chỉ tính trên 

tỷ lệ % trị giá ĐDLB mà hộ sở hữu. 

- ĐDLB có thể do hộ mua, nhận (đƣợc cho, tặng) hoặc tự làm. 

- Trị giá của các ĐDLB bao gồm cả chi phí lắp đặt, vận chuyển nếu có. 

- Chỉ tính những ĐDLB đang đƣợc sử dụng, không tính những ĐDLB đã hỏng. 

Không tính những ĐDLB hộ mua/nhận/tự làm nhƣng chƣa sử dụng. 

Phƣơng pháp ghi 

Câu 1: Xác định bằng cách đánh dấu (x) vào những ĐDLB mà hộ có và đang sử 

dụng tại thời điểm khảo sát. Những đồ dùng đƣợc liệt kê tên trong danh mục dù có giá trị 

nhỏ vẫn cần hỏi để ghi thông tin. Luôn hỏi thêm câu hỏi để xác định ngoài những đồ 

dùng đã liệt kê, hộ còn loại đồ dùng lâu bền nào khác không. Một hộ gia đình có thể có 
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nhiều hơn 1 ĐDLB khác, do vậy ĐTV tiếp tục câu hỏi này cho đến khi thành viên hộ trả 

lời họ không còn ĐDLB nào khác. 

Câu 2: Hỏi các loại ĐDLB mà hộ mua, nhận hoặc tự làm đƣợc đánh dấu X ở  

câu 1. Nếu nhiều ĐDLB cùng loại, cùng trị giá, mua/nhận/tự làm đƣợc cùng thời điểm 

thì đƣợc ghi gộp vào 1 dòng. Nếu các ĐDLB cùng loại nhƣng khác trị giá hoặc 

mua/nhận/tự làm khác thời điểm thì ghi mỗi ĐDLB vào 1 dòng. ĐTV ghi rõ tên ĐDLB 

và ghi mã số theo mã số trong danh mục đồ dùng lâu bền ở câu 1. 

Câu 3: Chỉ ghi số lƣợng ĐDLB khi có nhiều ĐDLB cùng loại, cùng trị giá và 

mua/nhận/tự làm cùng thời điểm. 

Câu 4: Ghi thời điểm mà hộ mua/nhận/tự làm ĐDLB. Đối với những ĐDLB 

mua/nhận/tự làm trƣớc năm 2019 chỉ cần ghi năm (bỏ trống cột tháng). Nếu mua/nhận/tự 

làm trong năm 2019 và 2020 thì phải ghi đủ cả tháng và năm để có thể tính đƣợc những 

khoản chi mua trong năm của hộ. ĐTV tìm cách gợi ý để xác định đúng năm 

mua/nhận/tự làm ĐDLB này, không đƣợc bỏ trống (phƣơng pháp gợi ý giống nhƣ cách 

gợi lại thu thập thông tin về năm sinh). Tháng mua/nhận/tự làm ĐDLB phải ghi đủ 2 chữ 

số, năm ghi đủ 4 chữ số. 

Câu 5: Ghi toàn bộ trị giá ĐDLB của hộ mua/nhận/tự làm trong 12 tháng qua. 

Nếu ĐDLB nhận hoặc tự làm không phải mua (ngƣời khác cho, tặng, hộ tự làm…) thì 

tính theo trị giá của ĐDLB cùng loại ở địa phƣơng tại thời điểm nhận hoặc tự làm. 

Câu 6: Ghi toàn bộ trị giá còn lại của ĐDLB theo hiện trạng của ĐDLB theo giá 

thị trƣờng địa phƣơng tại thời điểm phỏng vấn. Với những ĐDLB đã cũ, giá trị sử dụng 

thấp, nếu khó ƣớc tính theo giá thị trƣờng tự do vào thời điểm phỏng vấn thì căn cứ vào 

số năm đã sử dụng và giá mua mới của ĐDLB tƣơng tự tại thời điểm phỏng vấn để ƣớc 

trị giá còn lại. 

Câu 7: ĐTV cộng tổng trị giá các ĐDLB hộ đã mua/nhận/tự làm trong 12 tháng 

qua tính từ thời điểm phỏng vấn trở về trƣớc. 
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MỤC 7. NHÀ Ở 

 

Mục đích: 

Thu thập thông tin về nhà ở và một số điều kiện sinh hoạt, các khoản chi phí cho 

nhà ở, tiền thuê nhà, tiền điện, nƣớc và rác thải sinh hoạt. 

Ngƣời trả lời: 

Ngƣời trả lời chính mục này do chủ hộ hoặc ngƣời biết nhiều thông tin về nhà ở 

và các điều kiện sinh hoạt của hộ trả lời. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi 

Câu 1: Ghi số ngôi nhà/căn hộ mà các thành viên của hộ đang sử dụng để ở, kể cả 

nhà thuê, mƣợn; nhƣng không tính những trƣờng hợp sau đây: 

- Nhà thuê, mƣợn để ở trọ của học sinh, sinh viên là thành viên của hộ. 

- Lều, chòi trông coi nƣơng, rẫy của hộ. 

Câu 2: Ghi tổng diện tích nhà mà các thành viên của hộ sử dụng để ở. Diện tích ở là 

diện tích các phòng để ăn, ngủ, tiếp khách, học tập, vui chơi. Không tính diện tích khu phụ 

(nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp), kho chứa diện tích dùng cho kinh doanh. Diện tích này gồm cả 

diện tích tủ xây liền tƣờng nhƣng có cửa mở vào trong lòng nhà, diện tích cơi nới thêm mà 

có mái lợp và vách ngăn kín đáo chắc chắn. Diện tích ở đƣợc tính thêm 50% phần diện tích 

gác xép chuyên dùng để ở (không tính gác xép chuyên dùng để chứa đồ đạc). 

Trƣờng hợp nhiều hộ độc thân thuê chung 1 ngôi nhà/căn hộ thì diện tích sẽ đƣợc 

chia cho số hộ ở chung căn cứ vào phần trăm tiền đóng góp thuê nhà. 

Câu 3: ĐTV hỏi kết hợp với quan sát để ghi thông tin. 

Nhà chung cư: Là những ngôi nhà có từ 2 tầng trở lên đƣợc xây dựng dùng để ở, 

trong đó có nhiều căn hộ riêng biệt, có lối đi, cầu thang và hệ thống kỹ thuật hạ tầng sử 

dụng chung. 

Nhà riêng lẻ: Là những ngôi nhà đƣợc xây dựng dùng để ở trên một khuôn viên 

độc lập với nhau, có tƣờng riêng, lối đi riêng. Những ngôi nhà một tầng chung móng, 

chung tƣờng cũng đƣợc tính là nhà riêng lẻ. 

Câu 4a: ĐTV hỏi kết hợp với quan sát để ghi vật liệu chính làm cột (hoặc trụ 

hoặc tƣờng chịu lực) của ngôi nhà đang ở của hộ (nếu hộ đang ở trong nhiều ngôi nhà thì 

chỉ hỏi về ngôi nhà ở chính). 

Cột (hoặc trụ hoặc tƣờng chịu lực) là cấu kiện đƣợc xây dựng để đỡ mái (hoặc 

trần hoặc dầm). 

Lưu ý: Cột bằng bê tông cốt thép (mã 1) là cột đƣợc làm bằng bê tông có cốt thép 
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và đƣợc gắn thành khung với móng. Trƣờng hợp nhà có cột bằng bê tông cốt thép mà 

không gắn thành khung với móng thì ghi mã 3. 

Câu 4b: ĐTV hỏi kết hợp với quan sát để ghi vật liệu chính làm mái của ngôi nhà 

đang ở của hộ (nếu hộ đang ở trong nhiều ngôi nhà thì chỉ hỏi về ngôi nhà ở chính). 

Đối với trƣờng hợp mái có 2 hoặc nhiều lớp, gồm lớp mái và các lớp vật liệu 

chống nóng, chống thấm dột (tôn, phibrôximăng, tấm nhựa, trần thạch cao,...) thì chỉ ghi 

vật liệu làm mái không ghi vật liệu chống nóng, chống dột. Ví dụ: Mái bê tông cốt thép 

lợp phibrôximăng chống nóng thì ghi là mái bê tông cốt thép. 

Đối với trƣờng hợp ngôi nhà có nhiều tầng, có tầng phân cách nhau bằng sàn bê 

tông nhƣng mái trên cùng của ngôi nhà đƣợc xây bằng tấm lợp, lá/rơm/giấy dầu thì coi 

nhƣ mái của ngôi nhà là bê tông. 

Câu 4c: ĐTV hỏi kết hợp với quan sát để ghi vật liệu chính làm tƣờng hoặc bao 

che của ngôi nhà đang ở của hộ (nếu hộ đang ở trong nhiều ngôi nhà thì chỉ hỏi về ngôi 

nhà ở chính). Nếu tƣờng vừa chịu lực vừa bao che thì vật liệu chính ở câu 4a và câu 4c 

giống nhau. 

Câu 4d: ĐTV cần phải quan sát trực tiếp và kết hợp với thông tin về vật liệu 

chính làm nhà nhƣ cột, mái và tƣờng để xác định đúng loại nhà. Nếu hộ gia đình đang ở 

trong nhiều ngôi nhà thì chỉ hỏi về ngôi nhà ở chính. 

- Nhà kiên cố: Là nhà đƣợc xây dựng bằng chất liệu bền vững. Nhà kiên cố bao 

gồm nhà biệt thự, nhà xây nhiều tầng, nhà lắp ghép cấu kiện bê tông nhiều tầng, nhà một 

tầng mái bê tông, niên hạn sử dụng trên 20 năm. 

- Nhà biệt thự: Là loại nhà ở riêng biệt, có sân, vƣờn và tƣờng rào xung quanh. 

Trong biệt thự có đầy đủ và hoàn chỉnh các buồng, phòng để ở, sinh hoạt, vệ sinh, bếp, 

kho, v.v... Trang thiết bị trong biệt thự có chất lƣợng cao. 

- Nhà kiên cố khép kín: Là nhà kiên cố có khu phụ gắn liền với phòng ở (hoặc 

ngôi nhà/căn hộ đó) để dùng riêng cho hộ gia đình. 

- Nhà kiên cố không khép kín: Là nhà kiên cố có khu phụ không gắn liền với ngôi 

nhà/căn hộ đó, thƣờng khu phụ sử dụng chung với nhiều hộ khác. 

- Nhà bán kiên cố: Là nhà có chất lƣợng xây dựng và thời gian sử dụng thấp so 

với nhà kiên cố, niên hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm. Nhà bán kiên cố bao gồm các nhà 

tƣờng xây hay ghép gỗ, mái ngói, mái tôn (hoặc vật liệu tƣơng đƣơng). 

- Nhà tạm và các loại nhà khác: Là các loại nhà không thuộc các nhóm trên, bao 

gồm nhà có kết cấu cột, tƣờng bằng các vật liệu đơn giản nhƣ gỗ tạp/tre, đất vôi/rơm, 

phiên/liếp/ván ép, mái tấm lợp, mái lá/rơm rạ/giấy dầu. 

Trƣờng hợp nhà của hộ có từ hai tầng trở lên thì chỉ cần tầng một thuộc loại nhà 

kiên cố thì cả ngôi nhà đƣợc coi là kiên cố. 
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Câu 5: ĐTV ghi năm mà ngôi nhà ở chính đƣợc hoàn thiện và bắt đầu đƣa vào sử 

dụng hoặc năm hộ bắt đầu ở. Trƣờng hợp nhà ở của hộ bao gồm nhiều phần, mỗi phần 

đƣợc hoàn thiện và bắt đầu dùng để ở vào các năm khác nhau, thì chỉ ghi năm mà bộ 

phận chính (có diện tích lớn nhất) của ngôi nhà đó đƣợc xây dựng xong và bắt đầu sử 

dụng để ở. 

Câu 6: Quyền sở hữu nhà ở đƣợc phân loại theo 7 nhóm sau đây: 

- Nhà riêng của hộ: gồm các ngôi nhà/căn hộ do hộ tự làm, mua, đƣợc cho/tặng. 

- Nhà thuê/mượn của nhà nước: gồm các ngôi nhà/căn hộ mà các hộ ký hợp đồng 

thuê và mƣợn của nhà nƣớc; những ngôi nhà/căn hộ thuộc quyền sở hữu của nhà nƣớc 

đã phân phối cho các hộ cán bộ, công nhân viên sử dụng để ở mà các hộ chƣa mua lại 

theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ. Những ngôi nhà/căn hộ mà các hộ thuê của nhà 

nƣớc, cơ quan, xí nghiệp… nay đã chuyển nhƣợng cho các hộ khác thuê lại/bán hoa 

hồng và hiện các hộ đó đang dùng để ở, thì cũng đƣợc tính là “Nhà thuê của nhà nƣớc”. 

