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CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 
 

I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 

Điều tra lao động việc làm năm 2022 (sau đây viết tắt là Điều tra LĐVL 2022) 

là cuộc điều tra chọn mẫu trong chƣơng trình điều tra thống kê quốc gia đƣợc thực 

hiện nhằm thu thập thông tin về tình hình tham gia thị trƣờng lao động của những 

ngƣời từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam để tổng hợp, biên soạn các chỉ 

tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của ngƣời lao 

động. Kết quả điều tra giúp các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động 

của thị trƣờng lao động trên phạm vi cả nƣớc, xây dựng và hoạch định chính sách phát 

triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hƣớng phát triển 

của thị trƣờng lao động. 

II. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU TRA VIÊN THỐNG KÊ 

Điều tra viên thống kê (viết tắt là ĐTV) của Điều tra LĐVL 2022 là những 

ngƣời trực tiếp đến các hộ đƣợc chọn mẫu điều tra để thu thập thông tin về tình hình 

lao động, việc làm theo yêu cầu của Điều tra LĐVL 2022 và ghi chép lại các thông tin 

này. Do vậy, mức độ chính xác của thông tin điều tra do ĐTV ghi chép phụ thuộc vào 

việc nắm vững nghiệp vụ điều tra và phƣơng pháp phỏng vấn của ĐTV. Để đảm bảo 

thực hiện thành công Điều tra LĐVL 2022 với chất lƣợng thông tin tốt, ĐTV cần thực 

hiện các nhiệm vụ nhƣ sau: 

1. Trong giai đoạn chuẩn bị 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ điều tra: Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các buổi tập 

huấn nghiệp vụ điều tra, chú ý nghe giảng, nghiên cứu kỹ tài liệu, liên hệ với tình hình 

thực tế của địa phƣơng để nắm vững nghiệp vụ và phƣơng pháp điều tra, ghi phiếu. 

- Chuẩn bị thiết bị phục vụ điều tra: Điều tra LĐVL 2022 là cuộc điều tra áp 

dụng phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu điện tử đƣợc cài đặt trên máy 

tính bảng hoặc điện thoại thông minh của ĐTV. Vì vậy, ĐTV cần chuẩn bị máy tính 

bảng hoặc điện thoại thông minh có cấu hình phù hợp với yêu cầu đã quy định để 

tham gia điều tra.  

- Tiếp nhận địa bàn điều tra: Ngay sau khi nhận đƣợc sơ đồ địa bàn điều tra 

(nếu có) và Bảng kê hộ, ĐTV cần phải đi thực địa để biết đầy đủ về phạm vi địa bàn 

điều tra (viết tắt là ĐBĐT) đƣợc giao thực hiện, rà soát tình hình biến động nhân khẩu 
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trƣớc khi đến gặp các hộ mẫu đã đƣợc chọn điều tra và lập kế hoạch thời gian đến hộ 

thu thập thông tin. Cần chú ý nắm thông tin về những nhân khẩu mới chuyển đến hộ, 

những đối tƣợng phải phỏng vấn trực tiếp là nhân khẩu thƣờng trú từ 15 tuổi trở lên 

có khả năng vắng mặt trong suốt thời gian điều tra để bố trí điều tra trƣớc. 

2. Trong giai đoạn điều tra 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra lao động việc làm trong 

nhân dân, đặc biệt là trƣớc khi tiếp xúc với hộ. 

- Thực hiện đúng phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp, đặc biệt chú ý 

phỏng vấn trực tiếp đối với từng đối tƣợng điều tra cá nhân là những ngƣời từ 15 tuổi 

trở lên. 

- Xác định đầy đủ số hộ thuộc ĐBĐT mình phụ trách: Việc phỏng vấn, ghi 

phiếu phải tuân thủ đúng những quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, đảm 

bảo không điều tra trùng hoặc bỏ sót đối tƣợng điều tra (ĐTĐT), cũng nhƣ không ghi 

thừa hay bỏ sót một mục nào trên phiếu. 

- Cần điều tra theo đúng tiến độ quy định: Trong những ngày đầu phải khống 

chế số hộ điều tra nhằm khắc phục tất cả các sai sót xảy ra, nhất là các lỗi hệ thống 

trong ghi phiếu và phỏng vấn. Chống tƣ tƣởng chủ quan, lƣớt nhanh, làm ẩu dẫn đến 

kết quả kém chính xác. 

- Cuối mỗi ngày điều tra, phải gửi dữ liệu đã điều tra về máy chủ của Trung 

ƣơng theo đúng quy định. Khi nhận đƣợc yêu cầu kiểm tra lại các phiếu đã thu thập 

thông tin thì phối hợp với ngƣời yêu cầu thực hiện sửa chữa kịp thời, nếu cần thiết 

phải quay lại hộ để xác minh. Việc sửa chữa những sai sót phải theo đúng quy định.  

- Thực hiện bảo mật dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin: Không cung cấp 

thông tin của hộ cho một ngƣời nào hoặc tổ chức nào khác ngoài quy định của Điều 

tra LĐVL 2022. 

3. Khi kết thúc điều tra 

Thực hiện báo cáo hoàn thành ĐBĐT theo đúng hƣớng dẫn. 
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 CHƯƠNG II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 

 

I. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA  

Thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thƣờng trú của hộ là 0 giờ ngày 01 

hàng tháng.  

Thời điểm để thu thập thông tin về lao động việc làm là ngày ĐTV thực tế 

phỏng vấn hộ trong khoảng thời gian điều tra đƣợc quy định tại Mục III, chƣơng này.  

II. THỜI KỲ ĐIỀU TRA 

Các chỉ tiêu trong Điều tra LĐVL 2022 có thời kỳ điều tra (hay còn gọi là thời 

gian tham chiếu) là 07 ngày trƣớc thời điểm điều tra, ngoại trừ trƣờng hợp tìm kiếm 

việc làm thì thời gian tham chiếu là 30 ngày trƣớc thời điểm điều tra. 

III. THỜI GIAN ĐIỀU TRA 

Thời gian điều tra thu thập thông tin tại ĐBĐT là 07 ngày/ĐBĐT (kể cả thời 

gian di chuyển). 

IV. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN  

Điều tra LĐVL 2022 sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp (ĐTV đến từng 

hộ để hỏi ngƣời cung cấp thông tin) và nhập đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra 

điện tử trên thiết bị thông minh (CAPI). 

Đối với những ngƣời tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, ĐTV có thể hỏi 

những ngƣời khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do ngƣời thân hoặc chính 

quyền cung cấp để ghi thông tin vào phiếu điều tra. 

V. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA 

Đối tƣợng điều tra chính của Điều tra LĐVL 2022 là nhân khẩu thực tế thƣờng 

trú từ 15 tuổi trở lên của các hộ dân cƣ hiện đang sống tại Việt Nam. Đối tƣợng điều 

tra bao gồm cả những ngƣời thuộc lực lƣợng vũ trang là nhân khẩu thực tế thƣờng trú 

của hộ; không bao gồm những ngƣời thuộc lực lƣợng vũ trang sống trong các khu 

doanh trại. 

VI. ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA  

Đơn vị điều tra là hộ dân cƣ.  
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VII. HỘ DÂN CƯ 

Hộ dân cƣ (còn gọi là hộ) bao gồm một ngƣời ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm 

ngƣời ăn chung và ở chung. Họ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, 

nuôi dƣỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung. 

Một hộ thƣờng bao gồm những ngƣời có quan hệ ruột thịt, họ hàng, ông bà, bố 

mẹ và các con. Tuy nhiên, những ngƣời có quan hệ họ hàng xa hoặc thậm chí không 

có quan hệ họ hàng cũng có thể là thành viên của một hộ. 

Những ngƣời giúp việc gia đình, ngƣời ở trọ và những ngƣời không có quan hệ 

họ hàng khác cũng đƣợc xác định là thành viên của hộ nếu họ thƣờng xuyên ngủ 

chung và ăn chung trong hộ. 

Thông thƣờng, một hộ gồm những ngƣời ở chung trong một đơn vị nhà ở. Tuy 

nhiên, trong một số trƣờng hợp khi có hai nhóm gia đình trở lên hoặc có hai nhóm 

ngƣời trở lên không có quan hệ họ hàng ở chung trong một đơn vị nhà ở nhƣng không 

ăn chung với nhau, mỗi nhóm gia đình nhƣ vậy tạo thành một hộ. 

Một ngƣời tuy ở chung trong đơn vị nhà ở với một hộ nhƣng lại nấu ăn riêng 

hoặc ăn ở nơi khác, thì ngƣời đó không đƣợc coi là nhân khẩu thực tế thƣờng trú tại 

hộ, mà phải tách ra thành một hộ riêng. 

Nếu hai nhóm ngƣời tuy ăn chung nhƣng lại ngủ riêng ở hai đơn vị nhà ở khác 

nhau, thì hai nhóm này tạo thành hai hộ khác nhau. Trƣờng hợp đặc biệt, khi các trẻ 

em (hoặc ngƣời già) đang phụ thuộc kinh tế vào bố/mẹ (con) nhƣng lại ngủ ở (các) 

đơn vị nhà ở gần đó (hộ có nhiều nơi ở), thì quy ƣớc coi số trẻ em (hoặc ngƣời già) 

này là thành viên của hộ bố mẹ (hoặc con), và đƣợc điều tra chung vào một hộ. 

Chú ý: Công nhân, học sinh, sinh viên sống độc thân trong khu nhà trọ thì quy 

ƣớc mỗi phòng trọ (căn hộ) là 1 hộ. 

VIII. NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ  

Là những ngƣời thực tế thƣờng xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm điều tra đã 

được 6 tháng trở lên; trẻ em mới sinh trƣớc thời điểm điều tra; những ngƣời mới 

chuyển đến sẽ ở ổn định tại hộ và những ngƣời tạm vắng, không phân biệt họ có hay 

không có hộ khẩu thƣờng trú.  

Nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT) tại hộ bao gồm những người sau đây: 
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(1) Những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm điều tra 

đã được 6 tháng trở lên, bao gồm: 

+ Những ngƣời thƣờng xuyên ăn ở tại hộ, tính đến thời điểm điều tra đã đƣợc 6 

tháng trở lên, không phân biệt họ có hay không có hộ khẩu thƣờng trú (bao gồm cả 

những người làm trong ngành công an, quân đội thường xuyên ăn ở tại hộ; nhưng 

không tính người nước ngoài chưa nhập quốc tịch Việt Nam vẫn thường xuyên ăn ở 

tại hộ và những người đến thăm, đến chơi, đến nghỉ hè, nghỉ lễ); 

+ Những ngƣời tuy đã có giấy tờ di chuyển (giấy gọi nhập ngũ, giấy chiêu sinh, 

quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, v.v...) nhƣng đến thời điểm điều tra 

họ vẫn chƣa rời khỏi hộ để đến nơi ở mới. 

(2) Những người mới chuyển đến chưa được 6 tháng nhưng xác định sẽ ăn ở ổn 

định tại hộ, bao gồm: 

+ Trẻ em (dƣới 6 tháng tuổi) sinh trƣớc thời điểm điều tra; 

+ Những ngƣời đã rời hẳn nơi ở cũ đến ở ổn định tại hộ, nhƣ: về ở nhà 

chồng/nhà vợ để làm dâu/làm rể, đến ở làm con nuôi; cán bộ, công nhân viên chức, bộ 

đội, công an nghỉ theo chế độ hƣu trí, mất sức đã trở về ở hẳn với gia đình…; 

+ Những quân nhân, công an xuất ngũ, đào ngũ, đào nhiệm (đã có giấy báo của 

đơn vị hoặc có một căn cứ xác đáng khác) hiện đang cƣ trú tại hộ; 

+ Những ngƣời đang ăn ở tạm thời trong hộ nhƣng họ không có bất kỳ một nơi 

thƣờng trú nào khác. 

(3) Những người tạm vắng là những ngƣời lâu nay vẫn thƣờng xuyên ăn ở tại 

hộ, nhƣng tại thời điểm điều tra, họ tạm vắng, gồm: 

+ Những ngƣời rời hộ đi làm ăn nơi khác chƣa đƣợc 6 tháng tính đến thời điểm 

lập bảng kê và xác định sẽ quay lại hộ; 

+ Những ngƣời đang đi chơi/đi thăm ngƣời thân, bạn bè, đi nghỉ hè, nghỉ lễ, đi 

du lịch hoặc đi công tác, học tập, đào tạo trong nƣớc dƣới 1 năm và có ý định quay trở 

lại cƣ trú tại hộ; 

+ Những ngƣời đi công tác, đi đánh bắt hải sản, đi tàu viễn dƣơng, đi buôn 

chuyến; 

+ Những ngƣời đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép đi làm việc, công tác, 

học tập, chữa bệnh, du lịch ở nƣớc ngoài, tính đến thời điểm điều tra họ vẫn còn ở 

nƣớc ngoài trong thời hạn đƣợc cấp phép;  
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+ Những ngƣời đang chữa bệnh nội trú tại các cơ sở y tế; 

+ Học sinh phổ thông đi trọ học/ở tại các hộ dân cƣ khác; 

+ Những ngƣời đang bị ngành quân đội, công an tạm giữ; 

Theo quy định, những ngƣời bị tạm giữ là những ngƣời vì lý do nào đó mà bị 

cơ quan có thẩm quyền bắt giữ trong thời hạn 3 ngày, và đƣợc gia hạn tạm giữ tối đa 

không quá 2 lần, mỗi lần 3 ngày. Theo luật định, tổng số ngày tạm giữ một ngƣời 

không đƣợc quá 9 ngày. Quá thời hạn đó, gọi là tạm giam (đã bị Viện Kiểm sát ra 

lệnh bắt giam). 

Tất cả các “nhân khẩu tạm vắng” đều đƣợc tính là nhân khẩu thực tế thƣờng trú 

tại hộ. 

Một số điểm cần chú ý khi xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ: 

(1) Đối với những ngƣời có hai hoặc nhiều nơi ở: Những ngƣời này đƣợc xác 

định là nhân khẩu thực tế thƣờng trú tại nơi mà họ có thời gian ăn ngủ nhiều hơn (nơi 

ở chính). 

(2) Đối với những ngƣời ăn một nơi, ngủ một nơi: Những ngƣời này đƣợc xác 

định là nhân khẩu thực tế thƣờng trú tại nơi mà họ ngủ. 

(3) Đối với những ngƣời chuyển đi cả hộ: Những ngƣời này đƣợc xác định là 

nhân khẩu thực tế thƣờng trú tại nơi họ hiện đang cƣ trú. 

(4) Đối với những ngƣời đã rời hộ (nơi ở cũ) đi làm ăn từ 6 tháng trở lên và tại 

thời điểm điều tra họ đang ăn ở thƣờng xuyên tại nơi cƣ trú hiện tại chƣa đƣợc 6 

tháng: Những ngƣời này đƣợc xác định là nhân khẩu thực tế thƣờng trú tại nơi họ hiện 

đang cƣ trú. 

IX. ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG KÊ HỘ 

ĐBĐT dùng cho ĐT LĐVL 2022 là ĐBĐT đã đƣợc xác định trong Tổng Điều 

tra dân số và nhà ở  năm 2019.  

Bảng kê hộ là bảng liệt kê danh sách các ngôi nhà/căn hộ có ngƣời ở hoặc các 

nơi ở và số NKTTTT của từng hộ trong ĐBĐT. Dữ liệu Bảng kê hộ đƣợc lƣu trữ trên 

máy chủ của Tổng cục Thống kê và đƣợc yêu cầu tải về các máy tính bảng hoặc điện 

thoại thông minh của ĐTV để thực hiện điều tra. 
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X. CÁC THỜI GIAN THAM CHIẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG ĐIỀU TRA 

LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2022 

Trong phiếu hỏi của Điều tra LĐVL 2022 có đề cập đến một số mốc thời gian. 

Thời gian tham chiếu của các mốc thời gian nhƣ sau: 

- 30 ngày qua: Là 30 ngày trƣớc ngày ĐTV đến hộ phỏng vấn. 

- 7 ngày qua: Là 7 ngày trƣớc ngày ĐTV đến hộ phỏng vấn. 
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CHƯƠNG III 

HƯỚNG DẪN CÁCH HỎI VÀ ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA 

 

I. QUY ĐỊNH CỦA PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Các loại chữ trong phiếu hỏi 

Phiếu điều tra gồm 02 loại chữ: "chữ in thƣờng" và "CHỮ IN HOA". 

- ĐTV đƣợc phép đọc to các câu có "chữ in thƣờng" để ĐTĐT nghe và trả lời 

câu hỏi; "chữ in thƣờng" là những câu hỏi và trong một số trƣờng hợp là các đáp án 

trả lời. 

- ĐTV không đƣợc phép đọc to các câu có "CHỮ IN HOA" vì đây là những 

hƣớng dẫn để thực hiện phỏng vấn hoặc các đáp án trả lời không đƣợc đọc to để 

ĐTĐT lựa chọn câu trả lời. 

2. Cách đặt câu hỏi phỏng vấn 

ĐTV phải đặt câu hỏi đúng nhƣ đã đƣợc thể hiện trên màn hình CAPI. Khi hỏi cần 

nói chậm và rõ ràng. Nếu cần, phải đọc lại câu hỏi để ĐTĐT hiểu rõ. Trƣờng hợp ngôn 

ngữ địa phƣơng khác với ngôn ngữ phổ thông, ĐTV có thể dùng ngôn ngữ địa phƣơng 

thay cho các từ, ngữ phổ thông nhƣng không đƣợc làm thay đổi ý của câu hỏi gốc. 

Các hƣớng dẫn cho ĐTV đƣợc in bằng "CHỮ IN HOA" (ĐTV không đọc các 

câu đƣợc in bằng chữ in hoa cho ĐTĐT nghe). Các câu hỏi đƣợc in bằng "chữ in 

thƣờng" (ĐTV đọc các câu đƣợc in bằng chữ in thƣờng cho ĐTĐT nghe để trả lời). 

Trong một số trƣờng hợp ĐTV cần đặt thêm câu hỏi thăm dò để có thể thu đƣợc 

câu trả lời chính xác. Nếu sử dụng câu hỏi thăm dò, ĐTV cần hết sức cẩn thận để sự 

thăm dò bảo đảm mang tính khách quan và không biến câu hỏi thăm dò trở thành gợi 

ý câu trả lời. 

Phiếu đƣợc thiết kế dùng chung cho mọi ĐTĐT, cả nam và nữ và cho các độ 

tuổi khác nhau. Do đó khi tiến hành phỏng vấn, ĐTV cần xƣng hô phù hợp với ngƣời 

đƣợc phỏng vấn. 

3. Cách ghi chép thông tin 

ĐTV sử dụng bàn phím/bàn phím ảo trên máy tính bảng/điện thoại thông minh 

để ghi các thông tin vào phiếu điều tra.  
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4. Cách sửa lỗi  

- Với trƣờng hợp ĐTV vừa mới ghi sai hoặc tích sai ô mã thì xóa thông tin cũ 

và ghi lại thông tin mới, hoặc tích lại chính xác vào các ô phù hợp. 

- Với trƣờng hợp ĐTV phỏng vấn xong hộ hoặc đã chuyển sang câu hỏi khác 

thì ĐTV phải quay lại câu hỏi cũ để sửa lại thông tin cho chính xác (cách quay lại câu 

hỏi cũ đƣợc hƣớng dẫn cụ thể trong Sổ tay hƣớng dẫn sử dụng phiếu điện tử trên thiết 

bị di động). 

II. HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU 

 

    PHẦN XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ 

Cách hỏi và xác định NK TTTT tại hộ áp dụng cho những hộ đã có thông tin 

từ kết quả TĐT 2019  

Q1. Chƣơng trình sẽ tự động hiển thị danh sách thành viên là NKTTTT tại hộ tính 

đến thời điểm 01/4/2019. 

Q2. Trong số những ngƣời này (ĐỌC TÊN NHỮNG NGƢỜI TRONG DANH 

SÁCH), có ai không phải là thành viên của hộ hoặc đã chuyển hẳn đi nơi khác hoặc đã chết 

trƣớc thời điểm 0 giờ ngày 01/…/2022 không? (không bao gồm những ngƣời đi trọ học phổ 

thông, điều trị nội trú tại bệnh viện)? 

