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   TỔNG CỤC THỐNG KÊ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số: 242 /KH-CTK                    Bình Phước, ngày  18  tháng 4 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
 

 Triển khai Điều tra biến động dân số 

 và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 

 

 Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TCTK và Phương án điều tra ngày 02 

tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cụcThống kê về Điều tra biến động 

dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018, Cục Thống kê hướng dẫn 

việc triển khai thực hiện cuộc Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 

01/4/2018 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu điều tra 

1.1. Mục đích điều tra 

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 

(sau đây viết tắt là Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018) là cuộc điều tra chọn mẫu 

được thực hiện nhằm mục đích chính sau: 

- Thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và 63 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là tỉnh) bao gồm khu vực 

thành thị và nông thôn về số dân, tình hình biến động dân số( bao gồm cả di cư 

của người Việt Nam ra nước ngoài) và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, 

tình hình hút thai hay nạo phá thai; 

- Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về 

dân số và kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là DS-KHHGĐ), phục vụ các 

cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực DS-KHHGĐ; 

- Xây dựng dữ liệu về dân số và kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu 

trong nước và so sánh quốc tế. 

1.2. Yêu cầu điều tra  

Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau: 

- Đáp ứng yêu cầu biên soạn các chỉ tiêu thống kê DS-HHGĐ thuộc Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; biên soạn chỉ tiêu về di cư của người Việt Nam 

ra nước ngoài theo một số phân tổ chủ yếu. 

- Bảo đảm mức độ đại diện của số liệu cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã 

hội và 63 tỉnh, đáp ứng phân tổ theo thành thị và nông thôn; 

- Phục vụ kịp thời việc biên soạn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng 

và cả năm 2018 của Tổng cục Thống kê; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; đáp 

ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế; 

- Thực hiện điều tra đúng các quy định trong phương án; 

- Sử dụng điều tra đúng mục đích, đúng chế độ, đúng định mức, tiết kiệm 

và hiệu quả. 

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra 
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2.1. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra trong cuộc điều tra này là nhân khẩu thực tế thường trú 

của hộ dân cư (sau đây viết tắt là hộ), gồm cả những người thuộc lực lượng vũ 

trang là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ. Đối tượng điều tra không bao gồm 

những người thuộc lực lượng vũ trang sống trong các khu doanh trại. 

2.2. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra là hộ. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một 

nhóm người ăn chung và ở chung. Họ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, 

hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung. 

Chủ hộ (hoặc người am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng) 

là người cung cấp thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú và các trường hợp 

chết của hộ. Đối với những thông tin mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên 

cần phỏng vấn trực tiếp các nhân khẩu thực tế thường trú của hộ. Đối với các yêu 

cầu về lịch sử sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, điều tra viên 

phải phỏng vấn trực tiếp thành viên của hộ là phụ nữ từ 15-49 tuổi. 

2.3. Phạm vi điều tra 

Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành 

trên phạm vi cả nước. Tỉnh Bình Phước được chọn điều tra ở 120 địa bàn mẫu, 

tương đương 4.800 hộ thuộc 11 huyện, thị. 

Phụ lục 1: 

Bảng phân bổ số lượng địa bàn điều tra mẫu 

Điều tra BĐDS và KHHGĐ thời điểm 01/4/2018 

 

Mã huyện Tên huyện/thị Tổng số Thành thị 
Nông 

thôn 

 Toàn tỉnh 120 36 84 

688 Thị xã Phước Long 8 7 1 

689 Thị xã Đồng Xoài 15 11 4 

690 Thị xã Bình Long 9 7 2 

691 Huyện Bù Gia Mập 8 - 8 

692 Huyện Lộc Ninh 15 2 13 

693 Huyện Bù Đốp 6 1 5 

694 Huyện Hớn Quản 11 0 11 

695 Huyện Đồng Phú 11 2 9 

696 Huyện Bù Đăng 16 2 14 

697 Huyện Chơn Thành 11 4 7 

698 Huyện Phú Riềng 10 - 10 
 

3. Thời điểm và thời gian điều tra 

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2018. 