- Nhà thuê/mượn của tư nhân: gồm các ngôi nhà/căn hộ do hộ thuê/mƣợn (ở nhờ) 

của tƣ nhân để ở. 

- Nhà của tập thể: gồm các ngôi nhà/căn hộ thuộc quyền quản lý của các hợp tác 

xã, tập đoàn sản xuất, các tổ hợp sản xuất, v.v... phân phối cho các thành viên của các tổ 

chức này dùng để ở. 

- Nhà của tổ chức tôn giáo: gồm các ngôi nhà/căn hộ thuộc quyền quản lý của các 

tổ chức tôn giáo phân phối cho các thành viên của các tổ chức này dùng để ở. 

- Nhà của nhà nước và nhân dân cùng làm: gồm các ngôi nhà/căn hộ do nhà nƣớc 

tổ chức xây dựng bằng một phần kinh phí của nhà nƣớc cùng một phần vốn do nhân dân 

đóng góp và đƣợc phân phối cho các hộ góp vốn và thực tế các hộ đó đang dùng để ở. 

Những ngôi nhà/căn hộ thuộc quyền sở hữu của nhà nƣớc cho các hộ thuê và các hộ đã 

cơi nới, mở rộng thêm, thì cũng thuộc loại nhà này. 

- Nhà chưa rõ quyền sở hữu: gồm các ngôi nhà/căn hộ không thuộc một trong các 

nhóm nói trên, nhƣ: những ngôi nhà/căn hộ lấn chiếm của nhà nƣớc/tập thể/cá nhân, và 

những ngôi nhà đang tranh chấp quyền sở hữu chƣa đƣợc phân xử rõ ràng. 

Câu 7: Hỏi để xác định hộ có phải trả khoản tiền thuê nhà ở trong 12 tháng qua 

không. Lưu ý: Trƣờng hợp hiện tại hộ đang sở hữu toàn bộ chỗ ở này, nhƣng trong 12 

tháng qua hộ phải trả một số tiền thuê nhà do lúc đó phải thuê chỗ ở khác thì vẫn đƣợc 

tính là có phải trả tiền thuê nhà. Nếu không phải trả tiền thuê nhà thì chuyển đến hỏi 

câu 10. 

Câu 8: Ghi số tiền mà hộ đã trả cho việc thuê nhà trong 12 tháng qua. Đây là số 

tiền trả cho các tháng thực tế có thuê nhà của hộ trong 12 tháng qua. Nếu hộ trả tiền thuê 

nhà trong nhiều năm thì ĐTV phải phân bổ số tiền này cho các tháng hộ có thuê nhà 
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trong 12 tháng để ghi vào câu này. Số tiền thuê nhà trọ của học sinh, sinh viên là thành 

viên hộ không ghi ở đây vì đã đƣợc ghi ở Mục 2 phần chi phí cho đi học. 

Câu 9: Thu thập thông tin về số tiền thuê nhà hộ phải trả trung bình 1 tháng hoặc 

số tiền phải trả 1 tháng nếu hộ thuê ngôi nhà hộ đang ở (trong trƣờng hợp nhà tự ở,  

tự có). 

Câu 10: Hỏi trị giá toàn bộ chỗ ở mà các thành viên của hộ đang ở (kể cả nhà/căn 

hộ riêng và nhà/căn hộ đi thuê). Chỗ ở này có thể chỉ một phần ngôi nhà nếu ở chung với 

hộ khác trong 1 ngôi nhà, cũng có thể nhiều ngôi nhà nếu hộ có nhiều ngôi nhà để ở. 

Trị giá chỗ ở là trị giá toàn bộ khuôn viên nơi ở có gắn với vị trí chỗ ở, không tính 

diện tích đất dùng cho sản xuất. 

Ví dụ: Một ngôi nhà nếu ở mặt phố thì trị giá lớn hơn khi nó ở trong ngõ hẻm; hay 

một căn hộ tầng hai trở xuống thì có trị giá lớn hơn khi nó ở trên tầng cao hơn. 

Câu 10a: Hỏi trị giá riêng phần đất ở đối với loại nhà riêng lẻ. 

Câu 11: Hỏi để xác định ngôi nhà chính có phải do hộ đứng ra xây dựng hay không. 

Câu 12: Ghi năm ngôi nhà chính đƣợc hoàn thành để đƣa vào sử dụng. 

Câu 13: Ghi trị giá công trình hoàn thành, tức là chi phí từ khi khởi công đến khi 

hoàn thành đƣa vào sử dụng ngôi nhà, bao gồm cả tiền và trị giá hiện vật. 

Câu 14: Ghi số tiền chi trong 12 tháng qua cho sửa chữa và bảo dƣỡng ngôi 

nhà/căn hộ mà hộ đang ở và đất ở, nhà ở cho thuê. Nếu không chi, ghi số 0. 

Sửa chữa và bảo dưỡng nhà ở là công việc sửa chữa mang tính chất bảo dƣỡng 

thƣờng xuyên nhƣ quét vôi, quét sơn nhà cửa hoặc sửa chữa những bộ phận thứ yếu của 

ngôi nhà nhƣ: vật liệu xây dựng; tiền công; lắp đặt máy hoặc sửa chữa, nâng cấp nhỏ về 

hệ thống nƣớc trong nhà; sửa chữa, nâng cấp nhỏ về hệ thống điện sinh hoạt. 

Câu 15: Hỏi để xác định ngoài nơi đang sử dụng để ở, hộ còn mảnh đất ở hay 

ngôi nhà/căn hộ nào khác nữa không. Không tính đất nông, lâm nghiệp và mặt nƣớc nuôi 

trồng thuỷ sản, nhà, xƣởng, mặt bằng cho sản xuất kinh doanh của hộ. 

Quy ƣớc: Nếu nhà, mặt bằng cho thuê để làm xƣởng sản xuất, bến bãi thì tính là có. 

Câu 16: Hỏi để xác định hộ có thu đƣợc tiền từ việc cho thuê mảnh đất ở hoặc 

ngôi nhà ở đó không. 

Câu 17: Ghi số tiền thu đƣợc do cho thuê mảnh đất ở hay ngôi nhà/căn hộ đó 

trong 12 tháng qua. Đây là số tiền hộ nhận đƣợc từ các tháng thực tế cho thuê nhà/đất 

trong 12 tháng qua. Nếu hộ đƣợc trả trƣớc tiền thuê nhà/đất trong nhiều năm thì ĐTV 

phải phân bổ số tiền này cho các tháng hộ cho thuê nhà/đất trong 12 tháng qua để ghi 

vào câu này. 
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Câu 18: Ghi nguồn nƣớc chính (xét về khối lƣợng sử dụng) mà hộ dùng cho ăn 

uống trong 12 tháng qua. 

Nƣớc máy vào nhà, là nƣớc máy sạch đƣợc dẫn vào trong nhà (bếp hoặc/và nhà tắm). 

Nƣớc máy vào sân, là nƣớc máy mà nƣớc đƣợc dẫn vào nhƣng vòi nƣớc để ở 

ngoài nhà (sân, vƣờn, v.v...). 

Nƣớc máy vào các khu lân cận - hộ gia đình có thể dùng chung ở các khu lân cận 

nhƣ nƣớc máy với hàng xóm. 

Nƣớc máy công cộng là vòi nƣớc máy mà mọi ngƣời đều có thể đến lấy nƣớc. 

Nƣớc giếng khoan là nƣớc đƣợc lấy lên từ lòng đất qua giếng khoan, bằng thiết bị 

bơm nƣớc vận hành bằng sức ngƣời, súc vật, điện, năng lƣợng mặt trời hoặc xăng dầu. 

Giếng đào đƣợc bảo vệ là giếng nƣớc có xây thành và nền xung quanh để tránh 

các chất bẩn hoặc nƣớc thải trôi vào giếng. Ngoài ra, còn có nắp đậy để tránh các vật, 

phân chim hoặc súc vật rơi vào giếng. 

Giếng đào không đƣợc bảo vệ là giếng có một hoặc cả hai điều sau: (1) giếng 

không ngăn đƣợc nƣớc thải trôi vào; (2) giếng không đƣợc bảo vệ để phân chim, súc vật 

hoặc các vật rơi vào. Nếu ít nhất có một trong hai điều trên thì giếng đƣợc coi là không 

đƣợc bảo vệ. 

Nƣớc suối/khe/mó đƣợc bảo vệ: suối đƣợc bảo vệ không có nƣớc thải chảy vào, 

phân chim và súc vật, là suối đƣợc bảo vệ bằng thành ngăn xây bằng gạch, bê tông để 

nƣớc suối chảy trực tiếp vào vòi nƣớc mà không bị nhiễm bẩn. 

Nƣớc suối/khe/mó không đƣợc bảo vệ: có thể có nƣớc thải, phân chim hoặc súc 

vật chảy vào. Suối không đƣợc bảo vệ thì không có thành xây nhƣ đã mô tả ở trên. 

Nƣớc mƣa: đƣợc hứng và chứa trong thùng, bể chứa và dùng dần. 

Nƣớc mua từ xe xì téc chở nƣớc: nƣớc đƣợc hộ gia đình mua từ các xe ô tô có xì 

téc chở nƣớc. 

Nƣớc mua từ xe chở nƣớc thô sơ\thùng, xô: nƣớc đƣợc hộ gia đình mua nhỏ lẻ với 

xe chở nƣớc thô sơ hoặc bằng thùng, xô. 

Nƣớc bề mặt (sông, suối, đập, hồ, ao, kênh, mƣơng thủy lợi): lấy trực tiếp nƣớc bề 

mặt sông, suối, đập, hồ, ao, kênh, mƣơng thủy lợi để sử dụng. 

Nƣớc đóng chai, bình là nƣớc đƣợc đóng chai, đóng bình khi mua. Nhớ là mã này 

chỉ dùng cho nƣớc đƣợc đóng chai, đóng bình và đƣợc bán. Đôi khi hộ chứa nƣớc lấy từ 

nguồn khác vào chai hoặc bình-trƣờng hợp này không coi là nƣớc đóng chai, đóng bình. 

Câu 18a: Ghi nguồn nƣớc chính (xét về khối lƣợng sử dụng) mà hộ dùng cho sinh 

hoạt trong 12 tháng qua. 
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Câu 19: Hỏi để xác định hộ có xử lý nƣớc ăn, uống bằng cách đun sôi hay dùng 

hệ thống lọc hoặc hoá chất trƣớc khi sử dụng hay không. Hệ thống lọc hay hóa chất phải 

đảm bảo sau khi lọc hay dùng hóa chất phải có nguồn nƣớc hợp vệ sinh, tức là nƣớc có 

độ trong cần thiết, không có màu, không có mùi, vị lạ. 

Câu 20: Ghi số tiền hộ đã trả trong 12 tháng qua cho việc sử dụng nƣớc ăn uống 

và nƣớc sinh hoạt. 

Câu 21: Hỏi để xác định hộ sử dụng loại hố xí nào, kể cả trƣờng hợp hộ không có 

hố xí nhƣng dùng chung với hộ khác. 

Câu 21a: Hỏi để xác định nơi chủ yếu mà các thành viên trong hộ sử dụng để rửa 

tay. Nơi rửa tay cố định là nơi đƣợc xây cố định, chắc chắn nhƣ bệ, bồn để rửa tay. Nơi 

rửa tay không cố định là nơi không đƣợc xây dựng chắc chắn, cố định mà chỉ có các 

dụng cụ chứa nƣớc nhƣ xô/bình/téc nƣớc. 

Câu 21b: Hỏi để xác định tại hộ gia đình có xà phòng, bột xà phòng hoặc 

tro/bùn/cát và đƣợc sử dụng để rửa tay không. 

Câu 22: Ghi nguồn thắp sáng chính hộ sử dụng trong 12 tháng qua (thời gian sử 

dụng nguồn thắp sáng đó nhiều nhất trong 12 tháng qua). 

Câu 23: Ghi số tiền điện sinh hoạt hộ đã trả và số KW điện sinh hoạt hộ đã tiêu 

thụ trong tháng gần đây nhất (chỉ tính điện lƣới quốc gia). ĐTV có thể kiểm tra trong 

hóa đơn điện của tháng gần đây nhất của hộ (nếu hộ có). Giá 1 KW điện có thể sẽ cao 

hơn giá quy định của Nhà nƣớc vì còn phải chịu các khoản phí hao hụt đƣờng dây, phí 

theo quy định của địa phƣơng, chủ nhà trọ,... 

Câu 24: Ghi số tiền hộ đã trả trong 12 tháng qua cho việc sử dụng điện sinh hoạt, 

không tính tiền điện cho sản xuất kinh doanh. Không chi, ghi số 0. 

Nếu hộ dùng điện ắc qui, thuỷ điện nhỏ, máy nổ của hộ thì không tính vào câu 

này vì các khoản chi phí cho nguồn điện này (xăng, dầu, sửa chữa nhỏ,...) đã đƣợc tính ở 

Mục chi tiêu. 