Ngƣời cập nhật thông tin hỏi để xác nhận xem trong danh sách đƣợc nêu ở câu Q1 có 

ai không phải là thành viên hộ, hoặc là thành viên của hộ nhƣng đã chết trƣớc ngày 

01/…./2022, hoặc đã chuyển hẳn đi nơi khác. Nếu có, đánh dấu vào ô “Có”, hỏi Họ và tên 

tích vào tên ngƣời đó trong danh sách. 

Q3. Ngoài những ngƣời nêu trên, có ai vẫn thƣờng xuyên ăn ở tại hộ ông/bà từ 6 

tháng trở lên tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/…/2022 không?  

Ngƣời cập nhật thông tin hỏi để xác định xem ngoài danh sách đã nêu ở Câu Q1, còn 

có ai đang ăn, ở ổn định tại hộ từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm cập nhật thông tin không. 

Nếu có, đánh dấu vào ô “Có” và hỏi họ và tên để nhập thông tin. 

Lƣu ý: Bao gồm cả trẻ em mới sinh trƣớc ngày 01/…/2022; ngƣời mới chuyển đến 

ăn, ở ổn định tại hộ; cán bộ, công nhân viên chức mới về nghi hƣu, nghỉ mất sức theo chế độ; 

học sinh, sinh viên đã ra trƣờng nhƣng chƣa xin đƣợc việc trở về sống với gia đình, ngƣời 

làm trong ngành công an, quân đội; thành viên hộ hiện đang làm việc hoặc đi cùng với 

ngƣời đang làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nƣớc ngoài ….. 

Q4: Danh sách NKTTTT tại hộ 

 Phiếu điện tử sẽ tự động liệt kê danh sách những ngƣời là NKTTTT tại hộ 

Q5: Xin ông/bà cho biết ai là chủ hộ? 

Ngƣời cập nhật thông tin hỏi để xác định trong số những ngƣời là NKTTTT tại hộ, 

ai là chủ hộ.  
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Chủ hộ là ngƣời am hiểu thông tin của các thành viên khác và đƣợc các thành viên 

khác trong hộ thừa nhận. Chủ hộ có thể trùng hoặc không trùng với chủ hộ đƣợc ghi trong 

sổ hộ khẩu do ngành công an cấp. 

Cách hỏi và xác định NK TTTT tại hộ áp dụng cho những hộ mới (hộ chưa có 

thông tin trong TĐT 2019) 

Q1. Xin ông/bà cho biết họ và tên những ngƣời vẫn thƣờng xuyên ăn, ở tại hộ được 6 

tháng trở lên tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/…/2022 không phân biệt có hay không có hộ 

khẩu thƣờng trú tại hộ (không bao gồm ngƣời của hộ là sinh viên đang đi học xa nhà hoặc 

học sinh phổ thông đang học tại các trƣờng nội trú)? 

Ngƣời cập nhật thông tin hỏi và nhập đầy đủ họ và tên của từng ngƣời. 

Lưu ý: Những ngƣời này không bao gồm sinh viên, học sinh phổ thông đang học 

tại các các trƣờng nội trú hoặc những ngƣời đi làm ăn xa từ 6 tháng trở lên. Trƣờng hợp 

hộ có 02 ngƣời giống nhau cả họ và tên, Ngƣời cập nhật thông tin phải ghi thêm ký tự để 

đánh dấu sự khác nhau (sử dụng chữ cái A, B,...). 

Q2. Trong hộ ông/bà, có ai mới chuyển đến hộ (bao gồm cả trẻ em mới sinh) chưa 

được 6 tháng tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/…/2022 nhƣng xác định sẽ ăn ở lâu dài 

tại hộ. 

Mục đích câu này là để xác định một số trƣờng hợp đặc biệt, mặc dù ăn, ở tại hộ 

chƣa đƣợc 06 tháng tính đến thời điểm cập nhật thông tin nhƣng có thể vẫn đƣợc xác 

định là NKTTTT tại hộ. Lƣu ý, những ngƣời này bao gồm những ngƣời đã chuyển cả hộ 

tới hộ đang cập nhật thông tin. 

Ngƣời cập nhật thông tin hỏi để xác định trong hộ có ai mới chuyển đến chƣa 

đƣợc 06 tháng tính đến thời điểm ngày 01/…/2022 nhƣng xác định ăn, ở lâu dài tại hộ 

hoặc không có nơi ở ổn định nào khác (bao gồm cả trẻ mới sinh trƣớc ngày 01/…/2022). 

Nếu có, ĐTV đánh dấu vào ô trả lời tƣơng ứng và nhập họ và tên từng ngƣời sau đó hỏi tiếp 

Câu Q3. 

Q3. Trong tất cả những ngƣời đã kể tên có ai là: (NHỮNG NGƢỜI CÓ TRONG 

CÂU Q1)  

- Học sinh phổ thông đến trọ học/ở nhờ. 

- Ngƣời đến hộ dƣới 1 năm vì các mục đích: đến chơi/thăm; nghỉ hè, nghỉ lễ; chữa 

bệnh; công tác; đào tạo ngắn hạn…? 

- Ngƣời nƣớc ngoài chƣa nhập quốc tịch Việt Nam, Việt kiều về thăm gia đình. 

- Bộ đội, công an ăn, ở tập trung trong doanh trại/ đơn vị. 

Câu này nhằm mục đích để loại ra những ngƣời không phải là NK TTTT tại hộ. Ngƣời 

cập nhật thông tin hỏi lần lƣợt từng câu hỏi nhỏ và tích vào câu trả lời “Có” hoặc “Không”. 

Nếu “Có”, danh sách thành viên hộ ở câu Q1 sẽ hiện lên và ngƣời cập nhật thông tin tích vào 

họ và tên của ngƣời ngƣời đến trọ học, đến thăm, đến chơi đó. 

Q4a. Trong hộ ông/bà, có ai lâu nay vẫn thƣờng xuyên ăn ở tại hộ nhƣng tại thời 

điểm 0 giờ ngày 01/…/2022 tạm vắng vì các lý do sau đây không?  
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- Đang đi làm ăn xa dƣới 06 tháng và không có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng 

lao động. 

- Điều trị nội trú tại các cơ sở y tế 

- Đi chơi, nghỉ hè, nghỉ lễ, du lịch; chữa bệnh; công tác; đào tạo ngắn hạn (thƣờng dời 

hộ dƣới 1 năm)...  

- Học sinh phổ thông trọ học/ ở nhờ, ngƣời đi buôn chuyến, đi tàu viễn dƣơng, đánh bắt 

hải sản… 

- Đi nƣớc ngoài trong thời hạn cho phép. 

- Bị công an, quân đội tạm giữ. 

Câu hỏi nhằm mục đích để xác định những ngƣời vẫn thƣờng xuyên ăn, ở tại hộ nhƣng 

tại thời điểm cập nhật thông tin họ tạm vắng. Ngƣời cập nhật thông tin hỏi cho từng câu hỏi 

nhỏ và tích vào câu trả lời “Có” hoặc “Không”. Nếu “Có” thì nhập họ và tên ngƣời đó. 

Q4b. Xin cho biết họ và tên những ngƣời này?  

Điều tra viên ghi rõ họ và tên của từng ngƣời tạm vắng tại thời điểm điều tra. 

Q5a. Có ai vẫn thƣờng xuyên ăn, ở tại hộ nhƣng đã chết sau thời điểm 0 giờ ngày 

01/…/2022 và chƣa đƣợc kể tên ở trên không? 

Câu hỏi nhằm xác định những ngƣời thƣờng trú tại hộ nhƣng chết sau thời điểm ngày 

mùng 1 của tháng điều tra. 

Q5b. Xin cho biết họ và tên những ngƣời này?  

Điều tra viên ghi rõ họ và tên của từng ngƣời đã chết tại thời điểm điều tra. 

Q6.  Những ngƣời là nhân khẩu thực tế thƣờng trú tại hộ là?  

Phiếu điện tử sẽ tự động liệt kê danh sách những ngƣời là NKTTTT tại hộ. Điều 

tra viên đọc tên những ngƣời đƣợc hiển thị trong danh sách, bao gồm những ngƣời không 

bị gạch tên ở câu Q1, những ngƣời trong câu Q4b và Q5b. 

Q7. Xin ông/bà cho biết ai là chủ hộ?     

Ngƣời cập nhật thông tin hỏi để xác định trong số những ngƣời là NKTTTT tại hộ, 

ai là chủ hộ, ghi rõ họ và tên chủ hộ vào phiếu điện tử. 

 

 

 

 

 



 16 

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN HỘ 

Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

1. [TÊN] có mối 

quan hệ thế nào với 

chủ hộ? 

Mục đích 

 Câu hỏi này đƣợc thiết kế nhằm mục đích xác định mối quan hệ 

của các thành viên thƣờng trú trong hộ với chủ hộ. 

Hướng dẫn thực hiện 

 (1) Chủ hộ: Là thành viên hộ, am hiểu thông tin của các thành 

viên khác và đƣợc các thành viên trong hộ thừa nhận. Chủ hộ có 

thể trùng hoặc không trùng với chủ hộ có trong sổ hộ khẩu do 

ngành công an cấp. Có thể thay thế tên chủ hộ so với bảng kê. 

(2) Vợ/chồng: Là những ngƣời đã đƣợc luật pháp hoặc phong tục, 

tập quán của địa phƣơng thừa nhận là đang có vợ (hoặc có chồng). 

Nếu một ngƣời có từ 2 vợ (chồng) trở lên cùng sống chung trong 

một hộ, thì những ngƣời này đều đƣợc xác định là vợ (chồng) của 

chủ hộ.  

Một số trƣờng hợp đặc biệt đối với những ngƣời chƣa đăng ký kết 

hôn và cũng chƣa tổ chức kết hôn... nhƣng họ đang sống chung 

nhƣ vợ chồng thì ĐTV nên ghi thông tin vào phiếu theo câu trả lời 

của ĐTĐT. 

(3) Con đẻ: Là (những) ngƣời do chính chủ hộ sinh ra. 

(4) Cháu nội/ngoại: Là ngƣời cháu cùng huyết thống với chủ hộ, 

do ngƣời con đẻ (con trai hoặc con gái) của chủ hộ sinh ra.  

(5) Bố/mẹ: Là ngƣời sinh ra chủ hộ, hoặc sinh ra vợ/chồng của chủ 

hộ. Bố/mẹ nuôi của chủ hộ hoặc của vợ/chồng chủ hộ cũng đƣợc 

tính là bố/mẹ của chủ hộ. 

(6) Quan hệ gia đình khác: Bao gồm những ngƣời có quan hệ gia 

đình, ruột thịt nhƣng không phải là vợ/chồng, con đẻ hay bố/mẹ 

của chủ hộ. Ví dụ: con riêng của vợ/chồng, ông/bà, anh/chị/em 

ruột, cô/dì/chú/bác… 

(7) Người giúp việc: Là ngƣời đƣợc các gia đình hay cá nhân thuê 

làm các công việc nội trợ trong gia đình nhƣ nấu ăn, lau dọn , chăm 

sóc trẻ em và ngƣời già, .... 

(8) Khác: Là những ngƣời không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, 

nuôi dƣỡng hay gia đình/họ hàng với chủ hộ, ĐTV cần ghi rõ ví dụ: 
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bạn, ngƣời làm thuê, ngƣời ở trọ, ,... 

2. [TÊN] là nam 

hay nữ? 

Mục đích 

 Để xác định giới tính của những thành viên trong hộ. 

Hướng dẫn thực hiện  

 Đối với những ĐTĐT đƣợc phỏng vấn trực tiếp, hoặc có mặt ở 

nhà trong khi ĐTV phỏng vấn chủ hộ hoặc ngƣời đại diện của hộ, 

thì có thể dễ dàng xác định ngƣời đó là nam hay nữ để đánh dấu 

vào ô mã thích hợp. 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 chủ hộ để xác định chính xác 

giới tính của ĐTĐT.  

 Đối với ngƣời có hai giới tính, ĐTV căn cứ vào câu trả lời của 

ĐTĐT để ghi thông tin. 

3. [TÊN] sinh vào 

tháng, năm dƣơng 

lịch nào? 

 

Mục đích 

 Câu hỏi này đƣợc thiết kế để xác định tháng, năm sinh dƣơng 

lịch của từng thành viên thƣờng trú trong hộ. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Tháng, năm sinh đƣợc ghi theo dƣơng lịch và là tháng, năm 

sinh thực tế mà không dựa vào bất kỳ một loại giấy tờ nào (giấy 

chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,...) của hộ để ghi chép ngoại trừ 

trƣờng hợp ĐTĐT khẳng định tháng và năm sinh của họ hoặc các 

thành viên hộ giống nhƣ giấy tờ mà hộ cung cấp. ĐTV cố gắng 

khai thác tháng và năm sinh để có đầy đủ thông tin cho các nội 

dung khác của phiếu hỏi, đặc biệt đối với trẻ em dƣới 5 tuổi. 

 ĐTV ghi tháng, năm sinh theo dƣơng lịch của đối tƣợng điều 

tra (ĐTĐT) nhƣ đã đƣợc cung cấp thông tin.  

 Trƣờng hợp ĐTĐT chỉ nhớ tháng, năm sinh theo âm lịch, thì 

phải căn cứ vào “Bảng đối chiếu năm âm lịch và dƣơng lịch” (Phụ 

lục 1) để chuyển từ tháng năm âm lịch sang tháng năm dƣơng lịch. 

 Lƣu ý rằng năm dƣơng lịch thƣờng đến trƣớc năm âm lịch hơn 

1 tháng, nên khi chuyển tháng sinh từ âm lịch sang dƣơng lịch,  

ĐTV cần lấy tháng sinh theo âm lịch cộng thêm 1. Nhƣ vậy, những 

ngƣời sinh từ tháng giêng đến tháng mƣời một (tháng 11) của năm 

âm lịch sẽ là các tháng từ tháng hai đến tháng mƣời hai cùng năm. 
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Nếu sinh vào tháng chạp (tháng 12) âm lịch thì sẽ là tháng một 

dƣơng lịch của năm sau. 

 Nếu ngƣời trả lời không nhớ tháng sinh, thì ĐTV chọn ghi số 

“98” sau đó tiếp tục hỏi năm sinh theo dƣơng lịch của ĐTĐT.  

 Nếu ĐTĐT không nhớ năm sinh theo dƣơng lịch mà chỉ nhớ 

năm sinh theo âm lịch nhƣ năm Bính Tý, Ất Sửu..., hoặc thậm chí 

chỉ nhớ tuổi con gì, ví dụ nhƣ: tuổi con Hổ, tuổi con Mèo, v.v... thì 

ĐTV dùng “Bảng đối chiếu năm âm lịch và dƣơng lịch” để xác 

định năm sinh theo dƣơng lịch sau đó chuyển sang hỏi và ghi Câu 

5 mà không phải hỏi Câu 4. 

 Trƣờng hợp ĐTĐT không nhớ đƣợc năm sinh thì ĐTV ghi mã 

“9998”, sau đó hỏi tiếp Câu 4.  

4. Hiện nay, [TÊN] 

bao nhiêu tuổi tròn 

theo dƣơng lịch? 

Mục đích 

 Câu hỏi này đƣợc thiết kế để hỏi tuổi của những ngƣời không 

nhớ/không biết tháng năm sinh (Câu 3 có mã "9998"). 

Hướng dẫn thực hiện 

 Đây là câu hỏi nhằm thu thập thông tin về số tuổi tròn theo 

dƣơng lịch của ĐTĐT. Vì vậy, khi ĐTĐT trả lời về số tuổi của họ, 

ĐTV phải hỏi thêm "Đó là tuổi theo âm lịch hay dƣơng lịch". Nếu 

ĐTĐT trả lời là tuổi theo âm lịch thì ĐTV phải trừ đi 1 để có tuổi 

theo dƣơng lịch (vì tuổi tính theo âm lịch thƣờng nhiều hơn tuổi 

tính theo dƣơng lịch 1 tuổi). 

 Khi ĐTĐT không thể nhớ tuổi của mình thì ĐTV có thể tham 

khảo các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan hoặc trao đổi thêm với 

các thành viên khác trong hộ để ghi tuổi, hoặc phải thăm dò để ƣớc 

lƣợng tuổi. Có thể thăm dò bằng cách so sánh tuổi của ĐTĐT với 

tuổi của một ai đó trong hộ hoặc tuổi của những ngƣời xung quanh 

mà họ đã biết chính xác tuổi của ngƣời này. 

 Nếu các biện pháp thăm dò tuổi không có kết quả thì ĐTV phải 

ƣớc lƣợng tuổi cho ĐTĐT thông qua việc quan sát ĐTĐT, tức là 

quan sát bề ngoài kết hợp với tuổi của các con của ĐTĐT, tuổi của 

chồng/vợ,... để ƣớc lƣợng tuổi gần đúng của ĐTĐT. Lƣu ý rằng 
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đây là biện pháp bất đắc dĩ, chỉ thực hiện khi mọi cố gắng thăm dò 

tuổi không có kết quả. Không đƣợc để trống cho câu hỏi về "tuổi 

theo dƣơng lịch" của ĐTĐT. 

5. TÊN có con dƣới 

3 tuổi sống cùng hộ 

không? 

 

Mục đich:  

 Thu thập thông tin để tính chỉ tiêu: “Tỷ lệ lao động từ 25-49 tuổi 

có con dƣới 3 tuổi sống cùng hộ. 

Hướng dẫn thực hiện 

Điều tra viên dựa vào câu trả lời của ĐTĐT hoặc chủ hộ để lựa 

chọn phƣơng án trả lời thích hợp. Và hỏi hết các thành viên hộ từ 

25 -49 tuổi. 

Nếu có con sống cùng hộ dƣới 3 tuồi, ĐTV chọn mã 1, nếu không 

chọn mã 2. 

6. Hiện nay, [TÊN] 

đang cƣ trú ở Việt 

Nam hay ở nƣớc 

ngoài? 

 

Mục đích 

 Đây là câu hỏi cho những ngƣời từ 15 tuổi trở lên nhằm xác 

định nơi ĐTĐT đang cƣ trú là ở Việt Nam hay ở nƣớc ngoài. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV dựa vào câu trả lời của ĐTĐT hoặc chủ hộ để chọn 

phƣơng án trả lời thích hợp. 

 Với những ngƣời hiện đang cƣ trú ở Việt Nam (ĐTV chọn mã 1) 

chuyển sang hỏi câu 8 

 Với những ngƣời hiện đang cƣ trú ở nƣớc ngoài, ĐTV chọn mã 2 

sau đó hỏi tiếp Câu 7. 

7. Tên và mã nƣớc? Mục đích 

 Xác định nƣớc mà ĐTĐT đang cƣ trú.  

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV chọn nƣớc thích hợp theo câu trả lời của ĐTĐT sau đó 

chuyển sang câu kiểm tra KT11. 
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8. Tình trạng hôn 

nhân hiện nay  

của anh/chị [TÊN] 

là gì? 

 

 

Mục đích 

 Xác định tình trạng hôn nhân của ĐTĐT.  

Hướng dẫn thực hiện 

 Tình trạng hôn nhân hiện nay của một ngƣời chỉ có thể thuộc một 

trong 5 loại sau đây: 

(1) Chưa vợ/chồng: Là tình trạng của một ngƣời chƣa từng lấy 

vợ/chồng hoặc chƣa từng chung sống với một ngƣời khác giới nhƣ 

vợ chồng. 

(2) Có vợ/chồng: Là tình trạng của một ngƣời hiện đang đƣợc luật 

pháp hoặc phong tục, tập quán của địa phƣơng thừa nhận là có 

vợ/chồng hoặc đang chung sống với ngƣời khác giới nhƣ vợ 

chồng. 

Lưu ý: Trƣờng hợp 2 ngƣời sống với nhau nhƣ vợ chồng mà không 

đƣợc pháp luật hay phong tục, tập quán thừa nhận, ĐTV căn cứ câu 

trả lời của ĐTĐT để xác định tình trạng hôn nhân cho họ. 

(3) Góa: Là tình trạng của một ngƣời có vợ/chồng đã chết và hiện 

tại chƣa tái kết hôn. 

(4) Ly hôn: Là tình trạng của một ngƣời đã từng có vợ/chồng, 

nhƣng hiện tại đã ly hôn (đã đƣợc tòa án phán quyết) và hiện tại 

chƣa tái kết hôn.  

