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KHÁI NIỆM/ĐỊNH NGHĨA

- Giường tủ, bàn ghế…

- Ti vi, tủ lạnh, máy giặt,

máy vi tính, điện thoại…

- Xe máy, ô tô, xe đạp…

- Bếp ga, bếp từ, lò vi sóng,

nồi áp suất, nồi cơm điện...

ĐỒ GỖ

ĐỒ ĐIỆN

ĐỒ THỦY TINH, 

SÀNH SỨ…

LÀ NHỮNG 

ĐỒ DÙNG     

PHỤC VỤ        

SINH HOẠT 

CỦA HỘ CÓ 

THỜI GIAN  

SỬ DỤNG TỪ 

1 NĂM TRỞ 

LÊN



KHÁI NIỆM/ ĐỊNH NGHĨA

Đồ dùng lâu bền



MỤC ĐÍCH

- Tính toán một số chỉ

tiêu liên quan đến đời

sống vật chất;

- Thông tin chi tiêu của

hộ;

- Đánh giá toàn diện mức

sống HGĐ;

- Thông tin tính toán

nghèo đa chiều;

- Ước tính thu nhập HGĐ

…

LOẠI

SỐ LƯỢNG

TRỊ GIÁ

ĐỒ 

DÙNG 

LÂU 

BỀN



ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 Chủ hộ

 Người biết nhiều thông tin về hộ

gia đình



MỘT SỐ QUY ĐỊNH

Chỉ tính những ĐDLB hộ đang sử dụng và đang sở hữu (toàn bộ
hoặc một phần)

Không tính ĐDLB đã hỏng, đi thuê, mượn của hộ khác hoặc
mua về để bán

Những ĐDLB chung quyền sở hữu với hộ khác → chỉ tính phần
giá trị theo % sở hữu của hộ

Không tính những ĐDLB hộ chưa sử dụng



MỘT SỐ QUY ĐỊNH

Một đồ dùng mà hộ vừa sử dụng cho sinh hoạt, vừa sử dụng cho
sản xuất kinh doanh, nếu hộ sử dụng trên 50 % cho sinh hoạt thì
tính là ĐDLB

Những đồ dùng liệt kê trong danh mục, giá trị dù nhỏ vẫn tính

Trị giá của ĐDLB bao gồm cả chi phí lắp đặt, vận chuyển (nếu có)



NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI

➢ Câu 1: Hỏi để xác định hộ có những loại ĐDLB n

ào tại thời điểm khảo sát. 

Hỏi lần lượt từng mã ĐDLB và đánh dấu (X) vào các ĐDLB mà

hộ hiện có theo phạm vi qui định ở trên (hỏi theo chiều dọc từ trên

xuống dưới).



➢ Câu 2: Liệt kê tên các loại ĐDLB mà hộ mua/nhận/tự làm được

đánh dấu X ở câu 1 (từ câu 2 đến câu 6 hỏi theo hàng ngang cho

từng ĐDLB).

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI (tiếp)

Cùng mua hoặc cùng nhận

được/ tự làm



NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI (tiếp)

➢ Câu 3: Chỉ ghi số lượng ĐDLB khi có nhiều ĐDLB

cùng loại, cùng trị giá, mua cùng thời điểm. Ví dụ:



NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI (tiếp)

➢ Câu 5: Thu thập thông tin về
giá trị của ĐDLB tại thời điểm
mua/nhận/tự làm.

Chỉ hỏi cho ĐDLB mua/ nhận/ 
tự làm trong 12 tháng qua.



NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI (tiếp)

➢ Câu 6: Trị giá còn lại của ĐDLB theo giá thị
trường của địa phương tại thời điểm phỏng vấn.

Với những ĐDLB đã cũ, giá trị sử dụng thấp, nếu khó ước tính
theo giá thị trường tự do vào thời điểm phỏng vấn thì căn cứ vào số
năm đã sử dụng và giá trị mua mới của ĐDLB tương tự tại thời
điểm phỏng vấn để ước trị giá còn lại.



NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI (tiếp)

➢ Câu 7: Cộng câu 5

- Là tổng trị giá các ĐDLB hộ đã
mua/nhận/tự làm để sử dụng trong 12
tháng qua tính từ thời điểm phỏng vấn
trở về trước. CAPI sẽ tự cộng tổng câu 5,
ĐTV kiểm tra kỹ đơn vị tính trước khi
chuyển sang câu khác.



MỤC 7

NHÀ Ở



KHÁI NIỆM

❖Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và

phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình

(Luật Nhà ở năm 2014).



MỤC ĐÍCH

 Thu thập thông tin cơ bản nhất về điều kiện nhà ở gồm

chất lượng nhà, nguồn nước sử dụng và loại hố xí phục vụ

tính tỷ lệ hộ gia đình thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản

như:

- Tỷ lệ hộ gia đình sống trong nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ;

- Tỷ lệ hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước ăn

uống hợp vệ sinh;

- Tỷ lệ hộ gia đình không tiếp cận được hố xí hợp vệ sinh.



MỤC ĐÍCH



ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 Chủ hộ

 Người biết nhiều thông tin về hộ

gia đình



PHẦN NHÀ

Chung về nhà

Giá trị nhà

Sửa chữa nhà

Số lượng, diện tích, loại nhà

Tiền thuê nhà, trị giá ngôi nhà

Tiền sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng



Nhà

❖ Câu 1: Số ngôi nhà/căn hộ mà các thành 

viên của hộ đang sử dụng để ở (kể cả nhà 

thuê, mượn).

Lưu ý không tính những trường hợp sau đây:

- Nhà thuê, mượn để ở trọ của học sinh, sinh viên là

thành viên hộ;

- Lều, chòi trông coi nương rẫy của hộ.

Chung về nhà (1-4)



Nhà (tiếp)

❖ Câu 2: Tổng diện tích nhà mà các thành viên của hộ sử dụng để ở?

S(Ở) = S(phòng ăn) + S(ngủ) + S(tiếp khách) + S(học tập) + S (vui chơi)

= S(toàn bộ ngôi nhà) – S(khu phụ) – S(kho chứa, dùng cho kinh doanh)

- Diện tích này gồm cả diện tích tủ xây liền tường nhưng có cửa mở vào trong lòng nhà, diện

tích cơi nới thêm mà có mái lợp và vách ngăn kín đáo chắc chắn.

- Gác xép được tính 50% diện tích vào diện tích ở (không tính gác xép chuyên dùng để chứa đồ

đạc).

- Nhiều hộ độc thân thuê chung 1 nhà/căn hộ → S (ở) tính căn cứ theo phần trăm đóng tiền nhà



Nhà (tiếp)

❖Câu 3: Thu thập thông tin về nhà của hộ là chung cư hay riêng lẻ - (Điều

tra viên kết hợp quan sát và hỏi)

Nhà chung cư: là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, 

cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và

hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, 

cá nhân, tổ chức.

Nhà riêng lẻ: là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc 

quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.



Nhà (tiếp)

 Câu 4a-4c-4d: Xác định loại nhà của hộ

Loại Nhà

Cột

4a

Mái

4b
Tường

4c



Nhà (tiếp)

Phân loại nhà:

- Cả 3: mái, tường, 

trụ đều bền chắc

→ nhà kiên cố

- Thỏa mãn 2 trong

3 bền chắc → nhà

bán kiên cố

- Còn lại là nhà

tam, khác

Biệt thự

Kiên cố khép kín

Kiên cố không khép kín
Nhà bán kiên cố

Nhà tạm, khác

Nhà kiên cố



Nhà (tiếp)



Nhà (tiếp)
❖ Câu 4a: Vật liệu chính làm cột

Cột (hoặc trụ hoặc tường chịu lực) là cấu kiện được xây dựng

để đỡ mái (hoặc trần hoặc dầm).

❖ Câu 4b: Vật liệu chính làm mái nhà 

Trường hợp mái lợp tôn giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, 
tôn cán nóng và có kết cấu đỡ chắc chắn (khung sắt, gỗ...) liên kết 
bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong 
trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc;

Đối với trường 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.