Trƣờng hợp hộ mua điện từ thuỷ điện nhỏ, máy nổ của hộ khác thì cũng đƣợc tính 

vào câu này. 

Câu 25: Hỏi để xác định trong 12 tháng qua hộ xử lý rác thải sinh hoạt theo cách 

nào là chính. 

Câu 26: Ghi số tiền hộ đã trả trong 12 tháng qua cho việc thu gom rác thải sinh 

hoạt của hộ. Không chi ghi số 0. 

Câu 27: ĐTV cộng câu 8, 14, 20, 24 và 26 để tính chi tiêu cho nhà ở, điện, nƣớc 

và rác thải sinh hoạt. 

Lưu ý: 
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- Tiền thu gom rác thải bao gồm phí vệ sinh môi trƣờng hàng tháng và một số 

khoản khác liên quan đến thu gom rác thải nhƣ: 

+ Hút hầm cầu nhà vệ sinh; 

+ Tẩy uế, khử trùng khu vực nhà ở... 
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MỤC 8. THAM GIA CÁC CHƢƠNG TRÌNH TRỢ GIÖP 

 

Mục đích: 

Thu thập những thông tin nhằm đánh giá sự hƣởng lợi của các hộ điều tra từ các 

chƣơng trình, dự án, chính sách liên quan đến xóa đói giảm nghèo; tham gia các hoạt 

động tín dụng và những nguyên nhân mức sống của hộ không cải thiện; việc nghe thông 

tin từ loa truyền thanh xã/thôn của hộ gia đình. 

Ngƣời trả lời: 

Là chủ hộ và những thành viên trực tiếp vay/nợ trong 12 tháng qua hoặc biết 

nhiều thông tin về mục này hiện đang có mặt tại hộ. 

Khái niệm/định nghĩa/phạm vi: 

Hộ nghèo: Hộ nghèo đƣợc đề cập trong những câu hỏi của mục này là những hộ 

đƣợc chính quyền địa phƣơng bình xét, đánh giá, xếp vào danh sách hộ nghèo (đã hoặc 

chƣa đƣợc cấp giấy “chứng nhận hộ nghèo”) của từng năm theo chuẩn nghèo tƣơng 

ứng của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội hoặc chuẩn nghèo thực tế áp dụng của 

địa phƣơng. 

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020  

(Quyết định 59/2015/QĐ-TTg) 

Các tiêu chí về thu nhập: 

Chuẩn nghèo: 

- Khu vực nông thôn:  700.000 đồng/ngƣời/tháng. 

- Khu vực thành thị:  900.000 đồng/ngƣời/tháng. 

Chuẩn cận nghèo: 

- Khu vực nông thôn:  1.000.000 đồng/ngƣời/tháng. 

- Khu vực thành thị:  1.300.000 đồng/ngƣời/tháng. 

Các tiêu chí Đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: 

Sử dụng 5 dịch vụ, mỗi dịch vụ gồm hai chỉ số: Giáo dục (1- Trình độ giáo dục 

của ngƣời lớn; 2- Tình trạng đi học của trẻ em); Y tế (3- Tiếp cận các dịch vụ y tế;  

4- Bảo hiểm y tế); Nhà ở (5- Chất lƣợng nhà ở; 6- Diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời); 

Nƣớc sạch và vệ sinh (7- Nguồn nƣớc sinh hoạt; 8- Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh); Tiếp cận 

thông tin (9- Sử dụng dịch vụ viễn thông; 10- Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin). 

Đối với hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 là những hộ có thu nhập từ đủ mức chuẩn 
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nghèo trở xuống hoặc thu nhập từ trên chuẩn nghèo đến chuẩn cận nghèo và thiếu hụt từ 

3 chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. 

Nội dung và phƣơng pháp ghi phiếu 

Câu 1: Câu này đƣợc hỏi từ năm 2016 đến năm 2020, hộ có đƣợc xếp vào diện hộ 

nghèo (theo định nghĩa trên) của xã/phƣờng hay không. Tốt nhất là ĐTV yêu cầu xem 

giấy chứng nhận hộ nghèo của từng năm khi hộ trả lời là có thuộc diện hộ nghèo (nếu hộ 

đã đƣợc cấp và còn lƣu giữ). Hộ nghèo của năm 2020 là hộ có giấy chứng nhận hộ 

nghèo đƣợc chính quyền địa phƣơng bình xét và công nhận vào cuối năm 2019 để hƣởng 

lợi năm 2020. 

Câu 2: ĐTV hỏi và ghi mã trả lời lần lƣợt về tình hình hƣởng lợi của hộ gia đình 

từ các dự án/chính sách đã liệt kê trong phiếu phỏng vấn cho năm 2019, 2020. 

Mục đích của các câu hỏi 2a, 2b, 2c và 2d là thu thập thông tin về thụ hƣởng lợi 

ích của hộ trong năm 2019 - 2020 từ những dự án/chính sách thuộc chƣơng trình/dự án, 

chính sách liên quan đến xóa đói giảm nghèo. Do đó ĐTV cần xác định chắc chắn dự 

án/chính sách mà hộ đƣợc hƣởng lợi phát sinh trong năm 2019 - 2020 và không nằm 

ngoài phạm vi các chƣơng trình trên. 

Không tính những lợi ích mà hộ đƣợc hƣởng nhƣng do các tổ chức, cá nhân tự 

nguyện hỗ trợ cho ngƣời nghèo; hoặc những lợi ích hộ đƣợc hƣởng từ những năm trƣớc 

2019 nhƣng hiệu quả của việc hƣởng lợi đó vẫn còn tác động. 

Ví dụ: Một thành viên của hộ thuộc diện hộ nghèo đƣợc tham gia một khóa đào 

tạo nghề miễn phí do cơ sở sản xuất của tƣ nhân tự tổ chức vào năm 2020. Trong hộ 

không còn ai đƣợc đào tạo nghề vào năm 2020. Nhƣ vậy, hộ này thực tế không đƣợc 

hƣởng lợi từ dự án “dạy nghề cho ngƣời nghèo” của CTMTQG giảm nghèo. 

Câu 2a: Hỏi về tình trạng đƣợc hƣởng lợi hay không đƣợc hƣởng lợi của hộ gia 

đình cho từng dự án/chính sách. 

Câu 2b: Hỏi về tổng trị giá tiền và hiện vật hộ gia đình đƣợc hƣởng lợi tƣơng ứng 

với dự án/chính sách hộ gia đình đƣợc hƣởng trong năm 2019 và 2020. 

Câu 2c: Hỏi về thời gian đƣợc hƣởng lợi tƣơng ứng với dự án/chính sách hộ gia 

đình đƣợc hƣởng trong năm 2019 và 2020. 

Câu 2d: Riêng câu 2d chỉ hỏi diện tích hộ gia đình đƣợc cấp trong năm 2019, 

2020 theo diện cấp đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số mà không hỏi cho các dự 

án/chính sách khác. 
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Câu 3: Hỏi xem trong 12 tháng qua, hộ có tài khoản hoặc sổ tiết kiệm mở tại ngân 

hàng không. 

Câu 4: Hỏi xem trong 12 tháng qua, hộ có sử dụng các loại dịch vụ tài chính không. 

Câu 5: Hỏi xem hộ có vay tiền hoặc hàng hóa (bao gồm cả giống và phân bón) 

trong 12 tháng qua không. 

Câu 6: Hỏi xem hiện nay hộ có khoản vay nào chƣa trả hết không. 

Câu 7: Hỏi để xác định các khoản vay quan trọng nhất của hộ là vay từ nguồn nào. 

Câu 8: Hỏi để xác định thời điểm hộ vay các khoản vay quan trọng nhất. 

Câu 9: ĐTV hỏi và ghi trị giá từng khoản vay. Ghi nguyên trị giá gốc của khoản 

vay mà không trừ đi phần hộ đã trả đƣợc cho trị giá gốc này. 

Câu 10: Ghi tổng số tiền (hoặc trị giá hiện vật) mà hộ đã chi để vay đƣợc khoản 

vay này. Nếu không có chi phí gì thì ghi số 0. 

Câu 11: Câu này hỏi về lãi suất của khoản vay là bao nhiêu. ĐTV hỏi và ghi lãi 

suất vào cột “lãi suất”, ghi mã đơn vị thời gian tƣơng ứng với câu trả lời của hộ vào cột 

“mã đơn vị thời gian”. 

Câu 12: ĐTV hỏi và ghi trị giá số còn nợ của từng khoản vay, kể cả gốc lẫn lãi. 

Câu 13: Hỏi để xác định mục đích đề nghị vay của từng khoản vay. 

Câu 14: Hỏi để xác định thực tế hộ sử dụng từng khoản vay cho mục đích gì. 

Câu 15: Hỏi xem khi vay các khoản vay hộ có phải thế chấp không. 

Câu 16: Hỏi các tài sản hộ đã thế chấp để vay đƣợc các khoản vay. 

Câu 17: Câu này ĐTV hỏi và để hộ tự đánh giá cuộc sống của gia đình hiện nay 

so với 5 năm trƣớc (năm 2016) có cải thiện hay không theo 4 mức độ nhƣ trong phiếu 

hỏi. Đối với những hộ đƣợc tách sau năm 2016 thì ghi mã 9 "Không biết". 

Câu 18: ĐTV hỏi và ghi tối đa 3 nguyên nhân theo thứ tự quan trọng dẫn đến 

cuộc sống của hộ giảm sút hoặc nhƣ cũ. 

Câu 19 và Câu 20: Hỏi về tình hình hộ gia đình nghe loa truyền thanh của 

xã/thôn. 

 

 



 

 

133 

 
 

PHẦN III: PHIẾU PHỎNG VẤN XÃ 

 

GIỚI THIỆU 

Mục đích: 

Tài liệu này hƣớng dẫn đội trƣởng nội dung và cách thu thập số liệu trong Phiếu 

phỏng vấn xã. Thông tin đƣợc thu thập trên phạm vi xã và thôn/ấp cùng với thông tin thu 

thập tại hộ dân cƣ cho phép mô tả một bức tranh tƣơng đối hoàn chỉnh về mức sống của 

dân cƣ. 

Nội dung, phƣơng pháp thu thập số liệu: 

Nội dung thông tin đƣợc thu thập trong Phiếu phỏng vấn xã gồm 10 mục dƣới đây: 

Mục 0: Thông tin khảo sát. 

Mục 1: Những đặc tính cơ bản về nhân khẩu và tình hình chung của xã. 

Mục 2: Tình trạng kinh tế chung và các chƣơng trình trợ giúp, cứu trợ. 

Mục 3: Cơ hội việc làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

Mục 4: Nông nghiệp và các loại đất. 

Mục 5: Kết cấu hạ tầng. 

Mục 6: Giáo dục. 

Mục 7: Y tế. 

Mục 8: Trật tự công cộng và các vấn đề xã hội, môi trƣờng. 

Mục 9: Tín dụng và tiết kiệm. 

Thông tin đƣợc thu thập từ việc phỏng vấn trực tiếp các cán bộ xã, hiệu 

trƣởng/hiệu phó các trƣờng trong xã, cán bộ trạm y tế xã, trƣởng/phó thôn/ấp có các hộ 

dân cƣ đƣợc chọn để khảo sát hoặc các cán bộ khác trong xã. 

Ngƣời phỏng vấn, ngƣời trả lời và công tác tổ chức thu thập số liệu: 

Đội trƣởng là ngƣời thực hiện phiếu phỏng vấn này. 

Số ngƣời trả lời phiếu phỏng vấn này rất khác nhau gồm các thành phần cán bộ 

chủ chốt của xã, thôn/ấp nhƣ: Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, trƣởng/phó công an 

xã, cán bộ thống kê/văn phòng xã, chủ nhiệm/phó chủ nhiệm HTX/tập đoàn sản xuất, 

hiệu trƣởng/hiệu phó trƣờng học trên địa bàn xã, cán bộ y tế xã, trƣởng/phó thôn/ấp có 

các hộ dân cƣ đƣợc chọn để khảo sát,... Tuỳ theo từng địa bàn mà đội trƣởng có thể hỏi 

tất cả hoặc chỉ hỏi một số ngƣời đã nêu để họ trả lời một số câu hỏi hoặc một số mục câu 
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hỏi trong phiếu phỏng vấn. 

Đội trƣởng cần tham khảo một số ngƣời có trách nhiệm của xã để lập một danh 

sách những ngƣời trả lời, câu hỏi/mục dự kiến họ sẽ trả lời, thời gian dự kiến gặp để tiến 

hành phỏng vấn, thời gian chính thức hẹn gặp để tiến hành phỏng vấn. 

