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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TCTK-DSLĐ Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2019 

V/v chuẩn bị Điều tra Lao động 

việc làm năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Phương án Điều tra Lao động việc làm năm 2020 được ban hành 

kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-TCTK ngày 16/8/2019 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Dân số và Lao động – viết 

gọn là Vụ DSLĐ) hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (viết gọn là Cục Thống kê) thực hiện công tác chuẩn bị Điều tra Lao động 

việc làm năm 2020 như sau: 

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

1.1. Rà soát địa bàn 

Dựa trên danh sách địa bàn điều tra mẫu được gửi tới Cục Thống kê (Phụ 

lục 1) qua hòm thư điện tử, Cục Thống kê thực hiện rà soát để xác định và cập 

nhật những thay đổi của địa bàn điều tra mẫu, ghi rõ những thay đổi vào cột số 25 

của Phụ lục 1 như sau:  

- Ghi mã 1 nếu địa bàn đã bị giải tỏa toàn bộ;  

- Ghi mã 2 nếu địa bàn đã bị giải tỏa một phần;  

- Ghi mã 3 nếu địa bàn có sự thay đổi từ thành thị chuyển thành nông 

thôn hoặc ngược lại;  

- Để trống nếu không có sự thay đổi gì.  

* Lưu ý: không được sửa đổi thông tin trong các cột từ 1 đến 24. 

Cục Thống kê thông báo những thay đổi và gửi lại danh sách địa bàn điều 

tra mẫu đã được rà soát về Tổng cục Thống kê (Vụ DSLĐ) trước ngày 

20/12/2019. 

1.2. Cập nhật Bảng kê hộ 

Dựa trên danh sách địa bàn điều tra mẫu, Tổng cục Thống kê (Vụ DSLĐ) 

đã lập danh sách các hộ (Bảng kê hộ) tại mỗi địa bàn điều tra từ kết quả Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019. Bảng kê hộ của mỗi địa bàn điều tra được gửi tới 

Cục Thống kê qua hòm thư điện tử như mẫu gửi kèm Công văn này. Cục Thống 

kê thực hiện rà soát để xác định và cập nhật những thay đổi về “tên chủ hộ” như 

đã nêu tại cột “N” và địa chỉ chủ hộ như đã nêu tại cột “O”; ghi rõ những thay đổi 

(nếu có) vào cột cuối cùng của danh sách hộ, cột “R” như sau:  

- Nếu hộ chuyển đi và hộ mới chuyển đến ngôi nhà của chủ hộ cũ hoặc hộ 

cũ vẫn đang ở tại địa bàn nhưng thay tên chủ hộ thì xóa tên chủ hộ cũ và 

ghi tên chủ hộ mới vào dòng của chủ hộ cũ tại cột “N” đồng thời ghi mã 

“2” ở cột “R”;  

- Nếu hộ cũ chuyển đi nhưng không có hộ mới chuyển đến thì ghi mã “1” 

ở cột “R”;  
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- Nếu phát sinh ngôi nhà mới và có hộ mới chuyển đến địa bàn điều tra thì 

ghi bổ sung thông tin từ cột “A” đến cột “Q” của hộ mới vào dòng cuối 

cùng của Bảng kê hộ với số thứ tự hộ là số thứ tự tiếp theo số thứ tự 

cuối cùng của Bảng kê hộ đồng thời ghi mã “3” ở cột “R” 

* Lưu ý: không được sửa đổi thông tin trong các cột từ “A” đến “K” đối với 

các hộ trong danh sách do Vụ DSLĐ gửi. 

Cục Thống kê thông báo những thay đổi và gửi lại Bảng kê hộ đã được cập 

nhật về Tổng cục Thống kê (Vụ DSLĐ) trước ngày 25/12/2019. 

1.3. Chọn hộ mẫu 

Dựa trên Bảng kê hộ đã được cập nhật, Cục Thống kê thực hiện chọn hộ 

mẫu điều tra dựa trên phần mềm đã được sử dụng trong Điều tra dân số và nhà ở 

giữa kỳ năm 2014. Chọn hộ mẫu được thực hiện theo các bước sau:  

 - Bước 1: Dựa trên Bảng kê hộ đã cập nhật, xóa bỏ các dòng có chủ hộ cũ 

đã chuyển đi nhưng không có hộ mới chuyển đến ngôi nhà của chủ hộ cũ. Sau đó 

chèn thêm 1 cột để đánh số thứ tự hộ của Bảng kê hộ (từ 1 đến hết danh sách). 