Nhà (tiếp)

Câu 4c: Vật liệu chính là tường 

Vật liệu chính làm tường hoặc bao che của ngôi nhà 

đang ở của hộ 

Nếu tường vừa chịu lực vừa bao che thì vật liệu chính 

ở câu 4a và câu 4c giống nhau. 

Câu 4d: Hộ gia đình tự đánh giá về loại nhà, ĐTV kết

hợp với quan sát trực tiếp.



Nhà (tiếp)

❖ Câu 5: Hỏi để xác định hộ có phải trả khoản tiền thuê nhà ở
trong 12 tháng qua không?

Trường hợp hiện tại hộ đang sở hữu toàn bộ chỗ ở
này, nhưng trong 12 tháng qua hộ phải trả một số tiền
thuê nhà do lúc đó phải thuê chỗ ở khác thì vẫn được tính
là có phải trả tiền thuê nhà.

Giá trị nhà (5-8)



Nhà (tiếp)

❖ Câu 6: 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 phân bổ số

tiền này cho các tháng hộ có thuê nhà trong 12 tháng để ghi vào

câu này.

❖ Câu 7: Nếu thuê ngôi nhà này hộ phải trả khoảng bao nhiêu tiền

một tháng (câu này hỏi giả sử nếu hộ phải thuê ngôi nhà đang ở

khi câu 5 ghi mã 2 - hộ không phải trả tiền thuê nhà).



Nhà (tiếp)

❖Câu 8: Hỏi trị giá toàn bộ chỗ ở mà các thành viên
của hộ đang ở (kể cả nhà/căn hộ riêng và
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.

❖Câu 8a: Hỏi trị giá riêng phần đất ở đối với loại nhà
riêng lẻ.



Nước

❖ Câu 13-13a-14: Thông tin về nước ăn, uống, sinh hoạt

Nước ăn uống

Nước sinh hoạt

Chi phí về nước



Nước (tiếp)
❖ Câu 13, 13a: Nguồn nước chính dùng cho ăn, cho

sinh hoạt

Ghi nguồn nước chính (xét về khối lượng sử dụng) mà hộ dùng cho ăn uống (13) và sinh

hoạt (13a) trong 12 tháng qua.

- Nước máy

- Giếng khoan

- Giếng đào

- Nước suối/khe/mó

- Nước mưa

- Nước mua

- Nước bề mặt

- Nước đóng chai bình

- Khác

Nhà, sân, khu lân cận, công cộng

Bảo vệ, không được bảo vệ

Xì téc/xe chở nước, xe

thô xơ/xô/thùng

Bảo vệ, không được bảo vệ



Nước (tiếp)

‘1’ - Nước máy dẫn vào nhà là nước máy

được dẫn vào trong nhà (bếp hoặc/và nhà

tắm)

‘2’ - Nước máy dẫn vào sân là nước máy

được dẫn vào nhưng vòi nước để ở ngoài

nhà (sân, vườn...)

‘3’ - Nước máy vào khu lân cận - hộ gia

đình có thể dùng chung nước máy với hàng

xóm

‘4’ – Nước máy công cộng là vòi nước

máy mà mọi người đều có thể đến lấy nước



‘5’ - Giếng khoan là nước được lấy lên từ lòng đất

qua giếng khoan, bằng thiết bị bơm nước vận hành

bằng sức người, súc vật, điện, năng lượng mặt trời

hoặc xăng dầu

‘6’ - Giếng đào được bảo vệ là giếng nước có xây
thành và nền xung quanh để tránh các chất bẩn hoặc
nước thải trôi vào giếng

Ngoài ra, còn có nắp đậy để tránh các vật, phân chim
hoặc súc vật rơi vào giếng

‘7’ - Giếng đào không được bảo vệ là giếng có một
hoặc cả hai đặc điểm sau: (1) giếng không ngăn được
nước thải trôi vào; (2) giếng không được bảo vệ để
phân chim, súc vật hoặc các vật rơi vào