Tuy nhiên, cách thức phù hợp nhất là nên tranh thủ những ngƣời đứng đầu chính 

quyền xã là Chủ tịch UBND hoặc Phó chủ tịch UBND xã để triệu tập một cuộc gặp mặt 

nhằm giới thiệu nội dung, ý nghĩa của cuộc điều tra mức sống nói chung và phiếu phỏng 

vấn xã. Tại đó đội trƣởng có thể hỏi ngay một số câu hỏi hoặc bố trí kế hoạch để hẹn 

ngày phỏng vấn. 

Có một số thông tin cần phải có thời gian chuẩn bị trƣớc nên đội trƣởng có thể 

đƣa trƣớc nội dung các câu hỏi cần thu thập để họ có thời gian chuẩn bị. Khi đã hẹn gặp 

với bất kỳ ai thì cần phải đến đúng giờ và không đƣợc phép lỡ hẹn. 

Đối với các câu hỏi cần lựa chọn 3 khả năng trả lời quan trọng nhất, ví dụ 3 khó 

khăn chủ yếu của trạm y tế xã thì đội trƣởng trƣớc tiên phải lắng nghe nhƣng chƣa ghi 

ngay vào phiếu. Có thể ngƣời trả lời sẽ liệt kê một loạt các khó khăn, sau đó mới lựa 

chọn 3 khó khăn quan trọng nhất. Sau khi ngƣời trả lời liệt kê hết các khó khăn và chọn 

đƣợc 3 khó khăn quan trọng nhất thì đội trƣởng hãy ghi vào phiếu. Làm nhƣ vậy sẽ tránh 

đƣợc việc phải sửa chữa. 

Tất cả các thông tin đƣợc thu thập cần phải tuân thủ nguyên tắc nhƣ đối với phiếu 

phỏng vấn hộ: không đƣợc phổ biến hoặc tiết lộ với những ngƣời không có trách nhiệm. 

Cách thiết kế và ghi phiếu 

Cách thiết kế và ghi phiếu của phiếu phỏng vấn xã dựa trên nguyên tắc giống nhƣ 

trong phiếu phỏng vấn hộ dân cƣ. Các nguyên tắc này đƣợc giải thích chi tiết ở trong Sổ 

tay hƣớng dẫn nghiệp vụ. 

 

HƢỚNG DẪN ĐIỀN SỐ LIỆU VÀO PHIẾU PHỎNG VẤN XÃ 

 

TRANG BÌA 

Tên tỉnh/thành phố, huyện/thị xã, xã: Đƣợc ghi bằng chữ in hoa, có dấu. 

Mã tỉnh/thành phố, huyện/thị xã, xã: Ghi vào ô mã theo đúng mã do Trung 

ƣơng cung cấp. 

Tên và mã tỉnh/thành phố, huyện/thị xã, xã đƣợc thống nhất với Danh mục các 
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đơn vị hành chính Việt Nam năm 2010 và những thay đổi đƣợc Tổng cục Thống kê cập 

nhật đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2015. 

Phần cuối của trang bìa dành phần ghi thông tin về ngày/tháng/năm bắt đầu phỏng 

vấn (do đội trƣởng ghi) và ngày/tháng/năm Chủ tịch UBND xã ký tên và đóng dấu xác 

nhận các thông tin đƣợc ghi trong phiếu. Ngày, tháng đƣợc ghi bằng số có hai chữ số. 

Phiếu phỏng vấn đƣợc nghiệm thu khi có chữ ký và họ tên của đội trƣởng và đƣợc 

Chủ tịch UBND xã ký, ghi họ tên và đóng dấu xác nhận. 

 

MỤC 0. THÔNG TIN KHẢO SÁT 

Mục đích: 

Nhằm thu thập thông tin về những ngƣời đƣợc phỏng vấn từ mục 1 đến mục 9 của 

phiếu phỏng vấn. 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Phần này có thể điền thông tin vào những ngày khác nhau, với mỗi ngƣời trả lời 1 

mục hoặc 1 phần nào đó trong phiếu phỏng vấn điều tra viên đều hỏi các câu hỏi từ 1 

đến 10. 

Câu 1-3: Họ tên của ngƣời trả lời đƣợc ghi bằng chữ in hoa, tuổi đƣợc tính theo 

dƣơng lịch và tính tuổi tròn đến năm. 

Câu 4: Do ngƣời trả lời tự nhận. Ghi mã qui định trong bảng mã dân tộc. 

Câu 5: Số năm tính năm tròn, nếu sống ở xã trên 6 tháng trong 1 năm đƣợc tính là 

1 năm. Trƣờng hợp thời gian sống ở xã không liên tục thì cộng tổng các khoảng thời 

gian đó lại. 

Câu 6-7: Là chức vụ cao nhất hoặc chức danh hiện nay của họ trong các tổ chức 

chính quyền, Đảng, đoàn thể, các tổ chức kinh tế và xã hội,... trong xã và tƣơng ứng là 

số năm giữ chức vụ hoặc đảm nhiệm chức danh đó. Trƣờng hợp thời gian giữ chức vụ 

hoặc đảm nhiệm chức danh không liên tục thì cộng tổng các khoảng thời gian đó lại. 

Câu 8: Ghi chức vụ/chức danh trong xã đã nắm giữ trƣớc chức vụ/chức danh hiện 

tại, nếu chƣa nắm giữ chức vụ/chức danh gì trong xã trƣớc đó ghi mã 10. 

Câu 9: Chỉ ghi những bằng cấp đã học xong và đƣợc cấp bằng. Một ngƣời có thể 

có nhiều bằng cấp khác nhau, nhƣng chỉ ghi bằng cấp cao nhất. 

Câu 10: Ghi lớp phổ thông hoặc bổ túc đã học xong theo hệ 12 năm (từ  1 đến 12). 
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MỤC 1.  NHỮNG ĐẶC TÍNH CƠ BẢN VỀ NHÂN KHẨU VÀ TÌNH HÌNH 

CHUNG CỦA XÃ 

Mục đích: 

Mục này thu thập các thông tin cơ bản nhất về nhân khẩu học, dân tộc, tôn giáo, 

vùng địa lý của xã và diện xã đƣợc phân loại (nếu có). 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Câu 1: Ghi tổng diện tích tự nhiên nằm trong ranh giới hành chính của xã. Diện 

tích tính bằng ki-lô-mét vuông (Km2). 

Câu 2: Ghi số thôn/ấp trong xã đến thời điểm phỏng vấn theo quy định của Bộ 

Nội vụ. 

Câu 3: Ghi số hộ đăng ký hộ khẩu thƣờng trú trong xã đến thời điểm phỏng vấn. 

Câu 4: Ghi số hộ đăng ký tạm trú trong xã đến thời điểm phỏng vấn. 

Câu 5: Ghi số hộ đăng ký tạm vắng trong xã đến thời điểm phỏng vấn. 

Câu 6: Ghi số nhân khẩu đăng ký thƣờng trú trong xã đến thời điểm phỏng vấn. 

Cần loại trừ trƣờng hợp những nhân khẩu thƣờng trú đã bị chết và cộng thêm trƣờng 

hợp trẻ em mới sinh trong các hộ đăng ký hộ khẩu thƣờng trú mặc dù chƣa đăng ký 

khai sinh. 

Câu 7: Ghi số nhân khẩu đăng ký tạm trú trong xã đến thời điểm phỏng vấn. Số 

nhân khẩu đăng ký tạm trú bao gồm số ngƣời thực tế có đăng ký tạm trú sống trong các 

hộ đăng ký tạm trú và có thể họ sống trong các hộ có đăng ký hộ khẩu thƣờng trú. 

Câu 8: Ghi số nhân khẩu đăng ký tạm vắng trong xã đến thời điểm phỏng vấn. Số 

này gồm những ngƣời thực tế có đăng ký tạm vắng của các hộ đăng ký tạm vắng, đăng 

ký tạm trú và các hộ có đăng ký hộ khẩu thƣờng trú. 

Câu 9 -10: Ghi số ngƣời đã đi khỏi và chuyển đến xã trong 12 tháng qua, bao 

gồm cả số thƣờng trú và tạm trú. 

Câu 11: Ghi mã của các dân tộc trong xã theo thứ tự ƣu tiên và tỷ lệ phần trăm 

tƣơng ứng trong tổng dân số xã. Nếu xã có nhiều dân tộc thì chỉ ghi 3 dân tộc chính, bắt 

đầu từ dân tộc có số ngƣời đông nhất, sau đó là các dân tộc ít ngƣời hơn. 

Câu 12: Cách ghi cũng tƣơng tự nhƣ câu 11: 

- Phật giáo: là những ngƣời khai là theo Phật giáo và đã đƣợc “quy y tam bảo” 

hoặc đƣợc cấp “sớ điệp”. 
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- Công giáo: là những ngƣời khai là theo Công giáo và đã “chịu phép rửa tội”. 

- Tin lành: là những ngƣời khai là theo đạo Tin lành và đã “chịu phép bắp têm”. 

- Cao đài: là những ngƣời khai là theo đạo Cao đài và đã đƣợc cấp “sớ cầu đạo”. 

- Phật giáo Hoà hảo: là những ngƣời khai là theo Phật giáo Hoà hảo và đã đƣợc 

cấp “thẻ hội viên”, trong nhà có thờ Trần Điều và/hoặc ảnh Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. 

- Hồi giáo: là những ngƣời khai là theo đạo Hồi giáo Ixlam và đã làm lễ “Xu 

nát” đối với nam hay “Xuống tóc” đối với nữ hoặc những ngƣời khai là theo đạo Hồi 

giáo Bà Ni và nhà có thờ “Thần lợn”. 

Nếu không có tôn giáo nào trên địa bàn xã ghi mã 8 ở cột THỨ NHẤT. Nếu phần 

lớn dân cƣ trong xã không theo tôn giáo nào thì ghi mã 8 ở cột THỨ NHẤT và mã các tôn 

giáo khác lần lƣợt ở cột THỨ HAI và THỨ BA theo thứ tự ƣu tiên về số lƣợng ngƣời. 

Câu 13: Dựa vào văn bản của Nhà nƣớc, của tỉnh hoặc huyện để xác định xã 

thuộc vùng địa lý nào. Trƣờng hợp không có văn bản nào qui định thì yêu cầu ngƣời trả 

lời xác định xem từ trƣớc tới nay xã vẫn đƣợc coi là thuộc vùng địa lý nào. Xã đƣợc gọi 

là xã ven biển nếu nhƣ xã có đƣờng biên giáp với biển. 

Câu 14: Các xã thuộc Chƣơng trình 135 đƣợc quy định theo Quyết định 

số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt danh 

sách các xã hoàn thành mục tiêu Chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng 

đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ 

sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tƣ của Chƣơng trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tƣ của Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững cho giai đoạn 2016 - 2020. 

Câu 15: Dựa theo văn bản qui định của các cơ quan có thẩm quyền nhƣ Chính 

phủ, Ủy ban Dân tộc và Miền núi làm căn cứ để ghi thông tin vào phiếu. 

 

MỤC 2. TÌNH TRẠNG KINH TẾ CHUNG VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH  

TRỢ GIÚP, CỨU TRỢ 

Mục đích: 

Mục này nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình trạng kinh tế chung của xã 

nhƣ: nguồn thu nhập chủ yếu, sự thay đổi mức sống, các dự án và chƣơng trình đang 

đƣợc triển khai trên địa bàn xã, các thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh xảy ra trong 3 năm qua 

và các trợ giúp, cứu trợ. 
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Ngƣời trả lời: 

Ngƣời trả lời mục này là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã. 

Phƣơng pháp tính và ghi 

Câu 1: ĐTV hỏi về ba nguồn thu nhập chủ yếu của dân cƣ trên địa bàn xã và yêu 

cầu ngƣời trả lời sắp xếp theo thứ tự quan trọng căn cứ vào tỷ trọng giá trị sản lƣợng của 

các nguồn. 

Câu 2-3: So sánh mức sống hiện tại so với mức sống của 5 năm trƣớc đây và hỏi 

nguyên nhân tại sao mức sống khá lên hoặc giảm đi. Các câu trả lời có thể đúng nhƣ các 

khả năng ghi trong phiếu hoặc không hoàn toàn đúng nhƣ vậy. ĐTV cần tìm khả năng 

trả lời phù hợp nhất tƣơng ứng với các mã đƣợc liệt kê để ghi vào phiếu phỏng vấn theo 

thứ tự ƣu tiên. 

Câu 4-5: Đây là những dự án/chƣơng trình của Chính phủ hoặc các tổ chức trong 

và ngoài nƣớc, các tổ chức phi chính phủ đƣợc thực hiện trên địa bàn xã trong vòng 3 

năm qua. 

Câu 6: Hộ nghèo của xã là những hộ đƣợc chính quyền địa phƣơng bình xét, đánh 

giá, xếp vào danh sách hộ nghèo (đã hoặc chƣa đƣợc cấp giấy “chứng nhận hộ nghèo”) 

của từng năm theo tiêu chuẩn nghèo tƣơng ứng của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội hoặc chuẩn nghèo thực tế áp dụng của địa phƣơng. 