(5) Ly thân: Là tình trạng của một ngƣời trên pháp lý họ vẫn đang 

có vợ/chồng tuy nhiên hiện tại họ không sống với vợ/chồng nhƣ 

vợ chồng. 

ĐTV căn cứ vào câu trả lời của ĐTĐT để xác định tình trạng hôn 

nhân hiện tại của ĐTĐT. Cần phân biệt giữa những ngƣời sống 

ly thân và những ngƣời sống xa vợ/chồng vì lý do nhƣ đi công 

tác, làm ăn xa nhà (thậm chí đang làm việc ở nƣớc ngoài) trong 

một thời gian dài. Những ngƣời này vẫn thuộc tình trạng "Có 

vợ/chồng".    
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9. [TÊN] đã thƣờng 

trú ở phƣờng, thị 

trấn hay xã này 

đƣợc bao lâu? 

Mục đích 

 Câu hỏi đƣợc thiết kế để xác định xem ĐTĐT có phải là ngƣời 

di cƣ từ nơi khác đến không. Ranh giới đƣợc quy định ở đây là 

ranh giới của xã/phƣờng. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV hỏi và xác định thời gian mà ĐTĐT đã thƣờng trú ở 

phƣờng, thị trấn hay xã để chọn mã trả lời thích hợp.  

 Lưu ý: Ở đây khái niệm thƣờng trú cũng giống với khái niệm 

đƣợc sử dụng để xác định NKTTTT tại hộ ở câu hỏi đầu tiên. 

10. [TÊN] chuyển 

đến đây từ 

tỉnh/thành 

phố/quốc gia nào? 

Mục đích  

 Câu hỏi đƣợc thiết kế để xác định tỉnh/thành phố/quốc gia nơi 

ĐTĐT chuyển đi. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Nếu ĐTĐT trả lời ở Việt Nam, chọn mã “1”, sau đó chọn tên 

tỉnh/thành phố mà ĐTĐT đã chuyển đi. 

 Nếu ĐTĐT trả lời ở nƣớc ngoài chuyển đến, ĐTV chọn mã “2”, 

sau đó chọn tên nƣớc. 

11. Nơi thực tế 

thƣờng trú trƣớc 

khi [TÊN] chuyển 

đến đây là phƣờng, 

thị trấn hay xã? 

Mục đích  

 Câu này nhằm thu thập thông tin về di chuyển nông thôn - thành 

thị của ĐTĐT. 

Hướng dẫn thực hiện 

  Nếu nơi thực tế thƣờng trú trƣớc khi ĐTĐT chuyển đến nơi ở 

hiện tại thuộc “phƣờng” hay “thị trấn” thì chọn mã "1", còn nếu 

thuộc “xã” thì chọn mã "2". 

Lưu ý: “Phƣờng”, “thị trấn” hay “xã” phải đƣợc xác định tại thời 

điểm chuyển đi. Những nơi tại thời điểm chuyển đi là xã, nay đã 

đƣợc công nhận là thị trấn hoặc phƣờng thì vẫn xác định là mã số 

"2" (xã). 
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12. Lý do chính mà 

[TÊN] chuyển đến 

nơi ở hiện tại là gì?   

Mục đích: 

Câu này chỉ hỏi cho những ngƣời mới chuyển đến nơi ở hiện tại 

trong khoảng thời gian dƣới 5 năm. ĐTV phỏng vấn và xác định lý 

do chính mà ĐTĐT chuyển đến nơi ở hiện tại để chọn mã tƣơng 

ứng. 

Hướng dẫn thực hiện 

Câu hỏi này có nhiều lựa chọn, ĐTV có thể lựa chọn một trong các 

mã ứng với các lý do mà ĐTĐT đƣa ra. 

Các lý do mà ĐTĐT chuyển đến hộ bao gồm 6 lý do cụ thể là: tìm 

việc/ bắt đầu công việc mới; mất/hết việc, không tìm đƣợc việc; 

theo gia đình/chuyển nhà; do ảnh hƣởng của dịch COVID-19; kết 

hôn; đi học. 

Nếu ĐTĐT trả lời lý do khác với 6 lý do cụ thể nêu trên thì ĐTV 

chọn mã khác và ghi lý cụ thể do ĐTĐT đã trả lời. 

Lưu ý: 

Đối với những ngƣời công tác xa gia đình, khi về hƣu 

chuyển về hộ để sống cùng gia đình, ĐTV chọn câu trả lời là “Theo 

gia đình”. 

13. Hiện nay, 

[TÊN] có đang theo 

học một trƣờng lớp 

nào thuộc Hệ thống 

giáo dục quốc dân 

không? 

Mục đích 

 Xác định tình trạng đi học hiện tại của ĐTĐT.  

Hướng dẫn thực hiện 

 Tình trạng đi học đƣợc xác định căn cứ vào việc ĐTĐT có đang 

theo học một chƣơng trình bất kỳ trong Hệ thống giáo dục quốc 

dân bao gồm các cấp học và trình độ đào tạo quy đổi: mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sơ cấp, trung cấp 

(trung cấp nghề/chuyên nghiệp), cao đẳng (cao đẳng nghề/chuyên 

nghiệp), đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. 

 Nếu chƣơng trình mà ĐTĐT đang theo học không thuộc một 

trong các cấp học và trình độ đào tạo nói trên thì không đƣợc coi là 

“đang đi học”. VD: Nếu ĐTĐT đang đi học Trung cấp lý luận 

chính trị thì không đƣợc xác định là “Đang đi học”. Nếu ĐTĐT 

đang đi học để lấy đƣợc cấp bằng (giấy phép) lái xe ô tô thì đƣợc 

xác định là “Đang đi học” (trình độ Sơ cấp).  
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14. Hiện nay, 

[TÊN] có đang theo 

học đào tạo nghề 

ngắn hạn hoặc bổ 

sung kiến thức, 

hoặc kỹ năng gì 

không? 

Mục đích 

 Xác định tình trạng đào tạo ngoài hệ thống giáo dục quốc dân 

của ĐTĐT.  

Hướng dẫn thực hiện 

Theo Thông tƣ số 43/2015/TT-BLDTBXH ngày 20/10/2015 gồm: 

bồi dƣỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề; bồi dƣỡng 

hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp; kèm cặp nghề, truyền nghề, tập 

nghề; chuyển giao công nghệ và các chƣơng trình đào tạo khác có 

thời gian đào tạo dƣới 03 tháng do cơ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện. 

15. Trình độ giáo 

dục phổ thông cao 

nhất mà [TÊN] đã 

tốt nghiệp/đạt đƣợc 

là gì? 

Mục đích  

 Để xác định trình độ giáo dục phổ thông cao nhất mà ĐTĐT đạt 

đƣợc. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV căn cứ vào giấy tờ có liên quan (bằng cấp cao nhất) hoặc loại 

chƣơng trình đã hoàn thành để xác định thông tin cho câu hỏi này. 

 Nếu ĐTĐT đã hoàn thành một bậc học nhƣng không đỗ tốt 

nghiệp hoặc đã đỗ tốt nghiệp nhƣng chƣa có quyết định về việc 

đƣợc cấp văn bằng/hoàn thành cấp học đó thì không đƣợc tính họ 

có trình độ của bậc học đó mà phải xếp họ vào bậc dƣới. 

 VD: Một ngƣời đã thi tốt nghiệp phổ thông trung học và biết 

rằng mình đủ điểm để đỗ tốt nghiệp nhƣng chƣa đƣợc thông báo 

hoặc nhận quyết định công nhận đỗ tốt nghiệp thì trình độ giáo dục 

phổ thông cao nhất họ đạt đƣợc là: “Trung học cơ sở”.   

16. [TÊN] có bằng 

[….] không? 

 

Mục đích  

 Câu hỏi này để xác định các loại trình độ chuyên môn kĩ thuật 

mà ĐTĐT đạt đƣợc. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV đọc lần lƣợt từng trình độ. Ở mỗi loại trình độ, ĐTV hỏi 

ĐTĐT xem họ có bằng cấp của trình độ đó không.  

 Lƣu ý: 

 Một ngƣời có thể đạt đƣợc một hoặc nhiều trình độ hoặc 
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không đạt đƣợc trình độ nào. 

 Một ngƣời chỉ đƣợc xác định là có trình độ nào đó khi họ có 

bằng/chứng chỉ hoặc có quyết định công nhận đã đạt đƣợc trình 

độ đó. VD: Một ngƣời đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ nhƣng 

đang trong thời gian chờ xét duyệt để đƣợc lấy bằng, chƣa có 

quyết định về việc đƣợc cấp bằng tiến sĩ, thì không xác định họ 

có bằng tiến sỹ. 

 Những ngƣời có bằng trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên 

nghiệp đƣợc xác định là có trình độ “Trung cấp”. 

 Những ngƣời có bằng cao đẳng nghề hoặc cao đẳng chuyên 

nghiệp đƣợc xác định là có trình độ “Cao đẳng”. 

 Những ngƣời có bằng lái xe ô tô đƣợc xác định là có trình độ 

“Sơ cấp”. 

 Những ngƣời tốt nghiệp Học viện Phật giáo đƣợc ghi nhận 

tƣơng đƣơng trình độ “đại học”. 

 Không được quy đổi tƣơng đƣơng đối với các trƣờng hợp sau: 

- Cán bộ đi học bồi dƣỡng lý luận chính trị nhƣ: sơ cấp chính trị, 

trung cấp chính trị, cao cấp chính trị (vì các trình độ này không 

nằm trong Hệ thống giáo dục quốc dân).  

- Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú không 

đƣợc quy đổi tƣơng đƣơng trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ. 

- Ngƣời có bằng lái xe máy không đƣợc xác định là có trình độ 

“Sơ cấp”. 

Lưu ý: Đối với những ngƣời dƣới 18 tuổi, chƣơng trình CAPI sẽ tự 

động bỏ qua, không hỏi về trình độ từ đại học trở lên 

17. Với trình độ 

học vấn cao nhất 

[MÃ CÂU 16], 

[TÊN] đã đƣợc đào 

tạo chuyên ngành 

gì và tốt nghiệp 

ngành đó là năm 

nào? 

Mục đích  

 Câu này hỏi về chuyên ngành mà ĐTĐT đã đƣợc đào tạo ở  

trình độ cao nhất đã đạt đƣợc (ở câu 16) và năm tốt nghiệp chuyên 

ngành đó. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Trƣờng hợp một ngƣời đƣợc đào tạo nhiều chuyên ngành ở 

cùng một trình độ (ví dụ có hai bằng thạc sĩ ở hai chuyên ngành 

khác nhau), ĐTV hỏi và ghi thông tin về chuyên ngành nào liên 
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quan đến công việc hiện tại của ĐTĐT hoặc chuyên ngành học sau 

cùng (gần thời điểm điều tra nhất) . 

18. [TÊN] có đƣợc 

công nhận […] 

không?  

Mục đích  

 Câu hỏi này để xác định các loại chứng chỉ, kỹ năng mà ĐTĐT 

đã đạt đƣợc qua việc đào tạo truyền nghề hoặc qua tự học và tự trải 

nghiệm thực tế. Ngƣời đạt đƣợc các kỹ năng này có thể không 

đƣợc đào tạo ở trƣờng, lớp chính quy mà có thể qua quá trình làm 

việc đã tích lũy đƣợc các kinh nghiệm hoặc kỹ năng này. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV đọc lần lƣợt từng kỹ năng. Ở mỗi loại kỹ năng, ĐTV hỏi 

ĐTĐT xem họ có các kỹ năng đó không. Các loại kỹ năng bao 

gồm: 

 Công nhân kỹ thuật không có bằng, chứng chỉ: Là những 

ngƣời chƣa qua một trƣờng lớp đào tạo nào nhƣng do tự 

học, do đƣợc truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã 

có đƣợc kỹ năng, tay nghề tƣơng đƣơng với bậc 1 của công 

nhân kỹ thuật có bằng/chứng chỉ cùng nghề và thực tế đã 

từng làm công việc này với thời gian từ 3 năm trở lên. 

Không bao gồm những ngƣời làm công việc giản đơn nhƣ 

quét dọn, giúp việc, phụ bƣng bê bán hàng,... 

 Kỹ năng nghề dƣới 3 tháng: Là những ngƣời có tham gia thi 

và đƣợc cơ quan có thẩm quyền đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia khi đạt yêu cầu về trình độ kỹ năng 

nghề tƣơng ứng. 

 Chứng chỉ nghề dƣới 3 tháng: Là những ngƣời đã đƣợc công 

ty, cơ sở giáo dục cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đã đạt 

một trình độ kỹ năng, nghiệp vụ nhất định có thời hạn dƣới 

3 tháng. 
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PHẦN 3: TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 

Mục đích của các câu hỏi này là để phân loại những ngƣời từ 15 tuổi trở lên có 

việc làm và ngƣời không có việc làm trong tuần nghiên cứu. Vì vậy, để thu thập đƣợc 

chính xác các thông tin, ĐTV cần phỏng vấn trực tiếp những ngƣời từ 15 tuổi trở lên. 

Tiêu chuẩn 1 giờ trong 7 ngày trƣớc thời điểm điều tra: Khi phân loại tình trạng 

hoạt động kinh tế, tiêu chuẩn 1 giờ thƣờng đƣợc sử dụng nhằm bảo đảm có thể thu 

thập đƣợc tất cả các hình thức lao động trong nền kinh tế, bao gồm cả lao động bán 

thời gian, lao động tạm thời, bấp bênh; và giúp đo lƣờng một cách toàn diện tất cả đầu 

vào của lao động cho sản xuất. 

Thời kỳ tham chiếu: Thời kỳ tham chiếu là 7 ngày tính từ ngày ĐTV thực hiện 

phỏng vấn. Ví dụ: ĐTV phỏng vấn ĐTĐT vào ngày 05/12/2022 thì 07 ngày qua sẽ là 

các ngày 04/12, 03/12, 02/12, 01/12, 30/11 và 29/11, 28/11. 

Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

19. Trong 7 ngày 

qua [TÊN] có làm 

một công việc gì từ 1 

giờ trở lên để đƣợc 

nhận tiền công/tiền 

lƣơng không? 

Mục đích 

 Câu hỏi này để xác định xem trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày 

vừa qua), ĐTĐT có làm bất kỳ một công việc gì từ 1 giờ trở lên 

để xác định tình trạng việc làm của họ. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Nếu ĐTĐT trả lời có làm việc ít nhất từ 01 giờ trở lên thì họ 

đƣợc xác định là ngƣời có việc làm, nếu ĐTĐT trả lời không thì 

cần phải hỏi các câu hỏi tiếp theo để xác định đúng tình trạng hoạt 

động kinh tế của họ. 

- Công việc được nhận tiền công/tiền lương: Là công việc mà 

ĐTĐT thực hiện để nhận đƣợc tiền công/tiền lƣơng theo thỏa 

thuận. Tiền công/tiền lƣơng có thể đƣợc trả bằng tiền mặt hoặc 

hiện vật. Nếu ĐTĐT làm việc nhƣng chƣa đƣợc trả công/trả lƣơng 

mà nợ lƣơng hoặc chƣa đến kỳ nhận tiền công/tiền lƣơng thì vẫn 

đƣợc coi là có làm công việc đƣợc trả tiền công/tiền lƣơng. Tiền 

công/tiền lƣơng có thể đƣợc thanh toán trực tiếp cho ngƣời thực 

hiện công việc hoặc gián tiếp cho thành viên khác trong gia đình 

ngƣời đó. 

- Tiền lương, tiền công bao gồm: Tiền lƣơng, tiền công, tiền hoa 

hồng (tiền boa), tiền thƣởng (bao gồm cả bằng tiền mặt, quà tặng, 

hiện vật...) nhận đƣợc từ công việc mà ĐTĐT thực hiện. 

Lưu ý: Câu này chỉ tích vào mã 1 đối với những ngƣời đƣợc nhận 
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tiền lƣơng/tiền công từ công việc nên cần lƣu ý hỏi rõ ĐTĐT. 

Những ngƣời tự làm hoặc lao động tự do hoặc lao động gia đình 

tích mã 2 câu này. 

20.  Trong 7 ngày 

qua [TÊN] có tham 

gia hoặc thực hiện 

bất kỳ công việc sản 

xuất, kinh doanh từ 1 

giờ trở lên để tạo ra 

thu nhập không? 

   

Mục đích 

 Câu hỏi này để xác định xem trong 7 ngày qua, ĐTĐT có tham 

gia hoặc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh do bản thân 

ĐTĐT tổ chức (làm chủ) hoặc cùng tổ chức (làm chủ) để tạo thu 

nhập cho bản thân và gia đình không. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Nếu ĐTĐT trả lời có tham gia thực hiện hoạt động sản xuất, 

kinh doanh ít nhất từ 01 giờ trở lên thì đƣợc xác định là có việc 

làm, nếu trả lời không thì ĐTV cần phải hỏi các câu hỏi tiếp theo 

để xác định đúng tình trạng hoạt động kinh tế của họ. 

 Tham gia/thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh: Là công 

việc mà ĐTĐT là ngƣời trực tiếp tham gia điều hành và thực hiện 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh của bản thân, của hộ hoặc của 

cơ sở do mình làm chủ nhằm tạo ra thu nhập cho bản thân và gia 

đình. Thu nhập họ tạo ra có thể là sản phẩm nông nghiệp (lúa, 

ngô, khoai, rau màu...), có thể là sản phẩm phi nông nghiệp hoặc 

dịch vụ. Ngƣời đƣợc xác định là có tham gia/thực hiện hoạt động 

sản xuất, kinh doanh bao gồm: nông dân, ngƣ dân, diêm dân, 

ngƣời buôn bán tự do, chủ cửa hàng bán buôn, bán lẻ, chủ cửa 

hiệu cung cấp dịch vụ, xã viên hợp tác xã, chủ doanh nghiệp,... 

 Lƣu ý: Công việc SXKD ở đây bao gồm cả các công việc tạo 

ra sản phẩm để bán và sản phẩm để gia đình sử dụng  

21. Trong 7 ngày 

qua, [TÊN] có giúp 

thành viên của hộ 

hoặc của gia đình 

trong công việc họ 

đƣợc nhận tiền 

công/tiền lƣơng hoặc 

thu lợi nhuận thậm 

Mục đích 

 Câu hỏi này để xác định xem trong 7 ngày qua, ĐTĐT có tham 

gia trợ giúp thành viên gia đình các công việc họ đƣợc nhận tiền 

lƣơng/tiền công hoặc thu lợi nhuận không (các công việc này 

thậm chí chỉ làm trong 1 giờ). 

Hướng dẫn thực hiện 

Công việc thu lợi nhuận có thể là bất kỳ loại hoạt động tự làm 
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chí chỉ trong 1 giờ 

không? 

nào, bao gồm hoạt động trang trại, sản xuất hàng hóa hoặc cung 

cấp dịch vụ. Công việc này có thể đƣợc tiến hành bởi các thành 

viên gia đình đang sống cùng hộ hoặc khác hộ. Ví dụ: một ngƣời 

vợ trợ giúp chồng công việc kinh doanh gia đình hoặc ngƣời con 

giúp đỡ công việc cấy cày, gặt hái của bố mẹ.....  

 Câu hỏi cũng bao gồm những ngƣời trong 7 ngày qua đã tiến 

hành trợ giúp bất kỳ một nhiệm vụ/công đoạn nào của công việc 

đƣợc nhận tiền lƣơng/tiền công do thành viên gia đình thực hiện 

thậm chí chỉ 1 giờ. Thành viên gia đình có thể sống cùng hộ hoặc 

khác hộ và có quan hệ gia đình, ruột thịt nhƣ: bố/mẹ, ông/bà, 

cô/dì/chú/bác/cậu/mợ, anh/chị/em. 

22. Mặc dù không 

làm việc trong 7 

ngày qua, nhƣng có 

phải [TÊN] vẫn có 

công việc đƣợc trả 

công/trả lƣơng hoặc 

công việc sản xuất  

kinh doanh và dự 

định sẽ quay trở lại 

làm công việc đó 

không? 