Thời gian điều tra ( thời gian thu thập thông tin tại địa bàn) khoảng 20 

ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 (kể cả thời gian di chuyển). 

4. Nội dung điều tra 

Ngoài thông tin định danh, nội dung điều tra bao gồm 4 phần sau: 
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Phần 1: Thông tin về các thành viên của hộ 

Đối với toàn bộ thành viên trong hộ: họ và tên của từng nhân khẩu thực tế 

thường trú trong hộ; mối quan hệ với chủ hộ; giới tính; tháng, năm sinh hoặc tuổi 

tròn theo dương lịch; dân tộc; tôn giáo; tình trạng đăng ký khai sinh của trẻ dưới 5 

tuổi. 

Đối với thành viên trong hộ từ 1 tuổi trở lên: nơi thực tế thường trú cách 

đây 1 năm, lý do chính chuyển đến hộ. 

Đối với thành viên trong hộ từ 5 tuổi trở lên: tình hình đi học hiện nay; 

trình độ nghề, kỹ năng nghề; tình trạng biết chữ. 

Đối với thành viên trong hộ từ 15 tuổi trở lên: tình trạng hôn nhân hiện tại.  

Phần 2: Thông tin về lịch sử sinh, kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ 

sinh sản của thành viên trong hộ là phụ nữ từ 15-49 tuổi, bao gồm các thông 

tin: số con đã sinh, số con hiện còn sống, số con đã chết và thông tin về lần sinh 

gần nhất; tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai, hút thai và nạo, phá thai; tình 

hình tai biến sau khi hút thai hay nạo, phá thai. 

Phần 3: Thông tin về thành viên của hộ bị chết (nếu có) 

Thu thập thông tin về thành viên của hộ bị chết (nếu có) trong khoảng thời 

gian từ ngày 1 Tết Âm lịch Đinh Dậu năm 2017 (tức ngày 28/01/2017 dương lịch) 

đến hết ngày 31/3/2018, bao gồm các thông tin: số người chết; giới tính, thời gian 

và tuổi của người chết; nguyên nhân chết và nơi chết; tình hình tử vong sản phụ. 

Phần 4: Thông tin về thành viên hộ di cư ra nước ngoài 

Thu thập thông tin về thành viên hộ di cư ra nước ngoài: họ và tên, giới 

tính, tháng năm sinh hoặc tuổi tròn theo dương lịch, tên nước cư trú, mục đích 

chính khi sang nước ngoài cư trú, thới gian cư trú liên tục ở nước ngoài. 

5. Phiếu điều tra và danh mục sử dụng trong điều tra 

5.1. Phiếu điều tra 

Nội dung Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018 được thiết kế trên một phiếu điều 

tra, gồm hai phiên bản là phiếu điện tử và phiếu giấy: 

Phiếu điện tử được cài đặt trong máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh 

của điều tra viên để điều tra viên sử dụng trong quá trình thu thập thông tin tại địa 

bàn, gọi là phiếu CAPI; 

Phiếu điều tra giấy chỉ được sử dụng dự phòng tại các hộ không thể sử 

dụng CAPI. thông tin thu được từ các hộ đã được điều tra bằng phiếu giấy sẽ 

được nhập vào phần mềm giám sát trực tuyến để đồng bộ dữ liệu các hộ đã được 

điều tra CAPI. 

5.2. Danh mục sử dụng trong điều tra 

Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018 sử dụng các danh mục sau:  
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- Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi 

đã được Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm điều tra; 

- Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành 

theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống (Cuộc 

điều tra này sử dụng danh mục đã được rút gọn); 

 - Danh mục tôn giáo Việt Nam (dùng trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2009); 

         - Danh mục nước và vùng lãnh thổ quy định trong sổ tay hướng dẫn; 

 - Bảng chuyển đổi năm âm lịch sang năm dương lịch; 

- Bảng chuyển đổi trình độ văn hoá phổ thông. 