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 59/2015/QĐ-

TTg): 

Chuẩn nghèo: 

- Khu vực nông thôn:  700.000 đồng/ngƣời/tháng. 

- Khu vực thành thị:  900.000 đồng/ngƣời/tháng. 

Chuẩn cận nghèo: 

- Khu vực nông thôn:  1.000.000 đồng/ngƣời/tháng. 

- Khu vực thành thị:  1.300.000 đồng/ngƣời/tháng. 

Các tiêu chí Đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: 

Sử dụng 5 chiều, mỗi chiều gồm hai chỉ số: Giáo dục (1- Trình độ giáo dục của 

ngƣời lớn; 2- Tình trạng đi học của trẻ em); Y tế (3- Tiếp cận các dịch vụ y tế; 4- Bảo 

hiểm y tế); Nhà ở (5- Chất lƣợng nhà ở; 6- Diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời); Nƣớc 

sạch và vệ sinh (7- Nguồn nƣớc sinh hoạt; 8- Loại hố xí); Tiếp cận thông tin (9- Sử dụng 

dịch vụ viễn thông; 10- Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin). 
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Đối với hộ nghèo giai đoạn 2006-2010 và 2011-2015 là những hộ có mức thu 

nhập bình quân đầu ngƣời từ mức qui định nêu trên trở xuống là hộ nghèo. Lƣu ý một số 

địa phƣơng có chuẩn nghèo riêng thì hộ nghèo đƣợc xác định theo chuẩn nghèo của địa 

phƣơng quy định. 

Riêng đối với hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 là những hộ có thu nhập từ đủ mức 

chuẩn nghèo trở xuống hoặc thu nhập từ trên chuẩn nghèo đến chuẩn cận nghèo và thiếu 

hụt từ 3 chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội trở lên. 

Do năm 2016 là năm đầu tiên thay đổi chuẩn nghèo cho giai đoạn 2016-2020 nên 

ĐTV cần ghi chú số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 hay chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. 

Câu 7: Tính số hộ hoặc ngƣời nhận đƣợc lợi ích trong năm 2019 thông qua các 

chƣơng trình xoá đói giảm nghèo hoặc các chƣơng trình chính sách trợ giúp khác. Ở đây 

lƣu ý cụm từ “miễn/giảm” nói đến khả năng không phải thực hiện một nghĩa vụ hoặc chỉ 

phải thực hiện một phần một nghĩa vụ nào đó nhƣ đóng học phí, viện phí, thuế sản xuất 

kinh doanh. Có một số nơi phổ biến hình thức những hộ nghèo đƣợc xác nhận của 

UBND xã sẽ đƣợc miễn/giảm một phần viện phí. 

Miễn/giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (câu 7g) chỉ tính những trường hợp 

được miễn giảm từ chương trình xóa đói giảm nghèo hoặc các chương trình/chính sách 

trợ giúp khác, không tính số hộ được miễn theo Di chúc của Bác Hồ. 

Câu 8: Hỏi về các đợt/vụ thiên tai, hoả hoạn hay dịch bệnh xảy ra đối với xã trong 

3 năm qua. 

Câu 9-15: Hỏi thông tin về các đợt/vụ thiên tai, hoả hoạn hay dịch bệnh xảy ra 

trong 3 năm qua bắt đầu từ đợt gần đây nhất, nếu có nhiều hơn 5 đợt/vụ thì điều tra viên 

chọn 5 đợt/vụ lớn nhất. Nếu hình thức cứu trợ là hiện vật thì quy thành giá trị theo giá tại 

thời điểm đƣợc cứu trợ. 

 

MỤC 3. CƠ HỘI VIỆC LÀM PHI NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 

Mục đích: 

Mục này thu thập các thông tin cơ bản về các cơ hội việc làm trong các cơ sở 

SXKD/dịch vụ nhƣ: doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, HTX sản xuất kinh doanh/dịch 

vụ,... và làng nghề trên địa bàn xã hoặc các vùng lân cận mà dân trong xã có thể đi làm 

và về trong ngày. 

Phƣơng pháp tính và ghi 
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Câu 1: Hỏi về những cơ sở SXKD/dịch vụ hoặc làng nghề nằm trong phạm vi mà 

dân trong xã có thể đi làm và về trong ngày, bất kể nó có thu hút lao động của xã hay 

không. 

Câu 2: Hỏi số lƣợng cơ sở SXKD/dịch vụ nhƣ: doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà 

máy, HTX sản xuất kinh doanh/dịch vụ,... nằm trên địa bàn xã. 

Câu 2a: Hình thức xử lý chất thải của các cơ sở SXKD/dịch vụ nằm trên địa bàn 

xã. Ghi 3 hình thức xử lý chất thải theo thứ tự quan trọng căn cứ vào số lƣợng cơ sở 

SXKD/dịch vụ có xử lý chất thải nhiều nhất. 

Câu 3-4: Theo quy định tại Thông tƣ số 116/2006/TT-BNN, ngày 18  tháng 12 

năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: "Làng nghề là một hoặc nhiều 

cụm dân cƣ cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc các điểm dân cƣ tƣơng tự trên 

địa bàn một xã, thị trấn, có các hoạt động ngành nghề nông thôn, sản xuất ra một hoặc 

nhiều loại sản phẩm khác nhau". 

Tiêu chí công nhận làng nghề: Làng nghề đƣợc công nhận phải đạt 03 tiêu chí 

sau: 

a) Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề 

nông thôn; 

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề 

nghị công nhận; 

c) Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. 

Hiện nay có một số địa phƣơng đang triển khai công tác rà soát để công nhận làng 

nghề. Do vậy, nếu thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc các điểm dân cƣ tƣơng tự 

đạt 3 tiêu chí nêu trên nhƣng chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận làng nghề thì vẫn đƣợc coi 

là làng nghề. 

Ví dụ: làng nghề dệt, chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ,... Điều tra viên điền 

mã từ BẢNG MÃ NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG. Nếu xã có nhiều 

hơn 3 làng nghề thì chọn ra 3 làng nghề chính theo thứ tự ƣu tiên căn cứ vào số hộ tham 

gia và số năm đƣợc hình thành. 

Câu 4a: Ghi 3 hình thức xử lý chất thải phổ biến nhất tại các làng nghề theo thứ 

tự ƣu tiên căn cứ vào số hộ làm nghề trong xã áp dụng hình thức xử lý chất thải chính là 

nhiều nhất, thứ hai hay thứ ba. 

Câu 5: Hỏi về các cơ sở SXKD/dịch vụ hoặc làng nghề nằm trong phạm vi mà 

dân trong xã có thể đi làm và về trong ngày thu hút lao động của xã, bất kể nó có nằm 
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trên địa bàn xã hay không. 

Câu 6-12: Ghi thông tin về các cơ sở SXKD/dịch vụ hoặc làng nghề nằm trong 

phạm vi mà dân trong xã có thể đi làm và về trong ngày thu hút lao động của xã. Nếu 

nhiều hơn 5 cơ sở SXKD/dịch vụ hoặc làng nghề thì điều tra viên chọn 5 cơ sở 

SXKD/dịch vụ hoặc làng nghề thu hút nhiều nhất lao động của xã. Ghi rõ tên của cơ sở 

SXKD/dịch vụ hoặc làng nghề ở cột tên. Tên ngành và mã ngành theo DANH MỤC 

NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN. 

MỤC 4. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI ĐẤT 

Mục đích: 

Mục này thu thập một số thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ 

sản phẩm, đất đai và dịch vụ khuyến nông ở các xã. 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Câu 1: Nhằm xác định xem so với 5 năm trƣớc đây việc chuyển dịch cơ cấu sản 

xuất ở xã diễn ra theo xu hƣớng nào. Tỷ trọng giá trị sản lƣợng nông nghiệp tăng lên, 

giảm đi hay vẫn nhƣ cũ. 

Câu 2-8: Hỏi về 5 loại cây trồng chính trong ngành nông nghiệp đƣợc trồng trên 

địa bàn xã căn cứ vào diện tích gieo trồng, điều tra viên ghi tên cây trồng sau đó căn cứ 

vào BẢNG MÃ CÂY để ghi mã. Các thông tin thu thập gồm số vụ thu hoạch trong năm 

(chỉ hỏi cho cây hàng năm); sự thay đổi về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lƣợng 

trong năm 2019 so với 5 năm trƣớc và nguyên nhân của sự thay đổi diện tích gieo trồng 

và năng suất. Có thể có nhiều nguyên nhân nhƣng điều tra viên chỉ chọn 3 nguyên nhân 

chính và ghi theo thứ tự quan trọng căn cứ vào tính chất quyết định làm cho diện tích 

gieo trồng và năng suất thay đổi của nguyên nhân. 

Câu 9-14 hỏi về vấn đề tiêu thụ sản phẩm của 5 loại cây trồng chính đã được liệt 

kê ở trên. 

Câu 9: ĐTV hỏi xem sản phẩm của cây trồng có đƣợc dân trong xã bán không. 

Câu 10: ĐTV căn cứ vào câu trả lời để ghi mã ngƣời/cơ sở mua thích hợp, nếu có 

nhiều hơn 2 ngƣời/cơ sở mua thì điều tra viên chọn ra 2 ngƣời/cơ sở mua chính căn cứ 

vào số lƣợng và mức độ mua thƣờng xuyên và ghi theo thứ tự ƣu tiên. 

Câu 11-12: Hỏi cho ngƣời/cơ sở mua đƣợc ghi ở cột THỨ NHẤT ở câu 10. 

Câu 13: ĐTV căn cứ vào câu trả lời để ghi mã hình thức hỗ trợ thích hợp của 

ngƣời/cơ sở mua. Bảo đảm giá trƣớc thu hoạch là hình thức ngƣời/cơ sở mua đặt giá để 

mua sản phẩm của cây trồng trƣớc khi thu hoạch, ví dụ mua vƣờn vải, nhãn khi mới ra 

hoa. Nếu có nhiều hơn 2 hình thức thì điều tra viên chọn ra 2 hình thức chính và ghi theo 
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thứ tự ƣu tiên. Nếu ngƣời/cơ sở mua không hỗ trợ gì thì chỉ cần ghi mã 1 ở cột THỨ 

NHẤT. 

Câu 14: Bao gồm cả những ngƣời/cơ sở mua mà dân trong xã thực tế chƣa bán 

sản phẩm cho nhƣng họ có thể bán sản phẩm nếu họ muốn. 

Câu 15-17: Hỏi về quỹ đất của xã năm 2019 gồm các thông tin về diện tích và 

phần trăm đƣợc tƣới tiêu (đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm). 

Câu 15: Trƣờng hợp quỹ đất của xã có một phần diện tích đất xã cho thuê thì căn 

cứ vào mục đích sử dụng của diện tích đất cho thuê này để phân bổ vào các loại quỹ đất 

chung của xã. 

Lƣu ý cân đối sau: 

+  Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích   +  Mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản 

tự nhiên của xã = +  Đất lâm nghiệp 

(câu 1, mục 1)  +  Đất ở 

+  Đất chuyên dùng 

+  Đất chƣa sử dụng 

Đất chuyên dùng: Là đất đƣợc xác định sử dụng vào mục đích không phải là 

nông, lâm nghiệp, thủy sản và làm nhà ở. Loại đất này bao gồm: đất xây dựng các công 

trình công nghiệp, khoa học, kỹ thuật, hệ thống giao thông, hệ thống thuỷ lợi, đê điều, 

văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, dịch vụ, đất sử dụng cho nhu cầu quốc 

phòng, an ninh, đất dùng cho thăm dò, khai thác khoáng sản, đá, cát, đất làm muối, đất 

làm đồ gốm, gạch, ngói và các vật liệu xây dựng khác, đất di tích lịch sử, văn hoá và 

danh lam, thắng cảnh, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất mặt nƣớc sử dụng vào các mục đích 

không phải mục đích nông nghiệp và thủy sản. 

Đất chưa sử dụng: Là đất chƣa có đủ điều kiện hoặc chƣa đƣợc xác định để sử 

dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp; chƣa đƣợc 

xác định là đất khu dân cƣ, chuyên dùng và Nhà nƣớc chƣa giao cho hộ dân cƣ, tổ chức 

hoặc cá nhân nào sử dụng ổn định và lâu dài. 

Câu 17: Ghi thông tin về phần trăm diện tích đất đƣợc tƣới tiêu chủ động. 

Câu 18-19: Hỏi về quỹ đất của xã năm 2014 gồm các thông tin về diện tích và 

phần trăm đƣợc tƣới tiêu (đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm). 

Câu 20-24: Hỏi các thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối 

với các loại đất trồng cây hàng năm, lâu năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất lâm 

nghiệp và đất ở. 

Câu 20: Phần trăm diện tích từng loại đất trong xã đƣợc cấp giấy chứng nhận 



 

 

144 

 
 

quyền sử dụng đến thời điểm phỏng vấn. 