Mục đích 

 Câu hỏi này để xác định xem trong 7 ngày qua, ĐTĐT có tạm 

thời không làm các công việc đƣợc trả công/trả lƣơng hoặc công 

việc kinh doanh thƣờng làm trƣớc đó và dự định sẽ quay trở lại 

làm công việc đó hay không. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Việc tạm nghỉ/vắng mặt đƣợc tính ở đây về bản chất phải là 

tạm thời.  

 Việc tạm nghỉ/vắng mặt là sự gián đoạn của một giai đoạn làm 

việc; trƣớc đó họ đã làm việc và mong chờ quay trở lại công việc 

đó sau thời gian nghỉ.  

 Những trƣờng hợp vắng mặt khỏi nơi làm việc thƣờng xuyên 

vì các lý do liên quan tới công việc nhƣ đi công tác, đào tạo cần 

đƣợc xác định là “có việc làm” trong tuần tham chiếu, ĐTV cần 

xác định câu trả lời là “có” làm việc trong các câu hỏi trƣớc đó về 

việc làm.  

 Những ngƣời đã tìm đƣợc một công việc khác nhƣng chƣa thể 

bắt đầu công việc đó, ĐVT chọn mã “không”. 

Lƣu ý: 

Những ngƣời không làm việc nhƣng vẫn nhận đƣợc 1 khoản tiền 

trợ cấp hoặc lƣơng hƣu thì tích vào mã 2.  
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23. Lý do chính 

[TÊN] tạm nghỉ việc 

trong 7 ngày qua? 

Mục đích 

 Câu hỏi đƣợc thiết kế để xác định lý do ĐTĐT tạm nghỉ trong 

tuần tham chiếu.  

Hướng dẫn thực hiện  

 Căn cứ vào câu trả lời, ĐTV tích chọn mã trả lời thích hợp. 

Nếu câu trả lời của ĐTĐT không giống với các lý do đã đƣợc liệt 

kê sẵn, ĐTV chọn mã “KHÁC” và ghi lý do cụ thể.  

Các lý do tạm nghỉ bao gồm: 

(1) Chờ bắt đầu công việc hoặc hoạt động kinh doanh mới: là 

ngƣời tạm nghỉ do họ dự kiến sẽ bắt đầu công việc hoặc hoạt động 

kinh doanh mới khác với công việc đang làm. 

(2) Làm theo ca kíp/thời gian linh hoạt/do tính chất công việc: 

Bao gồm các đối tƣợng không làm việc trong thời gian tham chiếu 

do sự sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt của ĐTĐT hoặc do tính 

chất công việc. Ví du: những ngƣời làm việc trong các tour du 

lịch: làm việc 2 tuần sau đó nghỉ 2 tuần; nghỉ giữa hai chuyến đi 

đánh bắt cá của ngƣ dân … 

(3) Công việc theo mùa vụ: Là ngƣời tạm nghỉ việc do phải 

ngƣng hoạt động vì nghỉ thời vụ (ví dụ: giáo viên nghỉ hè, nghỉ 

giữa 2 vụ mùa trồng cấy…). 

Lƣu ý: không bao gồm những kỳ nghỉ ngắn (từ 1 đến 2 tuần) giữa 

2 thời kỳ làm việc (ví dụ: nghỉ ngắn ngày giữa hai chuyến đi đánh 

bắt cá của ngƣ dân; nghỉ ngắn ngày giữa hai kỳ đi thực tế viết bài 

của phóng viên;…). Trƣờng hợp nghỉ giữa 2 thời kỳ làm việc (từ 

1 đến 2 tuần) phải đƣợc xác định vào mã “2”. 

(4) Nghỉ lễ/đi du lịch: Là ngƣời không làm việc do đang trong 

thời gian nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ hè. 

(5) Ốm đau/tai nạn: Bao gồm những ngƣời đang tạm thời không 

làm việc do bị ốm/đau/tai nạn nhƣng họ xác định sẽ quay trở lại 

làm việc sau khi bình phục. 

(6) Nghỉ thai sản: Là ngƣời không làm việc do đang trong thời 
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gian nghỉ thai sản. 

(7) Đi học/đào tạo: Là ngƣời không làm việc do phải đi học 

tập/đào tạo/tham gia các khóa tập huấn. 

(8) Bận việc riêng: Là ngƣời không làm việc do bận việc cá nhân, 

bận việc gia đình. 

(9) Nghỉ giãn việc/tạm ngừng sản xuất/giảm khách hàng: Là 

ngƣời tạm nghỉ do cơ sở sản xuất kinh doanh bị thiếu đơn đặt 

hàng, thiếu việc,... phải yêu cầu ngƣời lao động tạm nghỉ. Tạm 

ngừng sản xuất là những ngƣời không làm việc do cơ sở của họ 

tạm ngừng sản xuất và dự kiến sẽ lại tiếp tục hoạt động sau thời 

gian tạm nghỉ.  

(10) Thời tiết xấu/thiên tai: Là ngƣời không làm việc do thiên tai 

hoặc điều kiện thời tiết không phù hợp với công việc mà ĐTĐT 

phải thực hiện. 

(11) Do dịch COVID-19: Là ngƣời tạm nghỉ việc do cơ sở của họ 

nằm trong vùng có dịch COVID-19 và đang thực hiện giãn cách 

xã hội theo các Chỉ thị của Chính phủ hoặc nơi họ đang làm việc. 

(12) Đình công/biểu tình: Là ngƣời đang tạm nghỉ do có liên đới 

cá nhân trong tranh chấp lao động. Việc vắng mặt do không thể 

tham gia công việc vì một số ngƣời khác có liên đới trong tranh 

chấp lao động phải đƣợc xác định vào mã “Nghỉ giãn việc/tạm 

ngừng sản xuất/giảm khách hàng”. 

(13) Khuyết tật/ốm đau lâu dài: Là ngƣời không làm việc vì lý do 

đang nghỉ do bị khiếm khuyết về thể chất, tinh thần hoặc do ốm 

đau từ 3 tháng trở lên. 

(14) Khác: Nếu câu trả lời của ĐTĐT khác với những mã đã nêu 

ở trên, ĐTV chọn mã "KHÁC" đồng thời ghi cụ thể lý do. 

24. [TÊN] có chắc 

chắn sẽ quay lại làm 

công việc đang tạm 

nghỉ trong vòng 30 

ngày tới không? 

Mục đích 

 Câu hỏi để xác định xem ĐTĐT có quay trở lại làm công việc 

đã làm trƣớc khi tạm nghỉ trong thời gian 30 ngày tới, tính từ thời 

điểm ĐTV đến hộ. 

Hướng dẫn thực hiện  
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 Giai đoạn nghỉ việc đƣợc tham chiếu là tổng thời gian nghỉ 

theo dự kiến; gồm cả giai đoạn đã nghỉ tính tới ngày phỏng vấn và 

thời gian nghỉ kế tiếp theo dự kiến. 

 Đối với ngƣời nghỉ thai sản thì thời gian quay trở lại làm việc 

đƣợc tính từ khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản theo quy định của 

nhà nƣớc (6 tháng). ĐTV có thể hỏi phụ nữ đang nghỉ thai sản để 

xác định xem kết thúc giai đoạn nghỉ thai sản họ có chắc chắn quay 

trở lại làm công việc trƣớc khi nghỉ trong vòng 30 ngày không. 

Lƣu ý: Đối với những trƣờng hợp tạm nghỉ do ảnh hƣởng của dịch 

bênh thì có thể hỏi «Sau thời gian tạm nghỉ do dịch anh/chị có quay 

trở lại công việc hay không»? 

25. Trong thời gian 

tạm nghỉ, [TÊN] có 

đƣợc nhận tiền 

công/tiền lƣơng hoặc 

hƣởng lợi từ công 

việc đó không? 

Mục đích 

 Câu hỏi để xác định xem ĐTĐT có nhận đƣợc thu nhập từ 

công việc đã làm trƣớc khi tạm nghỉ hay không. 

Hướng dẫn thực hiện   

 Thu nhập bao gồm tất cả các nguồn thu bằng tiền mặt hoặc 

hiện vật liên quan tới công việc mà ĐTĐT đã làm trƣớc thời gian 

tạm nghỉ (nhận đƣợc trong thời gian tạm nghỉ/vắng mặt). 

 Phụ nữ nghỉ thai sản chỉ nhận đƣợc lƣơng/trợ cấp do cơ quan 

bảo hiểm xã hội trả và không nhận đƣợc bất kỳ khoản thu 

nhập/thƣởng nào khác từ công việc trƣớc khi tạm nghỉ đƣợc xác 

định mã trả lời là “Không”.  

 ĐTĐT nhận đƣợc thu nhập nhƣng không trực tiếp liên quan tới 

công việc mà họ tạm nghỉ phải chọn mã trả lời là “Không”. 

26. Trong 7 ngày 

qua, [TÊN] có làm 

công việc gì trong 

ngành trồng 

trọt/chăn nuôi, thủy 

sản hay lâm nghiệp 

không? 

Mục đích    

 Câu hỏi để xác định 7 ngày qua ĐTĐT có làm bất kỳ công việc 

gì liên quan đến hoạt động trồng trọt/chăn nuôi, thủy sản hay lâm 

nghiệp không. Câu hỏi này chỉ đƣợc hỏi nếu ĐTĐT trả lời không 

làm công việc gì để đƣợc nhận tiền công, tiền lƣơng hoặc thu lợi 

nhuận ở các câu hỏi trƣớc đó. 
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Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV chọn mã “CÓ” cho câu trả lời nếu ĐTĐT làm bất cứ 

công việc nào trong ngành trồng trọt/chăn nuôi, thủy sản hay lâm 

nghiệp từ 1 giờ trở lên trong 7 ngày trƣớc thời điểm điều tra.  

27. Công việc mà 

[TÊN] [đang 

làm/đang tạm nghỉ] 

thuộc ngành trồng 

trọt/chăn nuôi, thủy 

sản, lâm nghiệp hay 

ngành khác? 

Mục đích 

 Câu hỏi nhằm xác định ĐTĐT làm việc trong ngành trồng 

trọt/chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp hay ngành khác. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Câu hỏi này để hỏi về công việc đang làm trong 7 ngày qua 

hoặc công việc đang tạm nghỉ và sẽ quay lại làm việc trong vòng 

30 ngày tới. 

28. Mục đích chủ 

yếu của các sản 

phẩm [TÊN] sản 

xuất ra từ công việc 

này là để bán hay để 

gia đình sử dụng? 

Mục đích    

 Câu hỏi đƣợc thiết kế để xác định xem sản phẩm mà ĐTĐT 

sản xuất ra từ công việc đang làm là sản phẩm để bán hay để sử 

dụng, qua đó xác định hoạt động đó của ĐTĐT là có việc làm hay 

là hoạt động trong lĩnh vực tự sản tự tiêu. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV cố gắng hỏi để thu thập thông tin về mục đích sản xuất 

thƣờng xuyên chứ không phải chỉ hỏi mục đích trong thời gian 

tham chiếu. Câu hỏi này chỉ đề cập đến những sản phẩm đƣợc 

trực tiếp tạo ra từ công việc họ đang làm chứ không phải loại sản 

phẩm họ mua để bán lại. Ví dụ: một ngƣời vừa mua rau ngoài chợ 

để bán cho ngƣời khác nhƣng đồng thời cũng trồng rau để ăn. Câu 

hỏi này chỉ đề cập đến sản phẩm rau họ trồng đƣợc chứ không đề 

cập đến rau họ mua và đem bán. 

 Nếu ĐTĐT cho biết sản phẩm sản xuất ra chủ yếu để bán hoặc 

trao đổi hoặc họ làm 1 công việc để tạo ra 5 sản phẩm khác nhau 

và một trong số các sản phẩm đó đƣợc làm ra với mục đích chủ 

yếu là để bán hoặc trao đổi thì ĐTV chọn mã trả lời là “chủ yếu 

để bán” (mã 2).  

 Câu hỏi để ĐTĐT tự trả lời một trong 4 mã. Nếu ĐTĐT cho 

rằng họ sản xuất sản phẩm vừa để bán vừa để gia đình sử dụng thì 

cố gắng hỏi họ để xác định xem thƣờng thì họ bán nhiều hơn hay 
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sử dụng nhiều hơn. 

29. Công việc này 

[TÊN] làm thuê cho 

ngƣời khác hay cho 

gia đình mình? 

Mục đích 

Câu hỏi để xác định những ngƣời mặc dù trả lời là sản phẩm làm 

ra chủ yếu là để sử dụng cho gia đình (câu 28 có mã „3‟ hoặc mã 

„4‟) nhƣng thực tế có thể họ đƣợc trả tiền/hiện vật để thực hiện 

công việc. 

Ví dụ: trồng rau thuê cho 1 hộ gia đình khác và hộ đó chỉ dùng 

rau đó  để sử dụng cho nhà mình chứ không bán. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Đối với công việc đƣợc thực hiện để đƣợc trả bằng hiện vật 

dƣới dạng sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: trả bằng thực phẩm) đều 

đƣợc ghi vào mã „1‟.  

30. Ngoài công việc 

tạo ra sản phẩm với 

mục đích để gia đình 

sử dụng, trong 7 

ngày qua, [TÊN] có 

làm công việc hoặc 

hoạt động kinh 

doanh nào khác dù 

chỉ một giờ để tạo 

thu nhập không? 

Mục đích 

 Câu hỏi để xác định xem ngoài công việc đang làm trong lĩnh 

vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, ĐTĐT có làm thêm công việc 

nào khác đƣợc trả công/trả lƣơng hoặc thu lợi nhuận trong 7 ngày 

trƣớc thời điểm điều tra không. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Chỉ hỏi những ngƣời làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản với mục đích chính cho bản thân và gia đình tiêu dùng.  

 Những ngƣời vẫn thƣờng xuyên làm việc nhƣng trong thời 

gian tham chiếu họ tạm nghỉ cũng đƣợc xác định mã “CÓ”. 

Lƣu ý: Hoạt động sản xuất kinh doanh khác KHÔNG BAO GỒM 

các hoạt động trong Nông,lâm nghiệp và thủy sản mà sản phẩm 

tạo ra từ hoạt động đó không dùng để bán. 

31. Trong 30 ngày 

qua, [TÊN] có chủ 

động tìm kiếm việc 

làm hoặc chuẩn bị để 

bắt đầu hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

không? 

Mục đích 

 Để xác định ĐTĐT có tích cực tìm kiếm việc làm hoặc cố 

gắng bắt đầu hoạt động kinh doanh hay không. Tiêu chí này cùng 

với tiêu chí sẵn sàng làm việc giúp xác định ngƣời thất nghiệp.  

Hướng dẫn thực hiện 

 Thời gian tham chiếu 30 ngày trƣớc thời điểm ĐTV đến hộ. 
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 Hỏi cho những ngƣời từ 15 tuổi trở lên, đƣợc xác định là 

không làm việc hoặc làm các công việc với mục đích tạo ra sản 

phầm (chủ yếu) để gia đình sử dụng ở những câu hỏi phần trƣớc.  

 Tất cả các hoạt động tìm kiếm công việc đƣợc trả công, trả 

lƣơng, trả tiền boa, trả tiền hoa hồng, tiền thƣởng đều đƣợc xác 

định là “CÓ” cho dù thời gian sử dụng để tìm kiếm việc làm rất ít 

hoặc công việc mà ĐTĐT đang tìm kiếm chỉ là công việc tạm 

thời, lặt vặt.  

 Tất cả các hoạt động chuẩn bị cho công việc kinh doanh (hoặc 

tự làm) của ĐTĐT đều đƣợc ghi nhận là “CÓ” cho dù hoạt động 

chuẩn bị này chỉ chiếm rất ít thời gian.  

 Lưu ý: Các hoạt động như: vay tiền để kinh doanh, tìm kiếm 

đất đai, nhà xưởng để mở cửa hàng hoặc mua sắm trang thiết bị 

hoặc bản quyền sáng chế sản phẩm phục vụ công việc đều có thể 

được coi là hoạt động chuẩn bị kinh doanh. 

 Trong câu hỏi này ĐTV cố gắng khai thác ĐTĐT để có câu 

trả lời là “CÓ” hoặc “KHÔNG”. 

32. [TÊN] không tìm 

việc có phải là do đã 

tìm đƣợc việc hoặc 

đã sẵn sàng hoạt 

động kinh doanh? 

Mục đích 

 Để xác định xem liệu ĐTĐT đã tìm đƣợc việc hoặc đã sẵn 

sàng hoạt động sản xuất kinh doanh chƣa, điều này có thể giải 

thích vì sao ĐTĐT không tìm việc trong 30 ngày qua (Câu 31 có 

mã KHÔNG).  

Hướng dẫn thực hiện 

 Câu hỏi này không đề cập đến thời gian tham chiếu cụ thể và 

chỉ để hỏi về công việc hoặc hoạt động kinh doanh mà ĐTĐT bắt 

đầu trong tƣơng lai. 

33. [TÊN] đã tìm việc 

hoặc bắt đầu hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

bằng cách nào? 

Mục đích 

 Để xác định các hình thức đƣợc sử dụng để tìm việc hoặc 

chuẩn bị một công việc kinh doanh. 

Hướng dẫn thực hiện 
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 Hỏi cho những ngƣời trả lời là “CÓ” tìm việc hoặc chuẩn bị 

bắt đầu công việc kinh doanh (Câu 31 có mã 1); 

 Khoảng thời gian tham chiếu ở đây là 30 ngày trƣớc thời điểm 

ĐTV đến hộ. 

 Đây là câu hỏi nhiều lựa chọn vì vậy ĐTV phải đọc từng 

phƣơng án để ĐTĐT trả lời. 

Mã trả lời 

(A) Nộp đơn xin việc: Là việc ĐTĐT đã gửi đơn (hồ sơ) xin việc 

đến một cơ quan, cá nhân để đƣợc xem xét tuyển dụng. Đơn (hồ 

sơ) có thể đƣợc nộp trực tiếp, nhờ ngƣời khác nộp hộ, qua bƣu 

điện hoặc qua hòm thƣ điện tử,... 

(B) Liên hệ/tư vấn cơ sở dịch vụ việc làm: Là việc ĐTĐT đã đến 

các trung tâm có chức năng tƣ vấn, môi giới, giới thiệu, xúc tiến 

việc làm để liên hệ hoặc đƣợc tƣ vấn tìm kiếm việc làm. Trung 

tâm môi giới này có thể của nhà nƣớc, của tƣ nhân, của doanh 

nghiệp, của các tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức đoàn thể khác. 

(C) Qua bạn bè/người thân: Là việc ĐTĐT có những hành động 

cụ thể tác động đến bạn bè/ngƣời thân để họ giới thiệu/liên hệ/hỗ 

trợ tìm kiếm việc làm. 

(D) Đặt quảng cáo tìm việc: Là việc ĐTĐT chủ động đƣa thông 

tin quảng cáo của mình để tìm đƣợc việc. Đặt quảng cáo tìm việc 

có thể là việc in và phát tờ rơi, dán/đăng tải quảng cáo về 

mình/công việc mình muốn làm tại nơi công cộng, trên các trang 

thông tin điện tử hoặc đơn giản chỉ là nhắn tin, đăng tải trên mạng 

xã hội thông báo rộng rãi về công việc mình đang tìm kiếm/muốn 

thực hiện. 

(E) Qua thông báo tuyển dụng: Là việc ĐTĐT tìm hiểu, nghiên 

cứu, lựa chọn các thông tin về nhu cầu tuyển dụng của ngƣời sử 

dụng lao động qua các thông báo quảng cáo tuyển dụng ở trên bảng 

thông tin ở công ty, ngoài cửa hàng, trên tờ rơi hoặc qua các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng nhƣ báo, tạp chí, internet, đài, ti vi,... 

(F) Đã tham gia phỏng vấn: Là việc ĐTĐT đã tham dự các kỳ 

thi hoặc các cuộc phỏng vấn để đƣợc tuyển dụng. Đã tham gia 

phỏng vấn cũng có thể là việc ĐTĐT đến gặp ngƣời chủ sử dụng 
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lao động hoặc ngƣời có thẩm quyền tuyển dụng để giới thiệu về 

mình và thể hiện nguyện vọng muốn đƣợc tuyển dụng. 

(G) Tìm kiếm việc tự do: Là việc ĐTĐT đến những nơi tập trung 

những ngƣời không có việc để chờ đƣợc ngƣời có nhu cầu đến 

thuê/tuyển.  