Nếu có ít nhất một trong hai đặc điểm trên thì giếng

được coi là không được bảo vệ

Nước (tiếp)



‘8’ - Nước suối được bảo vệ: suối được bảo vệ không có

nước thải chảy vào, phân chim và súc vật, là suối được

bảo vệ bằng thành ngăn xây bằng gạch, bê tông để nước

suối chảy trực tiếp vào vòi nước mà không bị nhiễm bẩn

‘9’ - Nước suối không được bảo vệ: có thể có nước thải,

phân chim hoặc súc vật chảy vào. Suối không được bảo

vệ thì không có thành xây như đã mô tả ở trên

‘13’ - Nước bề mặt (sông, suối,

đập, hồ, ao, kênh, mương thủy lợi)

Lấy trực tiếp nước bề mặt sông,

suối, đập, hồ, ao, kênh, mương thủy

lợi để sử dụng

Nước (tiếp)



‘10’ - Nước mưa: được hứng và chứa trong

thùng, bể chứa và dùng dần

‘11’- Nước xe tải: nước được hộ gia đình

mua từ các xe ô tô có xì téc chở nước

‘12’- Xe đẩy có thùng nước nhỏ: nước được

hộ gia đình mua nhỏ lẻ với xe chở nước thô

xơ hoặc bằng thùng, bằng xô

‘14’ - Nước đóng chai là nước được đóng

chai khi mua. Nhớ là mã này chỉ dùng

cho nước được đóng chai và được bán

thương mại. Trường hợp hộ chứa nước

lấy từ nguồn khác vào chai hoặc bình thì

không coi là nước đóng chai, đóng bình

Nước (tiếp)



Hố xí và vệ sinh 

❖ Câu 15: Thông tin về loại hố xí hộ đang sử dụng
- Tự hoại, thấm dội 

- Hố xí đào

- Hố xí ủ phân trộn

- Thùng/bồ/chậu

- Cầu cá

- Không có hố xí

- Khác

- Xả ra hệ thống cống

- Xả ra bể tự hoại

- Xả ra hố chứa phân

- Xả ra hệ thống nước lộ thiên

- Không biết xả ra đâu

- Cải tiến có ống thông hơi

- Có bệ ngồi

- Không có bệ ngồi, lộ thiên



S11 - Xả ra hệ thống cống thải S12 –Xả vào bể phốt 

 
 

 

                S22 - HỐ XÍ CÓ TẤM CHE S23 - HỐ XÍ KHÔNG CÓ TẤM CHE 

 

 

 

S13 – XẢ VÀO HỐ PHÂN S21 – HỐ XÍ CHÌM CÓ ỐNG THÔNG HƠI 

(VIP) 

 

 

 

 

S23 - HỐ XÍ KHÔNG CÓ TẤM CHE/LỘ THIÊN 

 

S23 - HỐ XÍ KHÔNG CÓ TẤM CHE/LỘ 

THIÊN 

 
 

 

Hố xí và vệ sinh (tiếp) 

Một số hình ảnh minh họa



S31 - HỐ XÍ PHÂN TRỘN/2 NGĂN Ủ TẠI 

CHỖ 

S41 - HỐ XÍ THÙNG 

 
 

 

S51 – HỐ XÍ TREO/CẦU CÁ S95 – KHÔNG CÓ HỐ XI, BỤI RẬM, NGÒI 

ĐỒNG 

 
 

 

Hố xí và vệ sinh (tiếp) 

Một số hình ảnh minh họa



Điện

 Câu 16: 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)



Điện (tiếp)

 Câu 17: Số tiền hộ đã trả trong 12 tháng qua cho việc sử dụng
điện sinh hoạt (kể cả điện lưới, điện ắc qui, thuỷ điện nhỏ, máy
nổ). Không tính tiền điện dùng cho sản xuất kinh doanh.



Xử lý rác thải

 Câu 18: Hỏi để xác định trong 12 tháng qua hộ xử lý rác thải sinh

hoạt theo cách nào là chính.