Câu 21: Hỏi các nguyên nhân chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với phần diện tích chƣa đƣợc cấp. Nếu nhiều hơn 3 nguyên nhân thì điều tra viên 

chọn ra 3 nguyên nhân chính và ghi theo thứ tự quan trọng căn cứ vào tính chất quyết 

định của nguyên nhân. 

Câu 22: Ghi năm mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp mới nhiều 

nhất. Trƣờng hợp hộ đƣợc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhƣng có sự thay 

đổi về loại đất, diện tích hoặc địa điểm thì vẫn coi là cấp mới. 

Câu 23: Ghi số vụ chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất trong xã trong năm 2019. 

Câu 24: Hỏi lý do chính khiến các hộ chuyển quyền sử dụng đất trong năm 2019. 

Câu 25: Ghi tiền công thuê mƣớn trung bình 1 ngày của 1 lao động nông nghiệp 

cho từng khâu công việc của lao động là nam, nữ 15 tuổi trở lên và trẻ em dƣới 15 tuổi. 

Câu 26-33: Hỏi về hoạt động khuyến nông của các trung tâm/trạm khuyến nông/ 

trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã hoặc trung tâm/trạm khuyến nông/trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp gần nhất nếu trên địa bàn xã không có trung tâm/trạm khuyến 

nông/trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Câu 33 chỉ tính số lần cán bộ của trung tâm/trạm 

khuyến nông/trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực tiếp tiếp xúc với nông dân trong xã 

trong 12 tháng qua. 

Câu 34-35: Đây là các cán bộ bảo vệ thực vật và cán bộ thú y do xã quản lý. 

Câu 36: Hỏi về những ngƣời cung cấp dịch vụ bảo vệ gia súc hoặc gia cầm cho 

nông dân trong xã. Nếu có nhiều hơn 3 đối tƣợng thì điều tra viên chọn 3 đối tƣợng 

chính và ghi theo thứ tự quan trọng căn cứ vào số lƣợng vào loại dịch vụ cung cấp. Nếu 

không có ai hoặc không có dịch vụ nào thì chỉ ghi mã 1 ở cột THỨ NHẤT. 

Câu 37: Nhằm xác định khó khăn chủ yếu nhất mà nông dân trong xã đang gặp 

phải trong sản xuất nông nghiệp. ĐTV ghi theo thứ tự quan trọng. 

MỤC 5. KẾT CẤU HẠ TẦNG 

Mục đích: 

Mục này nhằm thu thập một số thông tin về kết cấu hạ tầng, nguồn nƣớc ăn uống  

và thông tin về các dự án/công trình hạ tầng của xã trong vòng 10 năm qua. 

Ngƣời trả lời: 

Ngƣời trả lời mục này là những cán bộ xã và cán bộ thôn/ấp thuộc mẫu khảo sát. 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Câu 1-3: Hỏi về đƣờng ô tô đến UBND xã. Xã đƣợc tính là có đƣờng ô tô đến 
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UBND xã là xã ít nhất phải có đƣờng mà xe ô tô con đi đến đƣợc trụ sở UBND xã. 

Đƣờng bao gồm cả cầu, cống vì vậy nếu xã có đƣờng nhƣng thiếu cầu, cống làm cho  

ô tô không đến đƣợc trụ sở UBND xã thì không đƣợc tính là có đƣờng ô tô đến UBND 

xã. Trƣờng hợp xã có đƣờng ô tô và không có cầu nhƣng có phà chở ô tô mang tính 

chuyên nghiệp thì vẫn tính là xã có đƣờng ô tô đến UBND xã. 

Câu 4-15 hỏi cho cấp thôn/ấp. 

Câu 4-7: Hỏi về đƣờng ô tô đến hoặc gần thôn/ấp nhất. 

Câu 8-10: Hỏi về đƣờng vận tải thủy đi qua hoặc gần thôn/ấp nhất. 

Câu 11-13: Hỏi về số tuyến xe/tàu/thuyền chở khách mang tính chuyên nghiệp đi 

qua thôn/ấp hoặc điểm đón trả khách gần thôn/ấp nhất. 

Trƣờng hợp số chuyến xe/tàu/thuyền chở khách chạy qua thôn/ấp hơn 10 chuyến/1 

giờ thì quy ƣớc chỉ ghi 10 vào cột SỐ LẦN và ghi mã 2 vào cột ĐƠN VỊ THỜI GIAN ở 

câu 13. 

Câu 14-15: Hỏi về các phƣơng tiện có động cơ khác không mang tính chuyên 

nghiệp chở thuê khách từ thôn/ấp đi nơi khác. 

Câu 16: Xã có điện là xã có từ 50% số hộ dùng điện trở lên vào sản xuất và đời 

sống từ nguồn điện lƣới quốc gia, từ máy phát điện của địa phƣơng, máy phát điện riêng, 

thủy điện nhỏ của gia đình (không kể những hộ dùng điện ắc quy). 

Câu 17: Là xã đã sử dụng điện vào sản xuất và đời sống từ nguồn điện lƣới 

quốc gia. 

Câu 18: Điểm bƣu điện văn hoá xã là điểm bƣu điện ngoài dịch vụ bƣu điện 

thông thƣờng còn phục vụ nhân dân trong xã đến đọc sách, báo, tài liệu tuyên truyền, cổ 

động hoặc các hoạt động vui chơi giải trí khác và đƣợc ngành bƣu điện công nhận là 

điểm bƣu điện văn hoá xã. 

Câu 19: Nhà văn hoá xã là nhà hoặc cụm nhà phục vụ cho hội họp, vui chơi, giải 

trí, hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ,... của nhân dân trong xã. 

Câu 20: Trạm truyền thanh xã là nơi phát các bản tin thời sự hoặc tin tức trong và 

ngoài xã. 

Câu 21: Đây là các công trình do xã, HTX, tổ đội sản xuất hoặc hộ tƣ nhân trực 

tiếp quản lý nhƣ các trạm bơm có công suất nhỏ, cống giữ và xả nƣớc,... 

Câu 22: Hỏi về chợ xã hoặc chợ liên xã. Trƣờng hợp chợ xã/liên xã bỏ hoang 

hoặc không đƣợc sử dụng vẫn đƣợc tính là có chợ. 

Câu 23: Hỏi để xác định nguồn nƣớc ăn uống chủ yếu theo mùa. Căn cứ để xác 

định nguồn chủ yếu là thời gian (số tháng) sử dụng và khối lƣợng sử dụng. 

Câu 24-30: Hỏi một số thông tin về các cơ sở hạ tầng/địa điểm nằm trên thôn/ấp 

hoặc gần thôn/ấp nhất. Chợ bán buôn/đầu mối là chợ đƣợc hình thành và tổ chức chỉ để 



 

 

146 

 
 

bán buôn các mặt hàng. Bƣu điện kể cả bƣu điện xã hoặc bƣu điện văn hoá xã. Đối với 

các xã thuộc các thành phố chính là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành 

phố Hồ Chí Minh thì không phải hỏi dòng 9. 

Câu 31-39: Hỏi một số thông tin về các dự án/công trình hạ tầng ở xã trong vòng 

10 năm qua, bắt đầu từ dự án/công trình gần đây nhất. Nếu có trên 10 dự án/công trình 

thì điều tra viên liệt kê và chọn ra 10 dự án/công trình lớn nhất. Công trình hạ tầng đƣợc 

tính ở đây là các công trình phục vụ cho mục đích công cộng. Phần đóng góp của xã cho 

dự án/công trình gồm cả phần đóng góp của các hộ dân cƣ trong xã. 

 

MỤC 6.  GIÁO DỤC 

Mục đích: 

Mục này nhằm thu thập một số thông tin về tình hình giáo dục phổ thông (cơ sở 

trƣờng học, tình hình không đi học, những khó khăn về giáo dục), một số thông tin về 

nhà/nhóm trẻ và trƣờng/lớp mẫu giáo và tình hình sử dụng nguồn nƣớc và vệ sinh tại các 

trƣờng học của xã và thôn/ấp có các hộ dân cƣ đƣợc khảo sát. 

Ngƣời trả lời: 

Ngƣời trả lời mục này là những cán bộ các ban, ngành trong xã, đặc biệt là hiệu 

trƣởng/hiệu phó của các trƣờng và cán bộ thôn/ấp điều tra. 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Câu 1-7: Hỏi về các loại trƣờng nằm trên địa bàn xã. 

Cơ sở giáo dục thƣờng xuyên gồm: 

- Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên đƣợc tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện; 

- Trung tâm học tập cộng đồng đƣợc tổ chức tại xã, phƣờng, thị trấn. 

Câu 8-12: Hỏi về các trƣờng/điểm trƣờng mà trẻ em trong thôn/ấp đang học 

bao gồm các trƣờng/điểm trƣờng nằm trên thôn/ấp và trƣờng/điểm trƣờng gần nhất 

không nằm trên thôn/ấp mà trẻ em trong thôn/ấp đang học. Ghi tên và mã các 

trƣờng/điểm trƣờng phổ thông và cơ sở giáo dục thƣờng xuyên, không ghi các trƣờng 

mẫu giáo, nhà trẻ. 

- Trƣờng là nơi có trụ sở của ban giám hiệu. 

- Điểm trƣờng: 1 hoặc một số lớp, do địa bàn rộng hoặc để tạo điều kiện cho các 

em đi học gần hơn, nhà trƣờng bố trí cách xa trụ sở của trƣờng để thu hút các em học 

sinh, nhƣng dƣới sự quản lý chung của nhà trƣờng. 

Cách ghi mã: 

- Trƣờng Tiểu học (cấp I) (chỉ ghi tối đa 3 trƣờng) đƣợc đánh mã bằng các số 

hàng 10. Ví dụ, có 3 trƣờng tiểu học thì trƣờng thứ nhất đánh mã 10, trƣờng thứ 2 mã 11, 
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trƣờng thứ 3 mã 12. 

- Trƣờng THCS (cấp II) (chỉ ghi tối đa 2 trƣờng) đƣợc đánh mã bằng các số hàng 

20. Ví dụ, có 2 trƣờng THCS  thì trƣờng thứ nhất đánh mã 20, trƣờng thứ 2 mã 21. 

- Trƣờng cấp THPT (cấp III) (chỉ ghi 1 trƣờng) đƣợc đánh mã là 30. 

- Trƣờng liên cấp PTCS (cấp I+II) đƣợc đánh mã bằng các số hàng 40. 

- Trƣờng liên cấp Trung học (cấp II+III) đƣợc đánh mã bằng các số hàng 50. 

- Trƣờng liên cấp Phổ thông (cấp I+II+III) đƣợc đánh mã bằng các số hàng 60. 

- Cơ sở giáo dục thƣờng xuyên đƣợc đánh mã là 70. 

Trong trƣờng hợp đã ghi 1 trƣờng/điểm trƣờng liên cấp thì coi nhƣ đã ghi đƣợc 2 

hoặc 3 trƣờng cho 2 hoặc 3 cấp tƣơng ứng. Ví dụ: Khi ghi 1 trƣờng liên cấp PTCS thì 

coi nhƣ đã ghi đƣợc 1 trƣờng/điểm trƣờng tiểu học (cấp I) và 1 trƣờng/điểm trƣờng 

THCS (cấp II) và chỉ phải ghi thêm 2 trƣờng/điểm trƣờng tiểu học nữa (nếu có) và chỉ 

phải ghi thêm 1 trƣờng/điểm trƣờng THCS nữa (nếu có). 

Câu 13-14: Ghi tất cả những trƣờng hợp trẻ em trong và ngoài độ tuổi đi học các 

cấp trong xã không đi học hoặc bỏ học trong năm 2019. Và nguyên nhân trẻ em trong xã 

không đi học hoặc bỏ học theo thứ tự quan trọng. 

Câu 15: Hỏi để xác định tối đa 3 vấn đề khó khăn/trở ngại quan trọng nhất (xét về 

mức độ tác động đến công tác giáo dục) theo từng cấp học. 

Câu 16: Hỏi để xác định xem trong 10 năm qua xã đã từng có chƣơng trình xóa 

nạn mù chữ không. Chƣơng trình xoá nạn mù chữ chỉ tập trung vào nhóm đối tƣợng 

những ngƣời từ 15 đến dƣới 40 tuổi. Cần phân biệt với Chƣơng trình phổ cập tiểu học 

chỉ tập trung vào trẻ em 6-14 tuổi. 

Câu 17: Nếu trong 10 năm qua xã có chƣơng trình xoá mù chữ thì xác định xem 

chƣơng trình đó lần đầu tiên đƣợc bắt đầu vào năm nào. Năm khởi đầu này có thể cách 

đây hơn 10 năm. 

Câu 18-20: Hỏi về chƣơng trình xoá mù chữ trong năm 2019 của xã. Nếu có thì 

ghi tổng số ngƣời và số nữ trong xã tham gia các lớp đó. 