(H) Chuẩn bị để bắt đầu HĐSX - KD: Là việc ĐTĐT có những 

hành động và kế hoạch cụ thể để xây dựng và thiết lập cơ sở/hoạt 

động sản xuất kinh doanh do mình làm chủ hoặc cùng làm chủ. 

Chuẩn bị để bắt đầu HĐSX - KD bao gồm việc đăng ký hoạt 

động, thu xếp đủ các nguồn lực cần thiết (vốn, nhân lực, xây 

dựng/mua/thuê trụ sở/địa điểm hoạt động, thuê/mua công cụ lao 

động, tuyển dụng lao động,...). 

(I) Khác: Nếu câu trả lời của ĐTĐT khác với những mã đã nêu ở 

trên thì ĐTV chọn mã "KHÁC" đồng thời ghi cụ thể vào dòng kẻ 

liền. 

34. Hiện tại, [TÊN] 

có thực sự cần một 

công việc để tạo ra 

thu nhập không? 

Mục đích 

 Để xác định những ngƣời không tìm việc nhƣng có nhu cầu có 

việc làm để tạo ra thu nhập.  

Hướng dẫn thực hiện 

 Trọng tâm của câu hỏi là dựa trên mong muốn có một công 

việc chứ không phải hỏi về loại công việc hay công việc sẽ đƣợc 

tìm thấy nhƣ thế nào. 

 ĐTĐT phải tự trả lời câu hỏi này. ĐTV không nên gợi ý các 

loại công việc hoặc mức lƣơng cụ thể từ công việc nào đó khi hỏi 

ĐTĐT. 

35. Lý do chính mà 

[TÊN] không tìm 

việc trong 30 ngày 

qua là gì? 

Mục đích 

 Để xác định lý do chính ĐTĐT không tìm việc hoặc không cố 

gắng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 30 ngày qua. 

Những ngƣời này bao gồm cả lao động thoái chí, những ngƣời 

không tìm việc vì họ cho là không có việc phù hợp. Nhằm đánh 

giá các rào cản khiến ĐTĐT không tham gia thị trƣờng lao động. 

Hướng dẫn thực hiện 

(1) Quá già/quá trẻ/tàn tật: Bao gồm những ngƣời không 

tìm việc vì tuổi quá già không thể làm việc đƣợc hoặc quá trẻ 
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chƣa đủ tuổi để đi làm hoặc những ngƣời khuyết tật nhƣng 

vẫn có khả năng thực hiện công việc 

(2) Mất khả năng lao động: Bao gồm những ngƣời không 

có khả năng thực hiện công việc nhƣ: thiểu năng chí tuệ, tâm 

thầm, ngƣời nằm liệt giƣờng, bị bệnh nặng không thể làm 

việc… 

(3) Nội trợ: Bao gồm những ngƣời đã dành toàn bộ thời 

gian làm các công việc nội trợ trong gia đình mình và không 

đƣợc trả tiền lƣơng, tiền công. Những ngƣời làm các công 

việc nội trợ thuê cho gia đình khác (ngƣời giúp việc) đƣợc trả 

công, thì đƣợc tính là "có việc làm". 

(4) Bận học (sinh viên/học sinh/học việc): Bao gồm 

những ngƣời mà trong 30 ngày qua đã dành toàn bộ thời gian 

để đi học (tại các trƣờng phổ thông, các trƣờng chuyên 

nghiệp, trƣờng dạy nghề, trƣờng cao đẳng, trƣờng đại học 

hoặc các trƣờng lớp khác thuộc hệ thống giáo dục, đào tạo 

quốc dân) hoặc tham gia học việc, đào tạo nghề không đƣợc 

trả công/trả lƣơng.  

(5) Không muốn/không cần đi làm: Bao gồm những ngƣời 

mà trong 30 ngày qua không đi tìm việc vì không muốn làm 

việc hoặc đã có một nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống hoặc 

đƣợc ngƣời thân nuôi dƣỡng, v.v... 

(6) Tin là không có việc/không có việc thích hợp: Bao 

gồm những ngƣời trong 30 ngày qua không làm việc nhƣng 

không đi tìm việc vì họ tin rằng dù có tìm kiếm cũng không 

thể tìm đƣợc một công việc hoặc nếu tìm đƣợc cũng không 

thích hợp với khả năng của mình.  

(7)  Không biết tìm ở đâu/bằng cách nào: Bao gồm 

những ngƣời trong 30 ngày qua không làm việc nhƣng không 

đi tìm việc vì họ không biết tìm việc ở đâu hoặc bằng cách 

nào. 

(8) Tạm nghỉ do thu hẹp/ngừng sản xuất: Bao gồm những 

ngƣời trong thời gian tham chiếu không làm việc và cũng 

không quay lại công việc trong 30 ngày tới và cũng không đi 
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tìm kiếm việc do nơi làm việc trƣớc khi nghỉ bị thu hẹp sản 

xuất hay phải ngừng sản xuất. 

(9)Đợi việc/đợi khai trương hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Bao gồm những ngƣời hiện không làm việc, nhƣng trong 30 ngày 

qua không tìm kiếm việc làm do họ đã đi phỏng vấn/thi tuyển/xin 

việc làm trƣớc đó, đang chờ kết quả phỏng vấn/thi tuyển/xin việc 

và cũng chƣa biết kết quả và thời gian bắt đầu đi làm công việc 

đó; những ngƣời đã có quyết định/thông báo tuyển dụng, giấy hẹn 

làm việc, hoặc đã ký hợp đồng lao động với ngƣời sử dụng lao 

động nhƣng chƣa bắt đầu làm việc trong thời gian tham chiếu. 

(10) Nghỉ thời vụ: Bao gồm những ngƣời đang tạm thời nghỉ 

việc do hết hoặc chƣa đến thời vụ. 

(11) Thời tiết xấu/thiên tai: Bao gồm những ngƣời đang tạm 

thời nghỉ việc do thời tiết xấu. 

(12) Ảnh hưởng môi trường: Bao gồm những ngƣời không đi 

tìm việc do các lý do liên quan đến môi trƣờng nhƣ: lũ lụt, hạn 

hán, sự cố môi trƣờng... 

(13) Do dịch COVID-19: Bao gồm những ngƣời tạm thời nghỉ 

việc, không đi tìm việc do ảnh hƣởng của dịch COVID-19 (cơ sở 

đóng cửa do giãn cách xã hội, thực hiện các chỉ thị của Chính phủ 

và địa phƣơng). 

(14) Bận việc gia đình/đang nghỉ ngơi: Bao gồm những ngƣời 

bận việc gia đình (VD: nhà có ngƣời ốm đau, có ngƣời già phải 

chăm sóc, mới sinh con, trông con còn nhỏ, các công việc gia 

đình khác hoặc muốn nghỉ ngơi v.v...). 

(15) Làm nông nghiệp: Bao gồm những ngƣời trong thời gian 

tham chiếu họ làm các công việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp cho 

gia đình sử dụng. 

(16) Ốm/đau tạm thời: Bao gồm những ngƣời hiện không làm 

việc và không đi tìm việc do đang bị ốm/đau (mang tính chất tạm 

thời) và sau thời gian nghỉ ốm họ có thể tiếp tục đi tìm việc hoặc 

làm việc.  

(17) Khác: Bao gồm những ngƣời đƣa ra các lý do không đi 

tìm việc ngoài những lý do đã nêu ở trên. Nếu mã 15 "KHÁC" 

đƣợc chọn thì ĐTV phải ghi cụ thể vào dòng kẻ liền. 

 Lƣu ý: trƣờng hợp ĐTĐT đƣa ra nhiều lý do, ĐTV phải xác 
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định lý do chính để tích chọn mã trả lời thích hợp . 

36. Nếu có một công 

việc, [TÊN] có sẵn 

sàng làm việc trong 

vòng 2 tuần tới 

không? 

Mục đích 

 Để nhận biết ĐTĐT có sẵn sàng bắt đầu làm việc trong vòng 2 

tuần tới hay không, mặc dù có thể họ đã không tìm việc hay bắt 

đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Câu hỏi này là một tiêu chí nhằm nhận biết nhóm thất nghiệp 

hoặc nhóm lực lƣợng lao động tiềm năng (những ngƣời sẵn sàng 

làm việc nhƣng không tìm kiếm việc làm). 

Hướng dẫn thực hiện 

 Điểm mấu chốt trong câu hỏi này là tính sẵn sàng về mặt thời 

gian của ĐTĐT để bắt đầu công việc trong giai đoạn tham chiếu 

ngắn nếu có 1 cơ hội việc làm/hoạt động kinh doanh. Không cần 

yêu cầu ĐTĐT cân nhắc đến bất kỳ loại công việc hay hình thức 

trả công/trả lƣơng nào. ĐTĐT chỉ cần trả lời về tính sẵn sàng về 

mặt thời gian (2 tuần sau thời điểm điều tra) của họ mà không 

phải dựa trên bất kỳ 1 đặc điểm/đặc tính công việc/hoạt động kinh 

doanh nào. 

37. Khoảng thời gian 

[TÊN] không có việc 

làm và tìm kiếm việc 

làm hoặc chuẩn bị 

hoạt động sản xuất 

kinh doanh là bao 

lâu? 

Mục đích 

 Để xác định thời gian thất nghiệp cho những ngƣời không có 

việc làm hoặc đang làm nông, lâm nghiệp, thủy sản tự sản, tự tiêu tại 

thời điểm hiện tại. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTĐT xác định thời gian và ĐTV căn cứ để chọn mã trả lời 

thích hợp.  

 Đối với những ngƣời không có việc làm, khoảng thời gian này 

là thời gian ĐTĐT không có việc làm và đi tìm việc hoặc chuẩn bị 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Đối với những ngƣời có việc làm tự sản tự tiêu trong ngành 

làm nông, lâm nghiệp, thủy sản, khoảng thời gian này là khoảng 

thời gian họ vừa làm nông nghiệp vừa tìm việc hoặc chuẩn bị hoạt 
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động sản xuất kinh doanh.  

Ví dụ: Nếu ĐTĐT đã tìm việc trong 6 tháng nhƣng 3 tháng trƣớc 

ngƣời đó có làm một số công việc đƣợc trả công/trả lƣơng thì thời 

gian không có việc và tìm việc ở đây đƣợc xác định là 3 tháng.  

37a. Lý do chính mà 

[TÊN] không làm việc là 

gì? 

Mục đích 

 Để xác định và phân tích lý do ĐTĐT không sẵn sàng làm việc.  

Hướng dẫn thực hiện 

 Câu hỏi này dành để hỏi những ngƣời đang không làm việc và 

không sẵn sàng làm việc không phân biệt họ có đang tìm việc hay 

không.  

 ĐTĐT xác định lý do và ĐTV căn cứ chọn mã trả lời thích hợp. 
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PHẦN 4: CÔNG VIỆC CHÍNH 

Mục này hỏi cho những đối tƣợng có công việc chính là công việc thƣờng xuyên, 

chiếm nhiều thời gian nhất hoặc tạo ra thu nhập lớn nhất, không bao gồm các công việc 

tạo ra sản phẩm với mục đích chủ yếu để gia đình mình sử dụng. 

Công việc chính đƣợc xác định theo các tiêu chí sau:  

- Công việc/hoạt động kinh doanh chính là công việc/hoạt động kinh doanh có thời 

gian làm việc thƣờng xuyên nhiều nhất. Nếu giờ làm việc cho mỗi công việc là nhƣ 

nhau, thì công việc/hoạt động kinh doanh chính sẽ là công việc/hoạt động kinh doanh 

mang lại/tạo ra thu nhập nhiều nhất. 

- Đối với những ngƣời không có công việc thƣờng xuyên đều đặn mà chỉ làm các 

công việc tạm thời (nhất thời), ĐTV áp dụng thời gian tham chiếu 7 ngày để xác định 

công việc chính. Đó là công việc chiếm nhiều thời gian nhất, hoặc công việc tạo ra thu 

nhập lớn nhất trong 7 ngày tham chiếu. 

- Một ngƣời có công việc thƣờng xuyên nhƣng trong 7 ngày tham chiếu họ không 

làm công việc đó mà làm một công việc khác thì thông tin về công việc chính của họ 

không phải là công việc tạm thời họ đã làm trong 7 ngày tham chiếu mà là công việc họ 

vẫn thực hiện thƣờng xuyên trong cuộc sống của họ. 

- Cách xác định này cũng áp dụng tương tự đối với những người tạm nghỉ. 

Đối với những ngƣời vừa làm chuyên môn, vừa tham gia công tác của tổ chức 

Đảng, đoàn thể (bán chuyên trách - không hƣởng lƣơng, kiêm nhiệm) thì ghi công việc 

chính của họ là công tác chuyên môn và chức vụ của công tác chuyên môn đó (nếu có), 

mà không ghi chức vụ của công tác kiêm nhiệm ngƣời đó hiện đang giữ.  

Ví dụ: 

    Một ngƣời vừa làm Trƣởng phòng Tổ chức của Cục Thống kê vừa là Bí thƣ chi bộ 

Cục Thống kê (kiêm nhiệm - không hƣởng lƣơng), thì ghi công việc chính của 

ngƣời này là “Trƣởng phòng Tổ chức”; 

   Một ngƣời vừa trồng lúa và là bí thƣ chi bộ thôn (kiêm nhiệm - không hƣởng lƣơng 

hoặc chỉ hƣởng phụ cấp), thì ghi công việc chính của ngƣời này là “Trồng lúa”. 

Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

38. Hãy mô tả công 

việc chính của 

[TÊN]? (VÍ DỤ: 

Mục đích 

 Để nhận biết đƣợc nghề của ĐTĐT qua việc ĐTĐT mô tả rõ 
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ĐÁNH VỮA, 

KHUÂN GẠCH ĐỂ 

XÂY NHÀ) 

 

 

39. Hãy mô tả chức 

danh (nếu có) của 

[TÊN] trong công 

việc này? 

 

 

công việc và chức danh công việc mà ĐTĐT đang làm. 

 Căn cứ vào đó việc mô tả, ngƣời đánh mã thực hiện mã hóa 

nghề nghiệp theo mã nghề cấp 5 của Danh mục nghề nghiệp theo 

Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV yêu cầu ĐTĐT mô tả công việc chính hoặc nhiệm vụ 

chính của công việc và ghi cụ thể theo nhƣ mô tả của ĐTV. Ghi 

càng chi tiết càng tốt.Ví dụ: đánh vữa, khuôn gạch để xây nhà. 

 ĐTV hỏi ĐTĐT về chức danh tƣơng ứng với công việc đó. Đôi 

khi chức danh công việc có thể trùng với chức vụ nhƣng có thể 

không trùng với chức vụ. VD: một ngƣời bán hàng thì chức danh 

của họ là “nhân viên bán hàng”; một ngƣời là trƣởng phòng kinh 

doanh thì chức danh của họ là “trƣởng phòng kinh doanh”; ngƣời 

lái xe taxi thì chức danh là “tài xế taxi”; một ngƣời trồng lúa thì 

chức danh là “nông dân”. Tóm lại, càng mô tả rõ nhiệm vụ và 

chức danh công việc mà ĐTĐT đang làm, chúng ta càng xác định 

mã nghề chính xác. ĐTV không nên bỏ qua phần mô tả chức 

danh. Một số ngƣời không biết mô tả chức danh của họ thế nào 

thì ĐTV thêm từ “ngƣời” hoặc từ “nhà” ở trƣớc công việc họ 

đang làm. VD: “ngƣời bán hàng nƣớc”, “ngƣời bán cháo lòng”, 

“ngƣời giúp việc”, “nhà nghiên cứu”, “nhà lập kế hoạch”, “nhà 

quản lý”,… 

 Lƣu ý: công việc đƣợc ghi ở đây KHÔNG BAO GỒM những 

công việc trong nông nghiệp mà mục đích làm ra sản phẩm chỉ để 

gia đình mình sử dụng.  

40. Tên cơ sở nơi 

[TÊN] làm công việc 

trên là gì? 

 

41. Hoạt động chính 

Mục đích 

 Xác định công việc của ĐTĐT thuộc ngành nào. 

 Việc ghi đầy đủ thông tin về hàng hóa/sản phẩm chính đƣợc sản 

xuất ra hoặc loại dịch vụ cung cấp ở nơi làm việc là rất quan 
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hoặc sản phẩm/dịch 

vụ chính của cơ sở 

nơi [TÊN] làm việc 

là gì? 

trọng để có thể giúp đánh mã ngành đến cấp 4. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV ghi rõ tên cơ sở và hoạt động, sản phẩm, dịch vụ chính 

của cơ sở nơi ĐTĐT làm việc. 

 Khái niệm "cơ sở" trong câu hỏi này nghĩa là "Đơn vị kinh tế cơ 

sở". Đơn vị kinh tế cơ sở đƣợc hiểu là một chủ thể kinh tế nhỏ 

nhất, có thể là một xí nghiệp, một công ty, một tổng công ty, một 

tổ chức kinh tế xã hội, một cơ quan có tƣ cách pháp nhân, một 

hộ… không phân biệt đơn vị cơ sở đó thuộc loại hình kinh tế nào 

miễn là giá trị sản phẩm/dịch vụ sản xuất đƣợc từ cơ sở đó có thể 

hạch toán/xác định một cách độc lập với các cơ sở khác. 

 Từ những khái niệm trên, khi xác định hoạt động hoặc sản 

phẩm dịch vụ chủ yếu của cơ sở ĐTĐT làm việc, ĐTV lƣu ý hỏi 

rõ hoạt động/sản phẩm/dịch vụ đơn vị kinh tế cơ sở mà ĐTĐT 

làm việc. Ví dụ: một ngƣời có biên chế ở Tổng công ty sản xuất 

xi măng, công việc chính của họ là làm ở xí nghiệp sản xuất bao 

bì đóng gói xi măng và sản phẩm của xí nghiệp này có thể đƣợc 

hạch toán riêng (tính giá thành riêng) thì sản phẩm cơ sở ngƣời 

đó làm việc là “bao bì để đóng gói xi măng”. Trƣờng hợp xí 

nghiệp sản xuất bao bì của họ không đƣợc hạch toán riêng thì 

hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị cơ sở nơi họ làm việc là 

“sản xuất xi măng”. 

 Nếu ĐTĐT làm việc cho hộ nông lâm nghiệp thủy sản thì ĐTV 

ghi tên đơn vị là“Hộ NLTS” và hoạt động chính là trồng lúa 

 Lƣu ý: trƣờng hợp chăn nuôi trâu mục đích để cày ruộng (trồng 

lúa) thì ghi hoạt động chính của đơn vị là “trồng lúa”.  

42. Cơ sở nơi [TÊN] 

làm việc thuộc loại 

hình nào sau đây? 

 

Mục đích 

 Để phân loại cơ sở nơi ĐTĐT làm việc theo loại hình kinh tế.  

Hướng dẫn thực hiện 
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 Đọc gợi ý theo các mã trả lời để ĐTĐT chọn duy nhất 1 mã trả 

lời thích hợp. 

 Câu hỏi này thu thập thông tin về đặc điểm, loại hình kinh 

tế/khu vực thể chế nơi mà ĐTĐT đang làm việc hơn là địa điểm 

nơi ĐTĐT làm công việc đó. Ví dụ: nếu 1 bác sĩ có công việc 

chính là đến nhà bệnh nhân khám bệnh theo yêu cầu, thì ngƣời đó 

đang tiến hành công việc theo hình thức cơ sở kinh doanh cá thể 

(mã số 03), kể cả khi địa điểm nơi làm việc của anh/chị ấy là hộ 

gia đình.  

(1) Hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản: Là các hộ thực hiện các hoạt 

động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, trồng 

và khai thác lâm sản. 

(2) Cơ sở kinh doanh cá thể: Cơ sở kinh doanh cá thể là nơi diễn 

ra hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy 

sản, có địa điểm xác định, có ngƣời quản lý, chịu trách nhiệm tổ 

chức hoạt động ở đó, có thời gian làm việc ổn định; là cơ sở của 

một hộ gia đình, một hoặc một nhóm các cá nhân cùng sản xuất 

kinh doanh có hoặc không đăng ký kinh doanh  

Lưu ý:  

- Các cơ sở SXKD trực thuộc doanh nghiệp (cửa hàng giới thiệu 

và bán sản phẩm của doanh nghiệp) không phải là “Cơ sở kinh 

doanh cá thể”.  