6. Loại điều tra, phương pháp thu thập thông tin 

6.1. Loại điều tra 

Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu. Quy mô mẫu 

được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện thống kê của số liệu cho cấp tỉnh bao gồm 

7.640 địa bàn, tương đương 305.600 hộ. Tỉnh Bình Phước được chọn 120 địa bàn 

mẫu, tương đương 4.800 hộ. 

Mỗi địa bàn điều tra sẽ được chọn ra 40 hộ theo mẫu phương pháp chọn hệ 

thống để điều tra.  

6.2. Phương pháp thu thập thông tin 

Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018 tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực 

tiếp. Điều tra viên phải đến từng hộ để hỏi và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu 

điều tra CAPI. Người trả lời phỏng vấn phải là chủ hộ hoặc người có khả năng 

cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hộ và người chết của hộ; thành viên của 

hộ là phụ nữ từ 15-49 tuổi để cung cấp trực tiếp thông tin về lịch sử sinh, 

KHHGĐ và sức khoẻ sinh sản của bản thân mình.  

Phiếu điều tra giấy chỉ sử dụng dự phòng tại các hộ không thể sử dụng 

CAPI. Thông tin thu được từ các hộ sử dụng phiếu giấy sẽ được điều tra viên 

chuyển cho Chi cục Thống kê cấp huyện, thị nhập vào phần mềm giám sát trực 

tuyến và đồng bộ dữ liệu với các hộ, địa bàn đã được điều tra CAPI.  

Dữ liệu CAPI đã được kiểm tra, duyệt và nghiệm thu bởi các cấp giám sát. 

 

7. Phương Pháp xử lý thông tin và hệ biểu đầu ra của cuộc điều tra 

Dữ liệu điều tra bằng CAPI được điều tra viên đồng bộ hàng ngày về hệ 

thống máy chủ thông qua đường truyền dữ liệu trực tuyến. Tại đây giám sát viên 

các cấp thực hiện việc kiểm tra số liệu và nghiệm thu số liệu trực tuyến theo quy 

trình: Giám sát viên các cấp được phân quyền chịu trách nhiệm đối với các địa 

bàn điều tra được giao phụ trách; khi số liệu được giám sát viên cấp nào nghiệm 



 5 

thu thì toàn bộ dữ liệu sẽ được khóa tại cấp giám sát viên đó và sẵn sàng cho các 

bước xử lý dữ liệu tiếp theo. 

8. Kế hoạch tiến hành 
 

Kế hoạch tiến hành Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018 như sau: 
 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện/hoàn 

thành 

Đơn vị 

phụ trách 

1 Rà soát địa bàn điều tra 
Từ ngày 09/4 đến ngày 

13/4/2018 
CCTK 

2 Cập nhật bảng kê  
Từ ngày 13/4 đến ngày 

23/4/2018 
CCTK 

3 Báo cáo kết quả rà soát địa bàn điều tra Ngày 16/4/2018 CTK 

4 Kiểm tra bảng kê và chọn hộ điều Từ ngày 23-26/4/2018 CTK 

5 
Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ 

trưởng và giám sát viên 

Từ ngày 23/4 đến ngày 

27/4/2018   

CTK 

6 Báo cáo rà soát, cập nhật bảng kê, chọn hộ Ngày 25/4/2018 CTK 

7 
Điều tra và giám sát điều tra tại địa bàn ( bao 

gồm cả nhập tin phiếu giấy bằng CAPI) 

Từ ngày 01 đến ngày 

20/5/2018 

Điều tra viên, 

CTK ,CCTK 

8 Kiểm tra, nghiệm thu, duyệt phiếu điều tra  01-20/2/2018 
Giám sát viên 

các cấp 
  

9. Tổ chức chỉ đạo thực hiện 

9.1. Công tác chuẩn bị  

a. Rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê và chọn hộ điều tra 

Công tác rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê và chọn hộ điều tra được thực 

hiện vào nửa đầu tháng 4 năm 2018. Các Chi cục Thống kê phối hợp với cán bộ 

thôn/xóm/ấp/bản/tổ dân phố tiến hành rà soát, cập nhật đầy đủ bảng kê để phục vụ 

bước chọn hộ điều tra theo đúng kế hoạch. 