Câu 21: Hỏi về nhà/nhóm trẻ trong xã. Nhà/nhóm trẻ thuộc hệ thống giáo dục 

mầm non, có nhiệm vụ trông giữ trẻ em trong độ tuổi từ 3-36 tháng tuổi. Có nhiều loại 

hình nhà trẻ, nhóm trẻ khác nhau: công lập, bán công, tập thể, dân lập, tƣ thục và nhóm 

trẻ gia đình. Nhóm trẻ gia đình là loại hình do tƣ nhân đƣợc phép tổ chức thành nhóm 

nuôi nhiều cháu tại 1 gia đình. 

Câu 22-25: Hỏi một số thông tin về nhà/nhóm trẻ nếu có trong thôn/ấp. 

Câu 26: Hỏi về trƣờng/lớp mẫu giáo trong xã. Gồm các cháu trong độ tuổi đi mẫu 

giáo (các cháu từ 3 đến 5 tuổi). 
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Câu 27-30: Hỏi một số thông tin về trƣờng/lớp mẫu giáo nếu có trong thôn/ấp. 

Lưu ý: Hiện tại khái niệm “trƣờng mầm non” bao gồm cả hệ nhà trẻ và hệ mẫu 

giáo. Trong trƣờng hợp đó, xã hoặc thôn/ấp đƣợc tính là có cả nhà trẻ và trƣờng mẫu giáo. 

ĐTV phải hỏi riêng thông tin về trẻ em độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo để ghi vào phiếu. 

Câu 24 và 29: ĐTV cố gắng khai thác thông tin về các khoản phải đóng góp trong 

1 tháng, nếu không tính đƣợc từng khoản thì điều tra viên đến gặp trực tiếp Ban giám 

hiệu hoặc cán bộ của các trƣờng mầm non, nhà/nhóm trẻ, trƣờng, lớp mẫu giáo để thu 

thập đủ thông tin ghi vào phiếu hỏi. 

Câu 32: Nguồn nƣớc chính đƣợc sử dụng tại các trƣờng học có trên địa bàn xã, 

căn cứ vào khối lƣợng nƣớc đƣợc dùng. 

Câu 33: Hình thức xử lý nguồn nƣớc của các trƣờng học có trên địa bàn xã. 

Câu 34: Loại hố xí/nhà tiêu chính đƣợc sử dụng tại các trƣờng học có trên địa bàn xã. 

 

MỤC 7.  Y TẾ 

Mục đích: 

Mục này thu thập những thông tin chung về y tế, những cơ sở hoặc cá nhân cung 

cấp các dịch vụ y tế cho dân cƣ trong xã. 

Phạm vi thu thập số liệu: 

Thu thập thông tin trong phạm vi xã hoặc ngoài phạm vi xã nhƣng có liên quan 

đến việc khám chữa bệnh liên quan đến y tế và sức khoẻ của nhân dân trong xã. 

Ngƣời trả lời: 

Có thể hỏi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch xã hoặc một cán bộ phụ trách y tế xã. 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Câu 1: Những bệnh tật đáng quan tâm là những bệnh cần trƣớc mắt phải đầu tƣ 

về kinh phí và phƣơng tiện để phòng trừ, nó có thể là những bệnh thƣờng phát sinh thành 

dịch lớn gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ và tính mạng của nhiều ngƣời trong xã, hoặc là các 

bệnh xã hội,... Ghi mã của 3 bệnh đáng quan tâm nhất theo thứ tự quan trọng. Nếu không 

có bệnh tật đáng quan tâm thì chỉ cần ghi mã 17 ở cột THỨ NHẤT. 

Câu 2: Nếu trong 12 tháng qua có ít nhất 1 ngƣời dân trong xã có nhu cầu khám, 

chữa bệnh nhƣng không sử dụng dịch vụ của trạm y tế xã thì ghi mã 1 và hỏi nguyên 

nhân không sử dụng. 

Câu 3: Câu này quan tâm đến khía cạnh ngƣời bệnh để xem những ngƣời bệnh 

không sử dụng dịch vụ của trạm y tế vì những lý do gì, liệt kê ra 3 lý do chủ yếu nhất và 

xếp theo thứ tự quan trọng. 
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Câu 4: Hỏi khó khăn chủ yếu của trạm y tế xã, ghi mã 3 khó khăn chủ yếu và xếp 

theo thứ tự quan trọng. 

Câu 5: Hỏi xem phần lớn phụ nữ trong xã sinh con tại nhà hay tại cơ sở y tế. 

Câu 6-9: Hỏi một số thông tin về những cơ sở hoặc ngƣời cung cấp các dịch vụ y 

tế cho nhân dân trong xã. Trong trƣờng hợp nếu có nhiều cơ sở hoặc ngƣời cung cấp dịch 

vụ y tế cùng loại không nằm trên địa bàn xã thì hỏi các thông tin về cơ sở hoặc ngƣời cung 

cấp dịch vụ y tế mà dân trong xã thƣờng đến và gần nhất. Nếu các cơ sở/ngƣời cung cấp 

dịch vụ y tế cùng loại không nằm trên địa bàn xã mà dân trong xã không đến hoặc không 

thƣờng đến thì hỏi thông tin của cơ sở/ngƣời cung cấp dịch vụ y tế gần nhất. 

Câu 11: Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia là trạm y tế có giấy chứng nhận đạt chuẩn 

quốc gia theo các tiêu chí qui định của ngành Y tế. 

Câu 12: Nguồn nƣớc chính đƣợc sử dụng trong trạm y tế xã, căn cứ vào khối 

lƣợng sử dụng. 

Câu 13: Hình thức xử lý nguồn nƣớc của trạm y tế xã. 

Câu 14: Loại hố xí/nhà tiêu chính đƣợc sử dụng trong trạm y tế xã. 

Câu 15: Phân loại rác thải y tế theo tính chất của rác thải (ống tiêm, kim tiêm, vỏ 

bao đựng thuốc, vỏ chai truyền dịch, dây truyền dịch,...) theo qui định của ngành Y tế. 

Có hộp/bao bì,... đựng riêng từng loại chất thải. 

Câu 16: Ghi các hình thức xử lý rác thải y tế mà trạm y tế xã đã thực hiện. 

MỤC 8. TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Mục đích: 

Thu thập thông tin về tình hình an ninh - xã hội và môi trƣờng trên địa bàn xã 

khảo sát. 

Ngƣời trả lời: 

Có thể là Chủ tịch hoặc phó chủ tịch xã hoặc cán bộ công an xã hoặc cán bộ phụ 

trách lao động, thƣơng binh và xã hội của xã. 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Câu 1: Ghi 3 vấn đề nổi cộm nhất trên địa bàn xã theo thứ tự quan trọng căn cứ 

vào số vụ xảy ra và mức độ ảnh hƣởng đến đời sống của dân cƣ trong xã. 

Câu 2-3: Số ngƣời nghiện ma tuý đã đƣợc phát hiện. Ghi toàn bộ những ngƣời 

nghiện ma tuý đã đƣợc phát hiện là nhân khẩu thực tế thƣờng trú hoặc tạm trú trên địa 

bàn xã, tách riêng số trẻ em dƣới 16 tuổi. 

Câu 4: Ghi số ngƣời nghiện ma tuý đã đƣợc cho đi cai nghiện hoặc phục hồi 

trong năm 2019 tại các trung tâm cai nghiện Nhà nƣớc hoặc cai nghiện tại cộng đồng, cơ 
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sở cai nghiện tƣ nhân. Những ngƣời này có thể đƣợc đi cai nghiện dƣới hình thức tự 

nguyện hoặc bắt buộc. 

Câu 5: Chỉ ghi số vụ mại dâm đƣợc phát hiện trên địa bàn xã năm 2019, bất kể là 

ngƣời bị bắt có thuộc nhân khẩu của xã hay không. 

Câu 6: Ghi số lƣợng gái mại dâm có tên trong hồ sơ quản lý của xã. 

Câu 7: Ghi số gái mại dâm đƣợc phát hiện trong năm 2019 trên địa bàn xã (kể cả 

những gái mại dâm không phải là nhân khẩu xã nhƣng đƣợc phát hiện trên địa bàn xã). 

Câu 8: Đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ trợ cấp xã hội thƣờng xuyên bao gồm 

những ngƣời: Già cả cô đơn không nơi nƣơng tựa, ngƣời già từ 80 tuổi trở lên, những 

ngƣời tàn tật nặng, những ngƣời bị tâm thần nặng, trẻ em mồ côi không nơi nƣơng tựa. 

Nguồn trợ cấp là nguồn ngân sách Nhà nƣớc. 

Câu 9: Ghi các vấn đề nổi cộm nhất về môi trƣờng ảnh hƣởng đến đời sống của 

dân cƣ trong xã. 

Câu 10: Ghi các nguyên nhân gây ô nhiễm. Nếu có nhiều nguyên nhân thì ghi 3 

nguyên nhân chính theo thứ tự quan trọng. 

Câu 11:  Các hợp tác xã/tổ/đội thu gom rác thải do xã quản lý hoặc thôn quản lý. 

Câu 12: Ghi hình thức xử lý rác thải chính tại bãi rác tập trung ở xã. 

Bãi rác đƣợc tính ở câu này là bãi rác đƣợc thôn/xã qui định hoặc bố trí trên 1 

diện tích nhất định dùng làm nơi chứa rác thải. Không tính bãi rác nhỏ, lẻ,... do dân tự 

phát vứt tuỳ tiện. 

MỤC 9.  TÍN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM 

Mục đích: 

Thu thập thông tin về hình thức, nơi gửi tiết kiệm và tình hình sử dụng nguồn tiền 

vay của dân trong xã. 

Ngƣời trả lời: 

Có thể là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch xã hoặc cán bộ phụ trách tài chính của xã. 

Phƣơng pháp tính và ghi: 

Câu 1: Hỏi về các hình thức mà dân trong xã tiết kiệm, ghi theo thứ tự quan trọng 

căn cứ vào số lƣợng ngƣời sử dụng và giá trị. 

Câu 2: Không chỉ bao gồm những nơi mà dân trong xã thực tế đã gửi tiết kiệm 

mà còn bao gồm các nơi mà dân trong xã có thể gửi tiết kiệm nếu họ muốn. 

Câu 3-7: Hỏi thông tin về 3 nơi chính mà dân trong xã có thể đến để gửi tiền tiết 

kiệm, ƣu tiên những nơi mà dân trong xã thực tế đã đến gửi tiết kiệm. 
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Câu 8-11: Hỏi các thông tin về những nơi mà dân trong xã thực tế có vay tiền, mục 

đích sử dụng số tiền vay đƣợc và khoảng cách từ xã đến những nơi này. Nếu có nhiều nơi 

cùng loại thì hỏi thông tin cho nơi mà dân trong xã thƣờng đến vay và gần nhất. 

 

 

HƢỚNG DẪN KẾT THÖC PHỎNG VẤN PHIẾU PHỎNG VẤN XÃ 

 

Sau mỗi khi kết thúc phỏng vấn với 1 ngƣời trả lời của câu hỏi hoặc mục nào đó, 

điều tra viên cần kiểm tra lại các câu hỏi mà ngƣời đó trả lời để đảm bảo rằng toàn bộ 

các câu trả lời đó đã đƣợc trả lời đúng. Nếu phát hiện ra câu trả lời nào gây sai hoặc 

không hợp lý thì hãy kiểm tra lại câu hỏi đó với ngƣời đƣợc phỏng vấn. Hãy cảm ơn 

ngƣời trả lời vì sự cộng tác của họ. 

Sau khi hoàn thành phiếu phỏng vấn, lấy chữ ký của Chủ tịch UBND xã và  

đóng dấu. 
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PHẦN IV. CÔNG TÁC PHÖC TRA 

 

1. Mục đích: 

Nhằm xác định mức độ sai sót một số thông tin thu thập đƣợc trong phiếu đã điều 

tra để đánh giá chất lƣợng cuộc khảo sát, đồng thời là cơ sở để rút kinh nghiệm, uốn nắn 

cho điều tra viên làm tốt hơn trong quá trình phỏng vấn tiếp theo. 

2. Nội dung: 

Nội dung phúc tra tập trung vào một số thông tin về định lƣợng và định tính quan 

trọng, đƣợc thiết kế trong phiếu phúc tra. Ngoài nội dung trong phiếu phúc tra, cán bộ 

phúc tra có thể phúc tra lại một số thông tin khác khi cần thiết. Cán bộ phúc tra có thể 

gặp một số cán bộ liên quan tại địa phƣơng để thu thập một số thông tin liên quan. 

3. Thời điểm: 

Để rút kinh nghiệm kịp thời, công tác phúc tra đƣợc tiến hành ngay từ giai đoạn 

đầu cho đến khi kết thúc khảo sát tại thực địa. Đợt phúc tra cuối cùng nên tiến hành ngay 

sau khi kết thúc kỳ điều tra. 