- Một giáo viên nghỉ hƣu, mở lớp dạy thêm thƣờng xuyên, liên 

tục tại nhà hoặc tại địa điểm thuê đƣợc tính là một “Cơ sở kinh 

doanh cá thể”; 

- Các cơ sở cá thể có địa điểm ổn định ở trong khuôn viên của các 

cơ quan, công sở nhƣ hàng ăn uống; sửa chữa xe,... đƣợc xác định 

là “Cơ sở kinh doanh cá thể” (trừ cơ sở là căng tin của cơ quan, 

do cán bộ nhân viên của cơ quan phục vụ nội bộ); 

- Các cơ sở kinh doanh cá thể (ăn uống, dịch vụ chụp ảnh, bán 

văn hoá phẩm...) có địa điểm ổn định, kinh doanh thƣờng xuyên 

tại khuôn viên công viên, sân vận động, bảo tàng… đƣợc xác 

định là các “Cơ sở kinh doanh cá thể”; 
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- Các hoạt động bán xổ số, sách, báo, hàng nƣớc chè, hàng quà 

vặt... có địa điểm cố định trên vỉa hè, lề đƣờng, hoạt động thƣờng 

xuyên đƣợc xác định là các “Cơ sở kinh doanh cá thể”. 

- Ngƣời trông trẻ (đƣợc trả lƣơng/trả công) cho ngƣời khác tại 

nhà mình thì đƣợc xác định vào mã „2‟ và câu 41 đánh mã 

“9639”; ngƣời làm giúp việc/trông trẻ hay làm các công việc nội 

trợ gia đình tại nhà chủ thì câu 38 chọn mã “3” và câu 41 đánh 

mã “9700”. 

(3) Cá nhân làm tự do: Bao gồm các cá nhân (một ngƣời) làm 

nghề tự do (lao động tự do) gồm những ngƣời tự làm hoặc làm 

thuê thƣờng không có địa điểm cố định hoặc ổn định nhƣ: ngƣời 

bơm vá xe đạp trên hè đƣờng, xe ôm, bán hàng rong, bán hàng 

trên xe đẩy tại đƣờng/phố/ngõ/xóm; xay xát lƣu động trên các 

ghe, thuyền thƣờng xuyên tại một khúc sông,… Cá nhân làm tự 

do cũng bao gồm những ngƣời tự làm tại nhà nhƣ đóng giƣờng, 

tủ, xây dựng sửa chữa lớn cho gia đình,...  

 (4) Hợp tác xã: Bao gồm các tổ chức kinh tế đƣợc thành lập theo 

Luật Hợp tác xã.  

(5) Doanh nghiệp do nhà nước làm chủ: Theo Luật Doanh 

nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp nhà nƣớc đƣợc tổ chức quản lý 

dƣới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần 

bao gồm : 

- Doanh nghiệp do nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ  bao gồm: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc nắm giữ 

100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nƣớc, công 

ty mẹ của tổng công ty nhà nƣớc, công ty mẹ trong nhóm công ty 

mẹ - công ty con; Hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

là công ty độc lập do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm : Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nƣớc nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 

công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà 

nƣớc, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Hoặc công 
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ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là 

công ty độc lập do Nhà nƣớc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết.Ví dụ: Tổng Công ty Vinaconex đang 

hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, do Nhà nƣớc nắm giữ 

57,6% vốn điều lệ. Công ty cổ phần Xây dựng số 1 do Tổng Công 

ty Vinaconex đầu tƣ và sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại doanh 

nghiệp. Trong trƣờng hợp này, Vinaconex đƣợc xác định là “Doanh 

nghiệp có vốn nhà nƣớc”; công ty cổ phần Xây dựng số 1 đƣợc xác 

định là “Doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc”. 

Lưu ý: Những ngƣời không thuộc biên chế của cơ quan hành 

chính, tổ chức Nhà nƣớc nhƣng đƣợc ký hợp đồng làm việc cho 

các cơ quan này (bảo vệ, lái xe, tạp vụ,...) và đƣợc hƣởng 

lƣơng/thù lao từ ngân sách Nhà nƣớc thì cũng đƣợc tính là làm 

việc cho Nhà nƣớc. 

(6) Doanh nghiệp do tư nhân làm chủ: Bao gồm các doanh 

nghiệp có nguồn vốn đầu tư ở trong nước, thuộc sở hữu của 

một ngƣời, một nhóm ngƣời. Khu vực doanh nghiệp do tƣ nhân 

làm chủ gồm: (1) Doanh nghiệp tƣ nhân; (2) Công ty hợp danh; 

(3) Công ty trách nhiệm hữu hạn tƣ nhân; (4) Công ty cổ phần 

không có vốn Nhà nƣớc 

(7) Doanh nghiệp do nước ngoài làm chủ: Gồm các các doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, không phân biệt tỷ lệ 

vốn của nƣớc ngoài góp là bao nhiêu hoặc các văn phòng đại diện 

của các hãng, công ty, doanh nghiệp nƣớc ngoài; các tổ chức 

nƣớc ngoài, quốc tế đóng tại địa bàn.  

Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài gồm có hai loại 

hình chủ yếu là doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài và doanh 

nghiệp liên doanh giữa nƣớc ngoài với các đối tác trong nƣớc. 

(8) Đơn vị sự nghiệp Nhà nước:  Bao gồm đơn vị sự nghiệp 

công, đơn vị sự nghiệp bán công (Ví dụ : trƣờng học, bệnh 

viện…). 

- Đơn vị sự nghiệp công: Là một bộ phận cấu thành cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Gồm các đơn vị sự 

nghiệp do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thành lập, có tƣ cách 
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pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục 

vụ quản lý nhà nƣớc hoặc cung cấp sản phẩm dịch vụ công trong 

các ngành, lĩnh vực theo qui định của pháp luật đối với các đơn vị 

sự nghiệp nói chung. Đơn vị sự nghiệp công bao gồm các loại 

sau: 

+ Đơn vị tự chủ hoàn toàn; 

+ Đơn vị tự chủ một phần; 

+ Đơn vị đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ hoàn toàn (Ngân sách Nhà nƣớc 

cấp 100%). 

- Đơn vị sự nghiệp bán công: Là các đơn vị sự nghiệp thành lập 

trên cơ sở liên kết giữa tổ chức Nhà nƣớc với các tổ chức không 

phải Nhà nƣớc hoặc các 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 quy định của pháp luật. 

(9) Đơn vị sự nghiệp ngoài Nhà nước: Gồm các đơn vị sự 

nghiệp do một tổ chức đứng ra thành lập, đầu tƣ bằng vốn ngoài 

ngân sách Nhà nƣớc và quản lý điều hành mọi hoạt động theo 

quy định của pháp luật (Ví dụ: bệnh viện tƣ nhân, các trƣờng giáo 

dục tƣ thục, dân lập…). 

(10) Cơ quan lập pháp/hành pháp/tư pháp: Bao gồm: (i) Tất cả 

các cơ quan lập pháp (cơ quan Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp địa phƣơng); (ii) Các cơ quan hành pháp (cơ quan trực 

thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan trực 

thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp); (iii) Các cơ quan tƣ pháp (Toà 

án, Viện kiểm sát Nhân dân các cấp).  

(11) Tổ chức chính trị xã hội (Đảng, Đoàn thanh niên, Hội phụ 

nữ…): Bao gồm các tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội 

và các cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp có nguồn kinh 

phí hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nƣớc. 

- Các cơ sở thuộc tổ chức chính trị: Gồm các đơn vị thuộc các cơ 

quan của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung ƣơng đến cấp xã. 

- Các cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội: Gồm các đơn vị của 
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tổ chức chính trị - xã hội mà nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ 

ngân sách Nhà nƣớc nhƣ: Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động, 

Hội liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam… 

 (12) Tổ chức nước ngoài (hoạt động phi lợi nhuận): Gồm các 

tổ chức phi Chính phủ, tổ chức tự nguyện, các tổ chức cộng 

đồng… hoạt động có thể có lợi nhuận và cần có lợi nhuận nhƣng 

toàn bộ lợi nhuận đó phải dùng để đầu tƣ cho các hoạt động của 

tổ chức chứ không phải chia cho các thành viên, hay sử dụng cho 

ngƣời sáng lập hoặc ngƣời có quyền kiểm soát tổ chức đó. 

Nguyên tắc này yêu cầu các tổ chức không phân chia lợi nhuận 

cho các thành viên mà sử dụng vì các mục tiêu phát triển xã hội. 

Ví dụ: Tổ chức cứu trợ trẻ em, tổ chức thầy thuốc không biên 

giới, các tổ chức bảo vệ môi trƣờng nhƣ WWF; các tổ chức đấu 

tranh cho quyền lợi phụ nữ, Làng trẻ em SOS… 

 (13) Tổ chức/đoàn thể khác: Gồm các tổ chức phi chính phủ 

hoặc các Hội, hiệp hội - các cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp không có vốn góp của nƣớc ngoài và các tổ chức xã hội 

khác (không sử dụng nguồn ngân sách nhà nƣớc) chƣa đƣợc phân 

vào đâu: Gồm các đơn vị của hội liên hiệp văn học nghệ thuật, 

hội nhà văn, hội điện ảnh, hội mỹ thuật, hội sân khấu, hội nhà 

báo, hội luật gia, hội đông y, hội văn học nghệ thuật các dân tộc 

thiểu số, tổng hội y học, hội kiến trúc sƣ, hội khoa học kỹ thuật 

Nhiệt Việt Nam, hội điện lực, hội nhạc sỹ, liên hiệp các hội Khoa 

học kỹ thuật, hội nghệ sỹ nhiếp ảnh, hội văn nghệ dân gian, hội 

nghệ sĩ múa Việt Nam,... 

43. Cơ sở nơi [TÊN] 

làm việc có đăng ký 

kinh doanh không? 

 

Mục đích 

 Nhằm xác định cơ sở nơi ĐTĐT làm việc có hay không đăng ký 

kinh doanh để đánh giá xem ĐTĐT làm việc ở khu vực chính 

thức hay phi chính thức. 

Hướng dẫn thực hiện 

 "Đăng ký kinh doanh" nghĩa là hộ, cơ sở, đơn vị thực hiện đăng 

ký với cơ quan chức năng của Nhà nƣớc để tiến hành hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hay hoạt động của mình 

theo quy định của Nhà nƣớc. 
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Lưu ý: Nếu ĐTĐT trả lời là “Không biết”, ĐTV cần hỏi kỹ thêm 

cơ sở đó có mã số thuế hay không nếu có ĐTV xác định “có” 

đăng kí kinh doanh.  

Trƣờng hợp các tàu đánh cá có đăng kí hoạt động thì xác định là 

có đăng kí kinh doanh. 

44. Thực tế, trong 7 

ngày qua, [TÊN] làm 

công việc này 

khoảng bao nhiêu 

giờ? (ĐƠN VỊ 

TÍNH: GIỜ) 

Mục đích 

 Dùng để xác định số giờ thực tế ĐTĐT đã làm công việc 

chính trong tuần nghiên cứu. 

 Để xác định loại công việc bán thời gian/toàn thời gian. 

 Đánh giá sự khác biệt giữa thời gian làm việc thƣờng xuyên 

và thời gian làm việc thực tế. 

 Ƣớc tính thời gian làm việc. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Số giờ làm việc: Là thời gian thực tế mà ĐTĐT đã dành để 

làm một công việc đƣợc mô tả ở trên trong 1 tuần (7 ngày).  

 Số giờ làm việc thực tế bao gồm cả số giờ làm thêm nhƣng 

không bao gồm số giờ tuy không làm việc nhƣng vẫn đƣợc trả 

công/trả lƣơng. 

 Dựa vào câu trả lời, ĐTV nhập số giờ làm việc thực tế trong 

một tuần vào ô dành sẵn; chú ý nhập thêm số “0” vào ô mã bên 

trái cho trƣờng hợp dƣới 10 giờ. 

 Nhập số giờ theo số tròn, nghĩa là đủ 60 phút mới đƣợc tính là 

1 giờ, không tính số phút lẻ. Ví dụ, 20 giờ 50 phút tính là 20 giờ. 

Quy ước: Những người đang tạm nghỉ có số giờ làm việc thực 

tế trong 7 ngày qua là 0 giờ. ĐTV nhập 2 số “00” vào 2 ô 

trống dành sẵn. 

44a. Có phải [TÊN] 

đang tạm nghỉ công 

việc này trong 7 

ngày qua không? 

 

Mục đích 

 Câu hỏi này nhằm kiểm tra lại những ngƣời có số giờ làm việc 

trong tuần = 0 xem thực sự có phải trong tuần qua họ không làm 

công việc đang đƣợc nhắc đến hay không.  

Hướng dẫn thực hiện 
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Trƣờng hợp ĐTĐT vẫn có làm việc trong thời gian tham chiếu thì 

phải sửa lại số giờ cho phù hợp. 

45. Tháng trƣớc, 

[TÊN] nhận đƣợc 

khoảng bao nhiêu 

tiền công/tiền lƣơng 

hoặc lợi nhuận từ 

công việc này? Tiền 

công/tiền lƣơng bao 

gồm tiền làm thêm 

giờ, tiền thƣởng, tiền 

phụ cấp nghề và tiền 

phúc lợi khác? 

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định khoảng thu 

nhập ĐTĐT nhận đƣợc từ công việc chính/công việc đƣợc mô tả 

ở câu 38 (bao gồm tiền công/tiền lƣơng, tiền làm thêm giờ, tiền 

thƣởng, tiền phụ cấp nghề và tiền phúc lợi khác). Thời gian tham 

chiếu của câu hỏi này là 1 tháng trƣớc tháng điều tra. 

Hướng dẫn thực hiện 

ĐTV cần hƣớng dẫn ĐTĐT ƣớc lƣợng số tiền kiếm đƣợc/thu 

đƣợc bao gồm tiền công/tiền lƣơng, tiền làm thêm giờ, tiền 

thƣởng, tiền phụ cấp nghề và tiền phúc lợi khác; tiền lợi nhuận 

thu đƣợc (đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh phải trừ đi 

các chi phí nhân công, vật tƣ…) từ công việc chính/công việc mô 

tả ở câu 38 để tích vào ô mã thích hợp. 

46. Cụ thể, [TÊN] 

nhận đƣợc bao nhiêu 

tiền cho công việc 

này? (ĐƠN VỊ 

TÍNH: NGHÌN 

ĐỒNG) 

 

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định thu nhập cụ thể  

ĐTĐT nhận đƣợc từ công việc chính. Thời gian tham chiếu của 

câu hỏi này là 1 tháng trƣớc thời điểm điều tra. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Đơn vị tính trong câu này là nghìn đồng. Nhƣ vậy sẽ quy định 

làm tròn đến nghìn đồng để ghi vào 6 ô mã dành sẵn với cách làm 

tròn là cắt bỏ phần sau “nghìn đồng”. Nếu sau khi làm tròn nhƣ 

thế mà không còn đủ 6 con số, thì điền thêm số “0” vào (các) ô 

mã phía trái cho đủ. ĐTV nên ghi số tiền ra giấy nháp trƣớc khi 

ghi vào phiếu để tránh nhầm lẫn. 

Ví dụ: ĐTĐT khai tổng tiền nhận đƣợc là 5.403.600, ĐTV sẽ ghi 

số vào ô mã nhƣ sau: 

 

Cách xác định thu nhập của ĐTĐT nhƣ sau: 

0 0 5 4 0 3 
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(1) Đối với người hưởng lương/hưởng công: 

 ĐTV cần hƣớng dẫn ĐTĐT ƣớc lƣợng số tiền kiếm đƣợc/thu 

đƣợc bình quân trong 1 tháng, bao gồm tiền công/tiền lƣơng, tiền 

làm thêm giờ, tiền thƣởng, tiền phụ cấp nghề và tiền phúc lợi 

khác, từ công việc chính đã khai ở trên và ghi vào 6 ô mã ở tổng 

số tiền nhận đƣợc.  

 Trƣờng hợp ĐTĐT đƣợc trả lƣơng/trả công bằng hiện vật, 

ĐTV hƣớng dẫn ĐTĐT quy đổi số hiện vật đó ra tiền theo giá 

mua hiện vật đó tại địa phƣơng nơi ĐTĐT đang cƣ trú tại thời 

điểm phỏng vấn để nhập thông tin vào chƣơng trình. 

(2) Đối với những người là chủ cơ sở, người tự làm: 

 ĐTV hỏi để xác định xem lợi nhuận thu đƣợc hoặc đƣợc chia 

từ cơ sở SXKD của ĐTĐT trong một thời kỳ nhất định 1 năm/1 

quý/1 tháng/1 ngày để quy đổi tƣơng ứng. Trƣờng hợp ĐTĐT 

cho biết họ bị lỗ thì ĐTV ghi số 0 vào ô thứ 6 trong 6 ô mã. 

Trƣờng hợp họ không biết cách xác định lợi nhuận, ĐTV áp dụng 

cách ƣớc tính nhƣ sau: 

+ Đối với những ngƣời làm trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản, ĐTV hỏi để xác định xem trong 1 mùa vụ, ĐTĐT thu 

hoạch đƣợc bao nhiêu sản phẩm, quy đổi giá trị sản phẩm theo 

mức giá trung bình trên thị trƣờng để ƣớc tính doanh thu. Đồng 

thời hỏi ĐTĐT xem họ đã phải chi trả bao nhiêu tiền cho việc 

mua giống, thức ăn, phân bón, thuộc trừ sâu,… cho 1 mùa vụ, sau 

đó ƣớc tính thu nhập bằng cách lấy doanh thu trừ chi phí, quy đổi 

thu nhập đó theo tháng và ghi vào 6 mô mã tƣơng ứng trên PĐT. 

Trƣờng hợp khoản thu nhập này bị âm, ĐTV nhập số 0 vào ô thứ 

6 trong 6 ô mã. 

+ Đối với những ngƣời làm trong lĩnh vực phi nông, lâm nghiệp, 

thủy sản, ĐTV ƣớc tính thu nhập của ĐTĐT bằng cách xác định 

số sản phẩm/dịch vụ mà ĐTĐT sản xuất/tiêu thụ/cung cấp đƣợc 

và mức giá trung bình một sản phẩm/dịch vụ. Đồng thời hỏi để 

xác định chi phí phải bỏ ra cho từng sản phẩm, trên cơ sở đó ƣớc 

tính lợi nhuận, quy đổi lợi nhuận theo tháng và ghi mức quy đổi 
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này vào các ô mã dành sẵn. Trƣờng hợp khoản thu nhập này bị 

âm, ĐTV ghi số 0. 

Quy ước:  

 Nếu trong cùng một hộ hoặc cùng một cơ sở SXKD vừa có 

ngƣời là lao động tự làm/chủ cơ sở, vừa có những ngƣời là lao 

động gia đình thì thu nhập của hộ đó/cơ sở đó đƣợc tính cho 

ngƣời tự làm/ngƣời chủ cơ sở. 

 Lao động gia đình không hƣởng lƣơng, hƣởng công có thu 

nhập bằng 0. 

 Đối với những ngƣời làm trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản chƣa đến mùa thu hoạch thì ĐTV căn cứ vào thu nhập 

của mùa trƣớc để xác định. Nếu ĐTĐT cho biết họ chƣa thu 

hoạch mùa đầu tiên thì ĐTV xác định thu nhập của họ bằng 0. 

 Những ngƣời kinh doanh, sản xuất bị thua lỗ, ĐTV xác định 

thu nhập của họ bằng 0. 

 Những ngƣời tạm nghỉ trong tháng trƣớc, ĐTV hỏi xem họ có 

nhận đƣợc thu nhập hay không. Nếu có thì hỏi để thu thập thông 

tin về thu nhập để ghi vào phiếu điều tra. Nếu họ cho biết họ 

không nhận đƣợc thu nhập, ĐTV xác định thu nhập trong tháng 

trƣớc của họ bằng 0. 

 Đối với ngƣời mới bắt đầu đi làm chƣa nhận đƣợc tiền 

công/tiền lƣơng quy ƣớc ghi theo tiền lƣơng đƣợc trả theo thỏa 

thuận hoặc hợp đồng. 

Lưu ý: đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải trừ đi các 

chi phí liên quan nhƣ tiền thuê nhân công, các chi phí ban đầu để 

tạo ra sản phẩm (nếu có)… 

47. [TÊN] làm công 

việc này với vai trò 

là gì? 