Trên cơ sở đường ranh giới của địa bàn được phân công thực hiện cập nhật, 

người làm công tác cập nhật bảng kê phải đến từng địa bàn để đối chiếu lại với 

thực tế. Khi thực hiện nhiệm vụ này cần đặc biệt chú ý phát hiện: ngôi nhà mới 

xây có người ở nằm trong ranh giới địa bàn nhưng chưa được thể hiện trên sơ đồ, 

những ngôi nhà trước đây không có người ở nhưng hiện đã có người đến cư trú, 

những ngôi nhà hiện không có người ở hoặc đã bị phá huỷ, những khu vực trước 

đây là vùng đất trống, đồi trọc, ruộng nương, rừng, ... thuộc phạm vi ranh giới địa 

bàn. Trên cơ sở đó,tiến hành cập nhật đầy đủ số nhà, số hộ, số người vào sơ đồ và 

bảng kê của địa bàn. Sau khi cập nhật những ngôi nhà có người ở vào sơ đồ địa 

bàn, tiến hành cập nhật bảng kê cho phù hợp với thực tế.  

b. Tuyển chọn điều tra viên và Giám sát viên các cấp 

Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện cuộc điều tra, có vai trò quan 

trọng quyết định đến chất lượng thông tin thu thập và sự thành công của cuộc điều 

tra. Mỗi điều tra viên phụ trách từ 02 đến 03 địa bàn, do đó yêu cầu bắt buộc phải 

chọn điều tra viên là người có tinh thần trách nhiệm, có trình độ học vấn từ trung 
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học phổ thông trở lên, có và sử dụng thành thạo máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh hệ điều hành Androi, có kết nối intenet để thực hiện điều tra bằng 

chương trình CAPI ( Cục Thống kê đã hợp đồng với Bưu điện tỉnh Bình Phước 

tuyển chọn Điều tra viên)   

Giám sát viên các cấp: 

Giám sát viên cấp địa bàn ( còn gọi là tổ trưởng)  chịu trách nhiệm trực tiếp 

quản lý công việc điều tra hàng ngày của từng điều tra viên trong tổ điều tra, là một 

trong những thành phần quyết định tính đầy đủ và chính xác của thông tin thu thập. 

Mỗi giám sát viên cấp địa bàn phụ trách từ 02 đến 03 điều tra viên, giám sát viên 

cấp địa bàn gồm lãnh đạo, công chức Chi cục Thống kê cấp huyện, thị. 

Giám sát viên cấp tỉnh: Gồm lãnh đạo, công chức của Cục Thống kê tỉnh. 

c. Tập huấn nghiệp vụ điều tra 

Cục Thống kê trực tiếp tổ chức Hội nghị tập huấn cho tổ trưởng, điều tra 

viên và giám sát viên. Thời gian Hội nghị là 02 ngày cho mỗi lớp từ ngày 23tháng 

4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018. 

9.2. Công tác điều tra thực địa 

Công tác điều tra tại địa bàn được thực hiện trong khoảng 20 ngày (kể cả 

thời gian di chuyển), bắt đầu từ ngày 01/5/2017. Trong những ngày đầu, tổ trưởng 

cần giúp điều tra viên khắc phục các sai sót xảy ra, nhất là những lỗi hệ thống 

trong phỏng vấn và nhập phiếu. Điều tra viên điều tra tại địa bàn, bảo đảm việc 

thu thập thông tin được thực hiện tại hộ được chọn điều tra, đúng yêu cầu chất 

lượng và thời hạn quy định. 