4. Phạm vi: 

Số lƣợng hộ phúc tra tối thiểu là 10% số hộ đã đƣợc điều tra. Mỗi tỉnh chọn ngẫu 

nhiên 1/2 số địa bàn điều tra, mỗi địa bàn chọn ngẫu nhiên 3 hộ (1 phiếu thu nhập chi 

tiêu, 2 phiếu thu nhập). Trong quá trình phúc tra cố gắng đảm bảo hộ điều tra của điều 

tra viên nào cũng đƣợc phúc tra, có cả phiếu thu nhập, cả phiếu thu nhập và chi tiêu, trải 

đều các khu vực trong tỉnh. Tuy nhiên, tuỳ tình hình có thể điều chỉnh số lƣợng hộ cần 

phúc tra theo hƣớng: Nếu điều tra viên nào, địa bàn nào sai sót nhiều thì tăng thêm số 

lƣợng phiếu phúc tra. 

5. Phƣơng pháp: 

Cán bộ phúc tra trực tiếp đến hộ dân cƣ đƣợc chọn và cố gắng gặp đúng ngƣời trả 

lời ĐTV lần trƣớc để phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phúc tra. Khi đi phúc tra, cán 

bộ phúc tra mang theo phiếu ĐTV đã hoàn thành để đối chiếu và khẳng định với hộ 

thông tin đúng. Ngoài ra, cần phải có sổ ghi chép để ghi kết quả phúc tra một số vấn đề 

khác không đƣợc in trong phiếu phúc tra. Có thể kết hợp trong các đợt kiểm tra, giám sát 

để phúc tra các phiếu đã hoàn thành. 

6. Lực lƣợng tham gia phúc tra: 

Cục Thống kê cần chọn những cán bộ phúc tra nắm vững nghiệp vụ, có kinh 

nghiệm, nhiệt tình và có trách nhiệm. Trong đợt phúc tra khi kết thúc kỳ điều tra, có thể 
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chọn một số điều tra viên làm tốt làm cán bộ phúc tra, nhƣng không đƣợc phúc tra những 

hộ mình đã điều tra. 

7. Xử lý kết quả: 

Sự khác nhau giữa phúc tra và điều tra là việc bình thƣờng do nhiều yếu tố gây 

nên, chƣa thể kết luận ai sai ai đúng, do đó sau mỗi đợt phúc tra tại một địa bàn, cán bộ 

phúc tra phải họp với đội điều tra để trao đổi lại những sự khác nhau hoặc những vấn đề 

chƣa thống nhất với kết quả của điều tra viên để cùng rút kinh nghiệm tìm ra cách thu 

thập số liệu chính xác hơn. Trong trƣờng hợp cần thiết, cả cán bộ phúc tra và điều tra 

viên phải quay lại hộ để khẳng định độ chính xác của thông tin, nhƣng phải tế nhị tránh 

gây ảnh hƣởng đến hộ dân cƣ cũng nhƣ uy tín của cán bộ điều tra và phúc tra. Ngoài ra, 

cán bộ phúc tra có thể bổ sung thêm kinh nghiệm cho toàn đội điều tra. 

Trƣờng hợp phát hiện những sai sót, yếu kém do trình độ của điều tra viên thì bổ 

sung và uốn nắn để điều tra viên làm tốt hơn. 

Trƣờng hợp sai phạm về ý thức (không đến hộ để phỏng vấn, phỏng vấn không 

đúng bảng hỏi,...) thì tuỳ mức độ để xử lý từ nhắc nhở ĐTV thực hiện đúng qui trình đến 

đình chỉ điều tra, thậm chí phải kỷ luật nếu sai phạm nặng và có hệ thống. 

Kết thúc quá trình phúc tra một kỳ, Cục Thống kê tổng hợp các báo cáo của cán 

bộ phúc tra thành một báo cáo chung, trong đó tập trung vào nêu các vấn đề đã xảy ra và 

xử lý tại địa bàn. 

Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức các đội phúc tra độc lập theo kế hoạch riêng. Các 

Cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp, cử cán bộ tham gia đội phúc tra của Tổng cục 

Thống kê và tạo điều kiện để các đội phúc tra độc lập hoàn thành nhiệm vụ. 
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Mẫu số 5A - ĐCBC/KSMS20 

 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO KẾ HOẠCH TẬP HUẤN  

VÀ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA MỨC SỐNG DÂN CƢ 2020 

(Báo cáo trước tập huấn 7 ngày) 

Cục Thống kê tỉnh, TP____________ 

 

Kính gửi: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trƣờng - Tổng cục Thống kê 

Cục Thống kê …… chuẩn bị thực hiện tập huấn nghiệp vụ và kế hoạch triển khai 

điều tra thực địa khảo sát mức sống dân cƣ năm 2020 cho cán bộ tham gia điều tra  

tại Cục.  

Cục xin thông báo kế hoạch nhƣ sau: 

I. Công tác tập huấn nghiệp vụ: 

Thời gian tập huấn:…………………………………………………. 

Địa điểm tập huấn:…………………………………………………. 

Thành phần dự tập huấn (số lƣợng, đơn vị công tác):………………. 

Giảng viên: 

Lịch tập huấn: 

* Đề nghị Tổng cục Thống kê hỗ trợ: 

- Nghiệp vụ 

- Cán bộ, nhân lực 

- Hỗ trợ hành chính khác: tài liệu tập huấn, giải thích...  

 II. Điều tra thực địa:     

STT Nội dung Tổng số Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 

1 Tổng số địa bàn điều tra của tỉnh, TP      

2 Tổng số hộ điều tra của tỉnh, TP 

        - Số hộ thành thị 

        - Số hộ nông thôn 

        - Số hộ điều tra TNCT 

        - Số hộ điều tra Thu nhập 

     

3 Số điều tra viên      

4 Số đội trƣởng      



 

 

155 

 
 

5 Số giám sát viên      

 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành…….. 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành…….. 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành…….. 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành…….. 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành…….. 

(Cần nêu rõ kế hoạch, thời gian, nhân lực bố trí cho các khâu công việc của cuộc 

khảo sát như: Tổ chức tập huấn, kiểm tra giám sát, nghiệm thu tài liệu, làm sạch, nhập 

tin, tổng hợp…) 

* Kiến nghị 

 

 

            Ngày     tháng      năm 20.... 

Ngƣời làm báo cáo                       Lãnh đạo Cục Thống kê 

(Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 5B - ĐCBC/KSMS 

Đề cƣơng báo cáo tiến độ khảo sát mức sống dân cƣ 2020 

Cục Thống kê tỉnh, TP: ____________________ 

   Kỳ báo cáo: Cuối kỳ khảo sát tháng 3 (6, 9, 12) 

 

Kính gửi: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trƣờng - Tổng cục Thống kê 

 

Cục Thống kê ……hiện đã thực hiện cuộc khảo sát mức sống dân cƣ năm 2020. 

Đến nay, Cục xin báo cáo tiến độ cuộc khảo sát này nhƣ sau: 

I. Tình hình thực hiện 

1. Kế hoạch thực hiện cuộc khảo sát tại địa phƣơng: 

- Tập huấn, giám sát, điều tra, nghiệm thu, làm sạch, nhập tin, tổng hợp….: đánh 

giá ƣu, khuyết điểm chính từng khâu công việc. 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành công việc…….. 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành công việc …….. 

Từ ngày…….. đến ngày……….: hoàn thành công việc …….. 

 

STT Nội dung Tổng số Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 

1 Tổng số địa bàn điều tra của tỉnh, TP      

2 Tổng số hộ điều tra của tỉnh, TP 

        - Số hộ thành thị 

        - Số hộ nông thôn 

        - Số hộ điều tra TNCT 

        - Số hộ điều tra Thu nhập 

     

3 Số địa bàn đã điều tra      

4 Số hộ phải thay thế      

5 Số điều tra viên tham gia điều tra      

6 Số đội trƣởng tham gia điều tra      

7 Số giám sát viên cấp tỉnh      

8 Số địa bàn có giám sát cấp tỉnh  

đến giám sát 

     

9 Số hộ đƣợc đội trƣởng, giám sát  

dự phỏng vấn 

     

10 Số cuộc họp các hộ điều tra đƣợc tổ chức      
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STT Nội dung Tổng số Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 

11 Số bảng hỏi đã đƣợc nghiệm thu và nộp 

đội trƣởng 

     

12 Số bảng hỏi đã đƣợc Cục Thống kê 

nghiệm thu 

     

13 Số hộ ĐTV phỏng vấn từ 2 lần trở lên      

2. Danh sách điều tra viên, đội trƣởng, giám sát tham gia khảo sát mức sống hộ. 

STT Địa bàn Tên ĐTV/ĐT/GSV 
Mã số 

ĐTV/ĐT/GS 
Nơi công tác 

1 Địa bàn A - ĐTV:…………. 

          :…………. 

- ĐT  :…………. 

- GS  :…………. 

  

2     

3     

…     

 

II. Những vƣớng mắc, khó khăn gặp phải 

 

III. Đề xuất giải quyết 

 

        Ngày     tháng     năm 2020 

Ngƣời làm báo cáo                            Lãnh đạo Cục Thống kê 

(Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký tên, đóng dấu) 
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KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƢ NĂM 2020 

(Tài liệu cầm tay của cán bộ xã/phường, thôn/ấp và người dẫn đường) 

 

Để đánh giá mức sống dân cƣ, ngày 19 tháng 8 năm 2019, Tổng cục trƣởng Tổng 

cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1261/QĐ-TCTK, về việc tiến hành Khảo sát 

mức sống dân cƣ năm 2020. 

Mục đích khảo sát là thu thập các thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, đánh 

giá tình trạng nghèo đói và phân hoá giàu nghèo của dân cƣ phục vụ công tác hoạch định 

chính sách, xây dựng kế hoạch và các chƣơng trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà 

nƣớc nhằm nâng cao mức sống dân cƣ trong cả nƣớc, các vùng và địa phƣơng. 

Mẫu Khảo sát mức sống dân cƣ gồm 46.995 hộ thuộc 3.133 địa bàn đại diện cho 

63 tỉnh/thành phố, mỗi địa bàn sẽ chọn ngẫu nhiên 15 hộ dân cƣ để thu thập thông tin. 

Mẫu khảo sát mức sống do Tổng cục Thống kê phối hợp với các chuyên gia lựa chọn. 

Hình thức và nội dung khảo sát: Đội khảo sát gồm đội trƣởng và điều tra viên là 

ngƣời đã tham gia nhiều cuộc điều tra, có kinh nghiệm đƣợc trƣng tập hoặc những cán 

bộ, nhân viên của ngành Thống kê. Đội khảo sát có trách nhiệm phối hợp với chính 

quyền, đoàn thể các địa phƣơng tổ chức thu thập thông tin tại các địa bàn đƣợc chọn 

trong thời gian từ 7 đến 10 ngày. 

Phỏng vấn hộ dân cư: Điều tra viên sẽ phỏng vấn trực tiếp chủ hộ và một số thành 

viên hộ dân cƣ để thu thập thông tin liên quan đến đời sống nhƣ: Nhân khẩu, tình trạng 

việc làm, thời gian làm việc, giáo dục, y tế, điều kiện sản xuất, thu nhập, chi tiêu, nhà ở 

và các tiện nghi sinh hoạt, tín dụng và tham gia các chƣơng trình trợ giúp. 

Khảo sát tại xã/phường: Đội trƣởng thống nhất với lãnh đạo xã/phƣờng về kế 

hoạch và nội dung khảo sát mức sống để phối hợp chỉ đạo; đối với các địa bàn nông 

thôn, đội trƣởng trực tiếp phỏng vấn tập thể lãnh đạo và những cán bộ chủ chốt về các 

chủ đề: Tình hình chung về nhân khẩu và đặc điểm của xã, kết cấu hạ tầng và một số 

thông tin cơ bản về trật tự an toàn xã hội, tình trạng kinh tế, cơ hội việc làm,… 

Thông tin do hộ dân cư và xã cung cấp sẽ được hoàn toàn giữ kín, không sử 

dụng cho mục đích khác, chỉ được dùng để tổng hợp thành số liệu thống kê, làm cơ sở 

cho Nhà nước nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh tế - xã hội nhằm ổn định và 

nâng cao mức sống nhân dân. 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Làm tốt công tác Khảo sát mức sống dân cư là việc làm ích nước lợi nhà và góp phần 
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thực hiện Luật Thống kê được Quốc hội ban hành ngày 23-11-2015. 
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Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản: 

Giám đốc - Tổng Biên tập 

ĐỖ VĂN CHIẾN 

 

 

Biên tập và sửa bản in: 

VƯƠNG NGỌC LAM 

 

Trình bày: 

DŨNG THẮNG - ANH TÚ 
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