Mục đích 

 Đây là câu hỏi quan trọng để nhận biết loại quan hệ giữa ĐTĐT 

và công việc/việc làm mà họ đang đảm nhận. 
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  Đây là câu hỏi để xác định vị thế việc làm của ĐTĐT. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV đọc to cho ĐTĐT tất các mã trả lời và dựa vào câu trả lời 

của ĐTĐT để đánh dấu vào 1 mã trả lời. 

(1) Chủ cơ sở (có thuê lao động): Là ngƣời quản lý, điều hành và 

có sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn hoặc có góp một phần vốn 

vào các đơn vị kinh tế cơ sở có thuê/tuyển ít nhất 01 lao động 

đƣợc trả công/trả lƣơng.  

(2) Tự làm: Là những ngƣời làm việc cho chính họ thay vì làm 

việc thuê cho những ông chủ khác để nhận tiền lƣơng, tiền công. 

Những ngƣời tự làm tạo ra thu nhập của họ thông qua các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh do họ trực tiếp thực hiện, bao gồm: 

- Chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và 

thủy sản không thuê lao động. 

- Chủ hộ nông, lâm, thủy sản không thuê lao động. 

- Những ngƣời tự buôn bán trên vỉa hè, buôn chuyến, xe ôm, bơm 

vá, sửa chữa xe,… (không bao gồm những ngƣời làm thuê các 

công việc này). 

(3) Lao động gia đình: Là những ngƣời tham gia vào các hoạt 

động sản xuất kinh doanh do chính thành viên trong gia đình 

mình tổ chức và không đƣợc nhận tiền lƣơng tiền công. 

(4) Xã viên hợp tác xã: Là những ngƣời góp vốn và cùng làm 

việc trong các hợp tác xã đƣợc thành lập theo Luật Hợp tác xã. 

Những ngƣời không góp vốn mà làm việc cho HTX không đƣợc 

coi là xã viên HTX. 

(5) Làm công ăn lương: Là ngƣời đƣợc các tổ chức, cá nhân thuê 

theo thỏa thuận/hợp đồng (hợp đồng lao động, quyết định tuyển 

dụng,...) để thực hiện một hay một loạt các công việc nhằm đạt 

đƣợc mục đích của tổ chức, cá nhân đó và đƣợc tổ chức, cá nhân 

đó trả thù lao dƣới dạng tiền lƣơng, tiền công hoặc hiện vật.  

48. Với công việc Mục đích 
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Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

này, anh/chị đã ký 

loại hợp đồng lao 

động nào? 

 Để xác định loại hợp đồng lao động đƣợc ký giữa ĐTĐT và 

ngƣời chủ sử dụng lao động trong công việc họ đang thực hiện. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Câu hỏi này chỉ hỏi cho những đối tƣợng là xã viên hợp tác xã 

và những ngƣời làm công ăn lƣơng.  

 Thỏa thuận miệng: là trƣờng hợp ĐTĐT không đƣợc ký hợp 

đồng lao động nhƣng giữa ngƣời chủ và ĐTĐT có thỏa thuận 

miệng với nhau để xác định nhiệm vụ và các điều kiện làm việc 

của ĐTĐT.  

 Không có hợp đồng lao động: là trƣờng hợp ĐTĐT làm việc 

nhƣng không đƣợc ký hợp đồng cũng không có thoả thuận miệng 

với ngƣời chủ sử dụng lao động. 

 Các mã trả lời còn lại: là những trƣờng hợp ĐTĐT có ký hợp 

đồng lao động với chủ thuê lao động. 

Lưu ý: Cán bộ, công nhân, viên chức của Nhà nƣớc đã đƣợc 

tuyển dụng chính thức có mã “1”; những ngƣời chƣa có quyết 

định tuyển dụng chính thức, có mã số “2”, mã “3” hoặc mã “4” 

tùy thuộc vào thời hạn ký hợp đồng lao động hoặc mã “5” theo 

hình thức giao khoán công việc hoặc giao khoán sản phẩm. 

Quy ƣớc: những trƣờng hợp nhƣ dân quân tự vệ, tổ trƣởng tổ dân 

phố… thì quy ƣớc là có hợp đồng và đƣa vào mã “2”. 
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Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

49. [TÊN] có tham 

gia đóng bảo hiểm xã 

hội tại nơi [TÊN]  

làm công việc trên 

không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Loại hình BHXH 

mà [TÊN] đang tham 

gia đóng là gì? 

Mục đích 

 Câu hỏi này nhằm xác định ngƣời lao động có tham gia đóng 

bảo hiểm xã hội hoặc đƣợc chủ sử dụng lao động (ngƣời thuê 

ĐTĐT làm công việc nói trên) đóng cho bảo hiểm xã hội  hay 

không (kể cả những ngƣời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện).  

Hướng dẫn thực hiện 

 Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một 

phần thu nhập của ngƣời lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu 

nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ 

bảo hiểm xã hội. 

 Đóng bảo hiểm xã hội bao gồm đóng bảo hiểm xã hội tự 

nguyện hoặc ngƣời sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho 

ngƣời lao động. 

 Các loại hình BHXH bao gồm:  

(1) Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Là loại hình bảo hiểm mà ngƣời 

lao động và ngƣời sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia theo 

quy định của pháp luật. Theo luật lao động những trƣờng hợp kí 

hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thì ngƣời chủ sử dụng lao 

động phải đăng kí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho ngƣời lao 

động. 

(2) Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Là loại hình bảo hiểm xã hội mà 

ngƣời lao động tự nguyện tham gia, lựa chọn mức đóng và 

phƣơng thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hƣởng bảo 

hiểm xã hội. 

51. [TÊN] đã làm 

công việc trên đƣợc 

bao lâu? 

Mục đích 

 Câu hỏi này dùng để xác định khoảng thời gian ĐTĐT đã làm 

công việc chính hiện tại.  

 Để đánh giá kinh nghiệm làm việc. 
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Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

 Để xác định xem công việc chính hiện tại có phải là công việc 

chính trong thời gian dài không. 

 Để so sánh đặc điểm của công việc chính hiện tại với công việc 

thứ hai và các công việc khác trong 12 tháng qua. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV chỉ chọn 01 mã trả lời duy nhất phù hợp với câu trả lời của 

ĐTĐT. 

 Câu hỏi này đề cập đến thời gian ĐTĐT đã làm việc liên tục 

cho công việc chính hiện tại tính đến thời điểm phỏng vấn, không 

bao gồm thời gian gián đoạn do tạm nghỉ. 

Việc xác định khoảng thời gian làm việc tính trên thời gian thực 

tế đã làm, không phụ thuộc và thời hạn hợp đồng đã ký kết. 

52. Trƣớc khi có dịch 

Covid -19, [TÊN] có 

ứng dụng công nghệ 

thông tin, (internet, 

mạng xã hội …) 

trong công việc của 

mình không? 

 

53. Hiện nay, [TÊN] 

có ứng dụng công 

nghệ thông tin, 

(internet, mạng xã 

hội…) trong công 

việc của mình 

không? 

54. Công việc của 

[TÊN] chuyển đổi 

sang ứng dụng công 

nghệ thông tin có 

phải do ảnh hƣởng 

của dịch COVID-19 

không? 

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định công việc đang 

làm của ĐTĐT có ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trƣớc và sau khi dịch COVID-19 

bùng phát và sự thay đổi đó có phải ảnh hƣởng bởi dịch COVID-

19 hay không? 

Hướng dẫn thực hiện 

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm các công việc 

nhƣ sử dụng công nghệ thông tin (internet, mạng xã hội…) để 

bán hàng, làm việc trực tuyến nhƣ qua website, mail, zoom, mạng 

xã hội nhƣ face book, zalo, youtobe… 

 ĐTV đọc từng phƣơng án trả lời để ĐTĐT xác định phƣơng 

án trả lời phù hợp. 

 Tại câu 52, 53, ĐTĐT trả lời “CÓ”, ĐTV có thể lựa chọn 

nhiều đáp án nếu ĐTĐT làm nhiều hơn một công việc. 

55. Ngoài công việc 

này, [TÊN] có làm 

một công việc nào 

Mục đích 

 Nhằm xác định ĐTĐT có phải là ngƣời có nhiều công việc 

không để thu thập thông tin về công việc thứ 2 trong phần sau. 
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Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

khác để nhận tiền 

lƣơng/tiền công hoặc 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh để tạo ra 

thu nhập không? 

(Không bao gồm các 

công việc tạo ra sản 

phẩm với mục đích 

chủ yếu để gia đình 

mình sử dụng) 

Hướng dẫn thực hiện 

 Chọn mã trả lời theo nhƣ ĐTĐT cung cấp. 

Những ngƣời là lao động tự làm mà đã làm việc theo yêu cầu của 

nhiều khách hàng sẽ không đƣợc phân loại là ngƣời có nhiều hơn 

1 loại công việc/hoạt động kinh doanh. 

Lưu ý: Các công việc khác không bao gồm các công việc trong 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản mà sản phẩm tạo ra chủ 

yếu/chỉ để gia đình mình sử dụng. 
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PHẦN 5: CÔNG VIỆC KHÁC NGOÀI VIỆC CHÍNH 

Phần này chỉ hỏi cho những ngƣời có hơn 1 công việc (C55 có mã 1). 

 

Câu hỏi 
Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực 

hiện 

56. Hãy mô tả công việc 

thứ hai của [TÊN]? (VÍ 

DỤ: ĐÁNH VỮA, 

KHUÂN GẠCH ĐỂ 

XÂY NHÀ) 

57. Hãy mô tả chức danh 

(nếu có) của [TÊN] trong 

công việc này? 

Mục đích 

 Mô tả công việc, nhiệm vụ và chức danh của công việc/hoạt 

động kinh doanh thứ hai. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Xem hƣớng dẫn câu 38, 39. 

 

58. Tên cơ sở nơi [TÊN] 

làm công việc này là gì? 

 

59. Hoạt động chính hoặc 

sản phẩm/dịch vụ chính 

của cơ sở nơi [TÊN] làm 

việc này là gì? 

Mục đích 

 Mô tả ngành công việc/hoạt động kinh doanh thứ hai.  

Hướng dẫn thực hiện 

 Xem hƣớng dẫn câu 40, 41. 

60. Trong 7 ngày qua, 

[TÊN] làm công việc này 

khoảng bao nhiêu giờ? 

(ĐƠN VỊ TÍNH: GIỜ) 

Mục đích 

 Xác định thời gian làm việc thực tế trong 7 ngày qua của 

công việc thứ 2.  

Hướng dẫn thực hiện 

Xem hƣớng dẫn câu 44. 

61. Tháng trƣớc, [TÊN] 

nhận đƣợc khoảng bao 

nhiêu tiền công/tiền 

lƣơng hoặc lợi nhuận từ 

công việc này? Tiền 

công/tiền lƣơng bao gồm 

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định khoảng thu 

nhập ĐTĐT nhận đƣợc từ công việc thứ 2 (bao gồm tiền 

công/tiền lƣơng, tiền làm thêm giờ, tiền thƣởng, tiền phụ cấp 

nghề và tiền phúc lợi khác của công việc này). Thời gian tham 
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Câu hỏi 
Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực 

hiện 

tiền làm thêm giờ, tiền 

thƣởng, tiền phụ cấp nghề 

và tiền phúc lợi khác. 

chiếu của câu hỏi này là 1 tháng trƣớc thời điểm điều tra. 

Hướng dẫn thực hiện 

Xem hƣớng dẫn câu 45 

62. Cụ thể, [TÊN] nhận 

đƣợc bao nhiêu tiền cho 

công việc này? (ĐƠN VỊ 

TÍNH: NGHÌN ĐỒNG) 

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định thu nhập cụ 

thể ĐTĐT nhận đƣợc từ công việc thứ 2. Thời gian tham chiếu 

của câu hỏi này là 1 tháng trƣớc thời điểm điều tra. 

Hướng dẫn thực hiện: Xem hƣớng dẫn câu 46 

63. Ngoài hai công việc 

trên, [TÊN] có làm công 

việc nào khác nữa không? 

(Không bao gồm các 

công việc tạo ra sản phẩm 

với mục đích chủ yếu để 

gia đình mình sử dụng) 

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định công việc 

khác ngoài công việc chính và công việc thứ 2 của ĐTĐT. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Chọn mã trả lời theo nhƣ ĐTĐT cung cấp. 

Lưu ý: Công việc này không bao gồm các công việc tạo ra sản 

phẩm với mục đích chủ yếu để gia đình sử dụng. 

64. Trong 7 ngày qua, 

[TÊN] làm các công việc 

khác này khoảng bao 

nhiêu giờ? (ĐƠN VỊ 

TÍNH: GIỜ) 

Mục đích 

 Xác định thời gian làm việc thực tế trong 7 ngày qua của 

công việc khác ngoài công việc chính và công việc thứ 2.  

Hướng dẫn thực hiện 

Xem hƣớng dẫn câu 44. 

65. Tháng trƣớc, [TÊN] 

nhận đƣợc bao nhiêu tiền 

công/tiền lƣơng hoặc lợi 

nhuận từ các công việc 

này? Tiền công/tiền 

lƣơng bao gồm tiền làm 

thêm giờ, tiền thƣởng, 

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định khoảng thu 

nhập ĐTĐT nhận đƣợc từ công việc khác ngoài công việc 

chính và công việc thứ 2 (bao gồm tiền công/tiền lƣơng, tiền 

làm thêm giờ, tiền thƣởng, tiền phụ cấp nghề và tiền phúc lợi 

khác của công việc này). Thời gian tham chiếu của câu hỏi này 

là 1 tháng trƣớc thời điểm điều tra. 
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Câu hỏi 
Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực 

hiện 

tiền phụ cấp nghề và tiền 

phúc lợi khác 

Hướng dẫn thực hiện 

Xem hƣớng dẫn câu 45 

66. Trong 7 ngày qua, 

tổng số giờ làm tất cả các 

công việc của [TÊN], bao 

gồm công việc chính và 

các công việc khác nếu 

có, là […...] giờ đúng 

không? 

Mục đích 

 Câu hỏi này để kiểm tra lại tổng số giờ làm việc thực tế của 

tất cả các công việc ở câu 66 có bằng tổng số giờ làm việc ở 

các câu 44, 60, 64 không.  

Hướng dẫn thực hiện 

Nếu ĐTĐT xác nhận lại số giờ với khác với tổng số tính đƣợc 

từ các 44, 60, 64 thì ĐTV hỏi lại ĐTĐT lần lƣợt từ câu 44, 60, 

64 để xác định cho đúng. 

67. Trong 7 ngày qua, 

tổng thu nhập từ tất cả 

các công việc của [TÊN], 

bao gồm công việc chính 

và các công việc khác nếu 

có, là […] đúng không?  

Mục đích 

 Mục đích câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm xác định tổng thu 

nhập của tất cả các công việc ở câu 67 mà ĐTĐT nhận đƣợc từ 

tất cả các công việc ở các câu 46, 62, 65. 

Hướng dẫn thực hiện 

Nếu ĐTĐT xác nhận lại tổng thu nhập khác với số tính đƣợc 

từ câu với 46, 62, 65, thì ĐTV hỏi lại ĐTĐT lần lƣợt từ các 

câu 46, 62, 65 để xác định lại cho đúng. 

68. [TÊN] có muốn làm 

thêm giờ không? 

Mục đích 

 Để xác định ngƣời thiếu việc làm về mặt thời gian.  

Hướng dẫn thực hiện 

Chọn mã trả lời thích hợp theo câu trả lời của ĐTĐT. 

69. [TÊN] có thể bắt đầu 

làm thêm giờ trong vòng 

2 tuần tới không? 

Mục đích 

 Xác định xem ĐTĐT có sẵn sàng làm thêm giờ để có thêm 

thu nhập không. 

 Để xác định ngƣời thiếu việc làm về mặt thời gian.  
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Câu hỏi 
Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực 

hiện 

Hướng dẫn thực hiện 

 Sẵn sàng làm thêm giờ là những ngƣời có khả năng và có 

thể thu xếp để làm thêm giờ ngay khi đƣợc yêu cầu. Những 

ngƣời dù rất muốn đi làm thêm nhƣng vì nhiều lý do (sức khỏe 

yếu, không thu xếp đƣợc việc nhà, sợ phải làm ca đêm…) mà 

không thể làm thêm giờ đƣợc coi là không sẵn sàng. 

Chọn mã trả lời thích hợp theo câu trả lời của ĐTĐT. 
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PHẦN 6: ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19  

 

Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

70. Hiện nay, công 

việc của [TÊN] bị ảnh 

hƣởng nhƣ thế nào do 

dịch Covid-19? 

Mục đích 

 Xác định ảnh hƣởng cụ thể của dịch COVID-19 lên công việc 

của ĐTĐT là gì (mất việc, không tìm đƣợc việc, tạm nghỉ, tạm 

ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm giờ làm, nghỉ giãn 

việc…). 

Hướng dẫn thực hiện 

Lựa chọn theo phƣơng án trả lời của ĐTĐT 

71. Anh chị đã làm 

thế nào để khắc phục 

khó khăn do ảnh 

hƣởng của dịch 

Covid-19? 

Mục đích 

  Xác định những biện pháp mà ĐTĐT đã thực hiện để đối phó 

với ảnh hƣởng của COVID-19 đến công việc. 

Hướng dẫn thực hiện 

  ĐTV đọc rõ các biện pháp và lựa chọn theo phƣơng án trả lời 

của ĐTĐT 

72. [TÊN] có nhận 

đƣợc hỗ trợ từ các 

nguồn sau đây để 

khắc phục khó khăn 

do ảnh hƣởng bởi 

dịch Covid-19 không 

(hỗ trợ bao gồm các 

khoản trợ cấp/cho vay 

ƣu đãi bằng tiền hoặc 

hiện vật)? 

Mục đích 

  Xác định ĐTĐT đã đã nhận đƣợc những sự trợ giúp nào khi 

công việc bị ảnh hƣởng bởi COVID-19. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV đọc rõ các biện pháp và lựa chọn theo phƣơng án trả lời 

của ĐTĐT 
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PHẦN 7: CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH 

 

Câu hỏi Tóm tắt nội dung câu hỏi, mục đích và hướng dẫn thực hiện 

73. Trong 7 ngày qua, 

[TÊN] làm bao nhiêu 

giờ để trồng trọt hoặc 

thu hoạch hoặc chăn 

nuôi gia súc, gia cầm 

hoặc nuôi trồng, đánh 

bắt thủy hải sản hoặc 

săn bắt, thu nhặt sản 

phẩm tự nhiên với 

mục đích chủ yếu là 

để cho hộ gia đình 

mình sử dụng? (ĐƠN 

VỊ TÍNH: GIỜ) 

Mục đích 

 Xác định thời gian làm việc thực tế trong 7 ngày qua ngoài  

công việc chính, công việc thứ 2 và công việc khác thì ĐTĐT 

dành bao nhiêu thời gian cho công việc trồng trọt hoặc thu hoạch 

hoặc chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc nuôi trồng, đánh bắt thủy 

hải sản hoặc săn bắt, thu nhặt sản phẩm tự nhiên với mục đích 

chủ yếu là để cho hộ gia đình sử dụng .  

Hướng dẫn thực hiện 

 Các hoạt động này chỉ bao gồm các hoạt động đƣợc sản xuất 

ra với mục đích cho gia đình sử dụng. Kể cả khi một phần nhỏ 

sản phẩm đƣợc đem bán nhƣng nếu ĐTĐT xác định mục đích 

ban đầu là sản xuất để sử dụng thì các câu này sẽ có mã “Có”. 

 Trồng trọt và thu hoạch (cây lƣơng thực, hoa màu, cây ăn 

quả, rau củ): các hoạt động đề cập trong phần này nhƣ: làm đất, 

cày ải, gieo hạt, ƣơm cây, trồng rau, thu hoạch cây trái ở trên 

đồng ruộng, trong vƣờn nhà, sân nhà không cần xác định đồng, 

ruộng, vƣờn, sân đó có thuộc sở hữu của ĐTĐT hay không đều 

đƣợc coi là hoạt động trồng trọt và thu hoạch. Các hoạt động này 

không bao gồm việc trồng và chăm sóc cây cảnh. 