 Câu 19: Số tiền hộ đã trả trong 12 tháng qua cho việc thu gom rác

thải sinh hoạt của hộ.

 Câu 20: Cộng tất cả các khoản chi tiền nhà, điện nước, rác thải.

C20=C6+C9+C14+C17+C19 (CAPI sẽ tự cộng)

ĐTV kết hợp hỏi và quan sát



MỤC 8: NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘ VỀ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ

Đánh giá của hộ về thu
nhập (câu 1-4)

Nhận thức và đánh giá
của hộ vầ chi tiêu các

mặt hàng LTTP          
(câu 5, câu 6)

Ảnh hưởng của dịch
bệnh/thiên tai 

(câu 7 – câu 8)



ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 Chủ hộ

 Người biết nhiều thông tin về hộ

gia đình



TÌNH HÌNH KINH TẾ CHUNG

Nhận định chủ quan: Thang đo 3 mức độ

Cuộc
sống
giảm
sút

Cuộc
sống
như
cũ

Cuộc
sống
cải thiện
hơn



❑ Câu 1: So với tháng trước, thu nhập của hộ thay

đổi như thế nào?

1. Tăng lên nhiều

2. Tăng lên ít

3. Không thay đổi

4. Giảm sút ít

5. Giảm nhiều

6. Không biết

❑ Câu 3: So với tháng này của năm trước, thu nhập

của hộ thay đổi như thế nào?



❑ Câu 2 và câu 4: Các nguyên nhân làm thu

nhập của hộ giảm

 1. Có thành viên mất việc làm/tạm nghỉ việc

 2. Chi phí đầu vào cho các hoạt động SXKD của hộ tăng

 3. Giá bán các sản phẩm từ các hoạt động SXKD của hộ giảm

 4. Qui mô các hoạt động SXKD của hộ giảm

 5. Do ảnh hưởng của thiên tai

 6. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19

 7. Do ảnh hưởng của dịch đối với con người khác

 8. Do ảnh hưởng của dịch đối với vật nuôi

 9. Do ảnh hưởng của hỏa hoạn, cháy nổ



❑ Câu 5: So với tháng trước, chi tiêu

các mặt hàng lương thực thực phẩm

(LTTP) của hộ thay đổi như thế nào?

1. Tăng lên nhiều

2. Tăng lên ít

3. Không thay đổi

4. Giảm sút ít

5. Giảm nhiều

6. Không biết



❑ Câu 6: Các nguyên nhân làm chi tiêu

các mặt hàng LTTP của hộ giảm so 

với tháng trước

1. Thu nhập giảm

2. Do ảnh hưởng của thiên tai

3. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19

4. Do ảnh hưởng của dịch đối với con người khác

5. Khác



CÁC MẶT HÀNG LTTP CHỦ 

YẾU



❑ Câu 7: Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện

nay hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những của

những sự kiện nào:

 1. Thiên Tai

 2. Đại dịch Covid -19

 3. Dịch bệnh đối với con người khác

 4. Dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng

 5. Hỏa hoạn, cháy nổ

 6. Khác

 7. Không chịu ảnh hưởng bởi sự kiện nào



Ảnh hưởng của dịch bệnh/ thiên tai



Tác động của dịch bệnh/thiên tai

Tác
động

Thu 
nhập

Chi 
tiêu

Các sự
kiện ảnh
hưởng

tiêu cực



Ảnh hưởng của dịch bệnh/ thiên tai 

(tiếp)

Hộ có chịu
ảnh hưởng
không?

Tác động
của dịch
bệnh/thiên
tai đến hộ
gia đình



Câu 8: Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện nay, 

hộ có nhận được những nguồn hỗ trợ nào dưới

đây:

 1. Các chương trình, chính sách chung của Quốc gia

 2. Các chương trình chính sách của địa phương

 3. Các hoạt động từ thiện của các tổ chức và cá nhân

 4. Họ hàng, người thân

 5. Khác

 6. Không nhận được nguồn hỗ trợ nào



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