9.3. Công tác kiểm tra, giám sát  
Hoạt động kiểm tra, giám sát tập trung vào quá trình rà soát địa bàn điều 

tra, cập nhật bàng kê,  thu thập thông tin tại hộ và kiểm tra phiếu điều tra. Công 

tác kiểm tra giám sát được quy định chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 

điều tra”. Giám sát viên của cuộc điều tra là lãnh đạo, công chức của ngành 

Thống kê ở cấp tỉnh và huyện. 

- Đối với  Giám sát viên cấp địa bàn: là những người được phân công giám 

sát, kiểm tra và duyệt số liệu của điều tra viên. Nhiệm vụ của giám sát viên cấp 

địa bàn:  

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hàng ngày của điều tra viên; 

+ Kiểm tra chất lượng thông tin trên phiếu điều tra khi có chênh lệch 

thông tin giữa bảng kê và phiếu điều tra; 

+ Duyệt toàn bộ các phiếu điều tra tại các địa bàn được phân công giám 

sát có sự chênh lệch giữa thông tin bảng kê và phiếu điều tra; 

+ Thông báo cho điều tra viên những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý hoặc 

những thông tin trong phiếu cần kiểm tra, xác minh lại; trả lời những câu hỏi của 

điều tra viên liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng máy tính; 

+ Trao đổi với giám sát viên cấp tỉnh về những vấn đề nghiệp vụ phát 

sinh hoặc những vấn đề kỹ thuật sử dụng máy tính cho quá trình điều tra. 

- Đối với  Giám sát viên cấp tỉnh: là những người được phân công giám sát, 

kiểm tra và duyệt số liệu của giám sát viên cấp địa bàn. Nhiệm vụ của giám sát 

viên cấp tỉnh:  
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+ Kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hàng ngày của điều tra viên thông 

qua các phiếu điều tra đã được giám sát viên cấp địa bàn duyệt; 

+ Kiểm tra chất lượng thông tin trên phiếu điều tra và duyệt toàn bộ các 

phiếu điều tra được phân công giám sát; 

+ Thông báo cho giám sát viên cấp địa bàn những vấn đề nghiệp vụ cần 

lưu ý hoặc những thông tin trong phiếu cần kiểm tra, xác minh lại; trả lời những 

câu hỏi của giám sát viên cấp địa bàn được phân công liên quan đến nghiệp vụ và 

kỹ thuật sử dụng  điện thoại, máy tính; 

+ Trao đổi với giám sát viên cấp Trung ương về những vấn đề nghiệp vụ 

phát sinh hoặc những vấn đề kỹ thuật sử dụng máy tính cho quá trình điều tra

  

10.Tổ chức thực hiện 

- Cục Thống kê : tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra theo phương án 

điều tra tại các địa bàn đã được chọn từ bước rà soát địa bàn, cập nhật sơ đồ, bảng 

kê; tuyển chọn; tập huấn cho điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên; giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu, duyệt phiếu của tỉnh theo quy định.  

Trong thời gian điều tra, Lãnh đạo Cục Thống kê phân công giám sát viên 

trực tiếp xuống từng địa bàn để kiểm tra, giám sát điều tra viên. Cục Thống kê chịu 

trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra điện tử. Tất cả các địa bàn 

điều tra phải được giám sát và phản ánh kết quả trong phiếu giám sát của giám sát 

viên. 

- Chi cục Thống kê huyện, thị xã :có nhiệm vụ hướng dẫn điều tra viên thực 

hiện điều tra, tham gia giám sát điều tra ở địa bàn theo phân công của Cục Thống 

kê; nghiệm thu và duyệt phiếu điều tra điện tử.  

 

11. Kinh phí điều tra 

Kinh phí thực hiện Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2018 từ nguồn  ngân sách Nhà 

nước. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư 

số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập 

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

kê. Kinh phí điều tra được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, đúng định mức, 

tiết kiệm và hiệu quả./. 

 

              
             

     

            

 

 

 

        

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Chi cục TK các huyện/thị; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Bưu điện tỉnh Bình Phước; 

- Thanh tra; TCHC; 

- Lưu: VT, DS-VX. 
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