 Chăn nuôi gia súc gia cầm: Bao gồm các hoạt động chăm sóc, 

cho ăn, tiêm chủng, tắm rửa, đỡ đẻ, dọn dẹp chuồng trại cho gia 

súc, gia cầm. 

 Nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản: Các hoạt động nhƣ câu cá, 

mò cua, bắt ốc về cho gia đình sử dụng.  

 Săn bắt, thu nhặt sản phẩm tự nhiên: hái nấm, hái cây thuốc, 

rễ cây rừng với mục đích làm lƣơng thực hoặc thuốc cho gia 

đình. 

Số giờ làm việc: 

Trƣờng hợp ĐTĐT cho biết có làm các công việc trên thì ĐTV 

chọn mã 1 và hỏi tiếp số giờ họ đã làm trong 7 ngày qua, sau đó 

ghi thời gian vào 2 ô trống dành sẵn.  

  Chỉ ghi số giờ làm việc thực tế cho các hoạt động của công 

việc nhằm tạo ra sản phẩm mục đích chính cho tiêu dùng của hộ 

hoặc gia đình. Loại trừ thời gian thƣờng xuyên dành cho các 

hoạt động với mục đích chính để bán hoặc trao đổi. 
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  Loại trừ thời gian dành cho việc đi lại từ nhà tới nơi thực 

hiện công việc, hoặc thời gian nghỉ ngơi, ăn uống trong quá trình 

thực hiện công việc. 

ĐTV ghi lại số giờ theo giờ làm tròn. Nếu ĐTĐT trả lời họ đã 

làm ít hơn 0,5 giờ, ĐTV làm tròn xuống thành 0 giờ; nếu trả lời 

hơn 0,5 giờ, làm tròn thành 1 giờ. Nếu ĐTĐT không nhớ rõ số 

giờ thì khuyến khích họ ƣớc tính bằng cách tính số giờ làm việc 

bình quân mỗi ngày nhân số ngày làm việc. 

74. Với công việc 

trên, [TÊN] là ngƣời 

làm chính hay phụ 

giúp thành viên trong 

hộ/gia đình? 

Mục đích 

 Để xác định xem ĐTĐT là ngƣời làm chính (Tự làm) hay làm 

việc phụ giúp (Lao động gia đình). 

Hướng dẫn thực hiện 

 Ngƣời làm việc chính là ngƣời có quyền quyết định các hoạt 

động cụ thể liên quan đến công việc. Ví dụ: ngƣời làm chính ở 

câu 74 là ngƣời quyết định thời gian gieo hạt, bón phân, phun 

thuốc trừ sâu loại gì, trồng cây gì,… 

 Nếu một ngƣời đồng thời làm nhiều công việc tự sản tự tiêu thì 

câu này hỏi để xác định đối với công việc chiếm nhiều thời gian 

nhất. 

75. Trong 7 ngày qua, 

[TÊN] làm bao nhiêu 

giờ để dọn dẹp nhà 

cửa, giặt quần áo, nấu 

ăn, chế biến đồ ăn 

uống của hộ, đi mua 

đồ lƣơng thực, thực 

phẩm cho hộ? (ĐƠN 

VỊ TÍNH: GIỜ) 

Mục đích 

 Dùng để xác định thời gian ĐTĐT dành cho các công việc: 

Dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn, đi mua sắm và chuẩn bị 

các đồ ăn thức uống khác cho hộ nhƣ xay bột, làm bánh... 

Hướng dẫn thực hiện 

 Số giờ làm việc thực tế trong 7 ngày qua do ĐTĐT tự kê khai.  

 Chỉ ghi số giờ làm việc thực tế trong 7 ngày qua cho các hoạt 

động của công việc để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn, đi 

mua sắm cho hộ.  

 Ghi lại số giờ theo đã làm tròn. Nếu ĐTĐT trả lời ít hơn 0,5 

giờ, làm tròn xuống thành 0 giờ; nếu trả lời hơn 0,5 giờ, làm tròn 

thành 1 giờ. Nếu ĐTĐT không nhớ rõ số giờ thì khuyến khích họ 

ƣớc tính bằng cách tính số giờ làm việc bình quân mỗi ngày nhân 

số ngày làm việc. 



 65 

 Nếu ĐTĐT không nhớ rõ số giờ thì khuyến khích họ ƣớc tính 

bằng cách tính số giờ làm việc bình quân mỗi ngày nhân số ngày 

làm việc.  

76. Trong 7 ngày qua, 

[TÊN] làm bao nhiêu 

giờ để sản xuất sản 

phẩm cho gia đình sử 

dụng nhƣ đóng 

giƣờng tủ bàn ghế, 

làm gốm, may quần 

áo, dệt thảm, sửa 

chữa các đồ dùng bị 

hỏng của gia đình, 

sơn lại tƣờng,…? 

(ĐƠN VỊ TÍNH: 

GIỜ) 

Mục đích 

 Dùng để xác định thời gian ĐTĐT dành cho gia đình đối với 

các công việc: Đóng giƣờng, tủ, bàn ghế, làm gốm, may quần áo, 

dệt thảm, sửa chữa đồ vật hoặc thiết bị hỏng hóc, sơn lại 

tƣờng,… 

Hướng dẫn thực hiện 

 Số giờ làm việc thực tế trong 7 ngày qua do ĐTĐT tự kê khai.  

 Chỉ ghi số giờ làm việc thực tế trong 7 ngày qua cho các hoạt 

động của công việc để sản xuất sản phẩm cho gia đình sử dụng 

nhƣ đóng giƣờng tủ, bàn ghế, làm gốm, may quần áo, dệt thảm.  

 Ghi lại số giờ theo khoảng 1 giờ. Nếu ĐTĐT trả lời ít hơn 0,5 

giờ, làm tròn xuống thành 0 giờ; nếu trả lời hơn 0,5 giờ, làm tròn 

thành 1 giờ. Nếu ĐTĐT không nhớ rõ số giờ thì khuyến khích họ 

ƣớc tính bằng cách tính số giờ làm việc bình quân mỗi ngày nhân 

số ngày làm việc. 

 Nếu ĐTĐT không nhớ rõ số giờ thì khuyến khích họ ƣớc tính 

bằng cách tính số giờ làm việc bình quân mỗi ngày nhân số ngày 

làm việc.  

77. Trong 7 ngày qua, 

[TÊN] làm bao nhiêu 

giờ để tự xây sửa, cơi 

nới, mở rộng nhà cửa 

hoặc các công trình 

xây dựng của hộ? 

(ĐƠN VỊ TÍNH: 

GIỜ) 

Mục đích 

 Dùng để xác định thời gian dành cho các công việc: tự xây 

sửa, cơi nới, mở rộng nhà cửa hoặc các công trình xây dựng của 

hộ của ĐTĐT trong 7 ngày qua. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Số giờ làm việc thực tế trong 7 ngày qua do ĐTĐT tự kê khai.  

 Chỉ ghi số giờ làm việc thực tế trong 7 ngày qua cho các hoạt 

động của công việc để tự xây sửa, cơi nới, mở rộng nhà cửa hoặc 

các công trình xây dựng của hộ.  

 Ghi lại số giờ theo khoảng 1 giờ. Nếu ĐTĐT trả lời ít hơn 0,5 



 66 

giờ, làm tròn xuống thành 0 giờ; nếu trả lời hơn 0,5 giờ, làm tròn 

thành 1 giờ. Nếu ĐTĐT không nhớ rõ số giờ thì khuyến khích họ 

ƣớc tính bằng cách tính số giờ làm việc bình quân mỗi ngày nhân 

số ngày làm việc. 

 Nếu ĐTĐT không nhớ rõ số giờ thì khuyến khích họ ƣớc tính 

bằng cách tính số giờ làm việc bình quân mỗi ngày nhân số ngày 

làm việc.  

78. Trong 7 ngày qua, 

[TÊN] làm bao nhiêu 

giờ để chăm sóc, giúp 

đỡ hoặc hỗ trợ cho 

các thành viên (từ 18 

tuổi trở lên) của hộ bị 

khuyết tật, ốm đau, 

già yếu? (ĐƠN VỊ 

TÍNH: GIỜ) 

Mục đích 

 Dùng để xác định việc tham gia chăm sóc, giúp đỡ/hỗ trợ các 

thành viên từ 18 tuổi của hộ bị khuyết tật, ốm đau, già yếu. 

 Để nhận biết đầy đủ đối tƣợng cung cấp dịch vụ tự sản tự tiêu 

dùng trong giai đoạn tham chiếu ngắn. 

 Để nhận biết nhóm đối tƣợng đang cung cấp dịch vụ chăm 

sóc không hƣởng lƣơng/công cho các thành viên phụ thuộc của 

hộ mình. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Bao gồm các hoạt động không hƣởng lƣơng/công đƣợc thực 

hiện để chăm sóc/trợ giúp trực tiếp tới thành viên phụ thuộc lớn 

tuổi của hộ do bị khuyết tật, ốm hoặc các vấn đề liên quan đến 

tuổi già. Ngƣời phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên đang bị đau yếu về 

tinh thần hoặc thể lực, bị khuyết tật, thiểu năng, suy giảm chức 

năng. Bao gồm các hoạt động chăm sóc/trợ giúp nhƣ cung cấp 

thuốc men; trợ giúp việc tắm rửa, mặc quần áo, cho ăn. 

 Câu hỏi này loại trừ các công việc gia đình không hƣởng 

lƣơng/công đƣợc thực hiện nhƣ một phần của việc chăm sóc và 

duy trì chung cho hộ và các thành viên hộ nhƣ chuẩn bị bữa ăn, 

giặt giũ, dọn dẹp, thuộc lĩnh vực “quản lý hộ và các công việc 

gia đình tự làm của bản thân”. 

 Ví dụ: Trông nom, cho uống thuốc, giúp đi mua sắm, đưa đi 

thăm bạn bè… 

79. Trong 7 ngày qua 

[TÊN] làm bao nhiêu 

Mục đích 
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giờ để chăm sóc trẻ 

em dƣới 18 tuổi của 

hộ? (ĐƠN VỊ TÍNH: 

GIỜ) 

 Dùng để xác định thời gian dành cho việc chăm sóc cho trẻ 

em dƣới 18 tuổi của hộ.  

 Để nhận biết đầy đủ đối tƣợng cung cấp dịch vụ tự sản tự tiêu 

dùng trong giai đoạn tham vấn ngắn. 

 Để nhận biết tách biệt nhóm đối tƣợng đang cung cấp dịch vụ 

chăm sóc trẻ em không hƣởng lƣơng/công. 

Hướng dẫn thực hiện 

 Bao gồm các hoạt động không hƣởng lƣơng/công đƣợc thực 

hiện để chăm sóc/hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em của hộ.  

 Tính cho tất cả các hoạt động liên quan tới việc chăm sóc trẻ 

nhỏ (0-4 tuổi) hoặc trẻ em cần sự trợ giúp và giám sát thƣờng 

xuyên nhƣ: bế, cho ăn, lau chùi, tắm rửa, thay tã. Cũng tính cho 

các hoạt động chăm sóc trực tiếp cho trẻ em lớn tuổi (từ 5-17 

tuổi) nhƣ chuẩn bị cho trẻ đến trƣờng, chăm sóc vệ sinh cá nhân 

thuốc men cho trẻ; dạy học/gia sƣ và đọc cho trẻ, giúp trẻ hoàn 

thành bài tập, tƣ vấn cho trẻ vị thành niên, chơi với trẻ, giám sát 

trò chơi của trẻ . 

 Câu hỏi này phải loại trừ thời gian dành cho các hoạt động nội 

trợ gia đình không hƣởng lƣơng/công đƣợc thực hiện nhƣ một 

phần việc chăm sóc và duy trì chung cho hộ và các thành viên hộ 

nhƣ chuẩn bị bữa ăn, giặt giũ, dọn dẹp,... thuộc lĩnh vực “quản lý 

hộ và các công việc gia đình tự làm của bản thân”.  

Ví dụ: Tắm cho trẻ, chơi với trẻ, đưa trẻ đi học, chơi thể thao 

hoặc các hoạt động khác với trẻ, hướng dẫn, dạy kèm hoặc giúp 

đỡ trẻ làm bài tập về nhà, khuyên bảo, nói chuyện... 
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THÔNG TIN NHỮNG NGƯỜI 14 TUỔI TRỞ LÊN 

 

80. Hiện nay, [TÊN] 

được cấp Chứng minh 

thư/Căn cước công 

dân chưa? 

Mục đích 

Xác định số Chứng minh thƣ/Căn cƣớc công dân của ĐTĐT của 

những ngƣời đủ 14 tuổi trở lên tại thời điểm điều tra nhằm so 

sánh, kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. 

Hướng dẫn thực hiện 

 ĐTV hỏi ghi đúng số Chứng minh thƣ/Căn cƣớc công dân 

của ĐTĐT vào phiếu. 

81. Hiện nay, [TÊN] có 

sử dụng điện thoại cố 

định/di động không? 

Mục đích 

Nhằm để xác định lại thông tin nếu dữ liệu ĐTV điền vào sai, 

giúp cho việc xác minh thông tin đƣợc chính xác và dễ dàng 

hơn. 

Hướng dẫn thực hiện 

ĐTV hỏi ghi đúng số điện thoại của ĐTĐT vào phiếu. 
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Phụ lục 1: BẢNG ĐỐI CHIẾU NĂM ÂM LỊCH VÀ NĂM DƯƠNG LỊCH 

 

 Giáp  Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 

Tý 

(Chuột) 

 

1984 

1924 

  

1996 

1936 

  

2008 

1948 

 2022 

1960 

1900 

  

1972 

1912 

 

Sửu 

(Trâu) 

  

1985 

1925 

  

1997 

1937 

  

2009 

1949 

  

1961 

1901 

  

1973 

1913 

Dần 

(Hổ) 

 

1974 

1914 

  

1986 

1926 

  

1998 

1938 

  

2010 

1950 

  

1962 

1902 

 

Mão 

(Mèo) 

  

1975 

1915 

  

1987 

1927 

  

1999 

1939 

  

2011 

1951 

  

1963 

1903 

Thìn 

(Rồng) 

 

1964 

1904 

  

1976 

1916 

  

1988 

1928 

  

2000 

1940 

  

2012 

1952 

 

Tỵ 

(Rắn) 

  

1965 

1905 

  

1977 

1917 

  

1989 

1929 

  

2001 

1941 

  

2013 

1953 

Ngọ 

(Ngựa) 

 

2014 

1954 

  

1966 

1906 

  

1978 

1918 

  

1990 

1930 

  

2002 

1942 

 

Mùi 

(Dê) 

  

2015 

1955 

  

1967 

1907 

  

1979 

1919 

  

1991 

1931 

  

2003 

1943 

Thân 

(Khỉ) 

 

2004 

1944 

  

2016 

1956 

  

1968 

1908 

  

1980 

1920 

  

1992 

1932 

 

Dậu 

(Gà) 

  

2005 

1945 

  

2017 

1957 

  

1969 

1909 

  

1981 

1921 

  

1993 

1933 

Tuất 

(Chó) 

 

1994 

1934 

  

2006 

1946 

  

2018 

1958 

  

1970 

1910 

  

1982 

1922 

 

Hợi 

(Lợn) 

  

1995 

1935 

  

2007 

1947 

  

2019 

1959 

  

1971 

1911 

  

1983 

1923 
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Phụ lục 2: BẢNG CHUYỂN ĐỔI TRÌNH ĐỘ VĂN HOÁ PHỔ THÔNG 

 

Hệ thống  

giáo dục 

phổ thông để 

chuyển đổi 

CÁC TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯƠNG ỨNG 

 Hệ thống 

giáo dục 

cả nƣớc 

hiện nay 

  

Hệ thống thời 

Pháp thuộc 

  

Từ năm 1945 đến 1954 Hệ thống  

bổ túc 

văn hoá 

  

Hệ thống giáo dục 

Miền Bắc 

Vùng tự do Vùng tạm 

chiếm 

Trƣớc  

1981 

Từ Quảng Bình trở ra 

Cấp Lớp 1945-1950 1950-1954 1981-1986 1986-1989 

  

  

  

Tiểu 

học 

  

  

  

  

  

1 

  

Lớp 5 đồng ấu 

(Cours enfantin) 

  

  

  

  

Lớp năm 

tiểu học 

  

  

Vỡ lòng 

  

Lớp 1 

phổ thông 

Lớp 1 

phổ thông 

Lớp 1 

phổ thông 

2 

  

Lớp 4 

(Cours préparatoire) 

Lớp tƣ 

  

Lớp 1 

  

Lớp tƣ 

tiểu học 

Lớp 1 BTVH 

  

Lớp 1 PT 

  

Lớp 2 

phổ thông 

Lớp 2 

phổ thông 

Lớp 2 

phổ thông 

3 

  

Lớp 3 (Cours elementaire) 

Đậu sơ học yếu lƣợc 

Lớp ba 

  

Lớp 2 

  

Lớp ba 

tiểu học 

Lớp 2 BTVH 

  

Lớp 2 PT 

  

Lớp 3 

phổ thông 

Lớp 3 

phổ thông 

Lớp 3 

phổ thông 

4 

  

Lớp nhì năm thứ nhất (Moyen1) 

Lớp nhì năm thứ hai (Moyen2) 

Lớp nhì 

  

Lớp 3 

  

Lớp nhì 

tiểu học 

Lớp 3 BTVH 

  

Lớp 3 PT 

  

Lớp 4 

phổ thông 

Lớp 4 

phổ thông 

Lớp 4 

phổ thông 

5 

  

Lớp nhất (Supérieur) 

Đậu tiểu học (Certificat) 

Lớp nhất 

  

Lớp 4 

  

Lớp nhất 

tiểu học 

Lớp 4 BTVH 

  

Lớp 4 PT 

  

Lớp 5 

phổ thông 

Lớp 5 

phổ thông 

Lớp 5 

phổ thông 

  

  

6 

  

Đệ nhất niên trung học 

(Première année) 

Đệ nhất niên 

  

  

  

Đệ thất 

trung học 

Lớp 5 BTVH 

  

  

  

  

  

Lớp 6 

phổ thông 

Lớp 6 

phổ thông 

Trung 

học 

cơ sở 

  

  

  

7 

  

Đệ nhị niên trung học 

(Deuxième année) 

Đệ nhị niên 

  

Lớp 5 

  

Đệ lục 

trung học 

Lớp 6 BTVH 

  

Lớp 5 PT 

  

Lớp 6 

phổ thông 

Lớp 7 

phổ thông 

Lớp 7 

phổ thông 

8 

  

Đệ tam niên trung học 

(Troisième année) 

Đệ tam niên 

  

Lớp 6 

  

Đệ ngũ 

trung học 

Lớp 7 BTVH 

  

Lớp 6 PT 

  

Lớp 7 

phổ thông 

Lớp 8 

phổ thông 

Lớp 8 

phổ thông 

9 

  

Đệ tứ niên trung học 

(Quatrième année - Diplôme) 

Đệ tứ niên 

  

Lớp 7 

  

Đệ tứ 

trung học 

Lớp 7B BTVH 

  

Lớp 7 PT 

  

  

  

  

  

Lớp 9 

phổ thông 

  

Trung 

học 

phổ 

thông 

  

10 

  

Đệ nhất niên 

  

Đệ nhất niên 

chuyên khoa 

Lớp 8 

  

Đệ tam 

  

Lớp 8 BTVH 

  

Lớp 8 PT 

  

Lớp 10 

phổ thông 

Lớp 10 

phổ thông 

Lớp 10 

phổ thông 

11 

  

Đệ nhị niên, tú tài phần thứ nhất 

(Baccalauréat première partie) 

Đệ nhị niên 

chuyên khoa 

Lớp 9 

  

Đệ nhị 

Tú tài I 

Lớp 9 BTVH 

Lớp 10A BTVH 

Lớp 9 PT 

  

Lớp 11 

phổ thông 

Lớp 11 

phổ thông 

Lớp 11 

phổ thông 

12 

  

Đệ tam niên, thi tú tài toàn phần  

(Baccalauréat deuxième partie) 

Đệ tam niên 

chuyên khoa 

  

  

Đệ nhất 

Tú tài II 

Lớp 10B BTVH 

  

Lớp 10 PT 

  

Lớp 12  

phổ thông 

Lớp 12 

phổ thông 

Lớp 12 

phổ thông 
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