 - Bước 2: Chia Bảng kê hộ thành 02 nhóm (nhóm 1 và nhóm 2) tương ứng 

với nửa trên và nửa dưới: Nếu tổng số hộ (n) là chẵn: số hộ nhóm 1 = số hộ nhóm 

2 = tổng số hộ chia 2; Nếu tổng số hộ (n) là lẻ: số hộ nhóm 1 = (Tổng số hộ -1) 

chia 2; số hộ nhóm 2 = (Tổng số hộ+1) chia 2. 

 - Bước 3: Tại mỗi nhóm, chèn thêm 1 cột “Số thứ tự hộ chọn mẫu” trước 

cột A và đánh số thứ tự hộ từ 1 đến hết cho riêng từng nhóm. Sử dụng phần mềm 

chọn hộ được sử dụng trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 để chọn 

ra 15 hộ mẫu tại mỗi nhóm. 

 Cục Thống kê thông báo và gửi Tổng cục Thống kê (Vụ DSLĐ) danh sách 

các hộ mẫu được chọn từng nhóm của mỗi địa bàn qua hòm thư điện tử chậm nhất 

vào ngày 30/12/2019. 

1.4. Chọn hộ mẫu dự phòng để thay thế hộ không điều tra được 

Mỗi nhóm địa bàn mẫu được chọn 2 hộ dự phòng để thay thế những hộ 

mẫu đã chọn không điều tra được. Dựa trên Bảng kê hộ đã được cập nhật, xóa bỏ 

các dòng về các hộ đã được chọn mẫu chính thức (đã chọn ở mục 1.3) khỏi danh 

sách bảng kê và thực hiện chọn mẫu 2 hộ giống cách chọn ra 15 hộ mẫu ở trên.  

 Cục Thống kê thông báo và gửi Tổng cục Thống kê (Vụ DSLĐ) danh sách 

các hộ mẫu được chọn dự phòng từng nhóm của mỗi địa bàn qua hòm thư điện tử 

chậm nhất vào ngày 30/12/2019. 

2. Tổ chức tập huấn cho điều tra viên 

Do Điều tra lao động việc làm năm 2020 thực hiện CAPI để thu thập thông 

tin như năm 2019 và phiếu điều tra không có nhiều thay đổi so với năm 2019, nên 

cuộc điều tra này không tổ chức tập huấn cấp Trung ương. Thay vào đó, các 

hướng dẫn chọn mẫu, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn Cục Thống kê thực hiện bằng văn bản. Cục Thống kê 

căn cứ vào tình hình địa phương để tổ chức tập huấn cho điều tra viên theo quy 

định trước ngày 01/01/2020. 
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3. Một số lưu ý về nghiệp vụ ghi phiếu điều tra 

3.1. Phiếu hỏi điều tra lao động việc làm năm 2020 đã được thiết kế gọn 

hơn năm 2019. Qua kiểm tra, Tổng cục Thống kê (Vụ DSLĐ) phát hiện các câu 

hỏi về trình độ chuyên môn kỹ thuật thường bị thu thập thiếu chính xác nên Tổng 

cục Thống kê (Vụ DSLĐ) đã thiết kế lại câu hỏi này nhằm cho phép có thể xác 

định tất cả các trình độ chuyên môn kỹ thuật mà đối tượng điều tra đã đạt được. 

Đề nghị các đồng chí giảng viên nghiên cứu kỹ phiếu hỏi và sổ tay hướng dẫn 

nghiệp vụ điều tra để hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu cho điều tra viên.  

3.2. Phiếu hỏi và sổ tay hướng dẫn được gửi kèm công văn này. CTK tự in 

phiếu và sổ tay để phát cho điều tra viên và lực lượng tham gia điều tra. 

3.3. Vụ DSLĐ đã phối hợp với Trung tâm tin học Thống kê xây dựng 

chương trình phần mềm phiếu điều tra CAPI Điều tra lao động việc làm năm 

2020. Chương trình này có thể triển khai tập huấn và chạy thử từ ngày 22 tháng 

12 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2019.  

Trong thời gian tập huấn, đề nghị CTK hướng dẫn điều tra viên cách cập 

nhật chương trình CAPI để thực hiện điều tra chính thức từ ngày 1/1/2020. Cục 

Thống kê gửi kết quả rà soát địa bàn, cập nhật Bảng kê hộ, danh sách hộ mẫu chính 

thức và dự phòng về Tổng cục Thống kê (Vụ DSLĐ) theo hòm thư điện tử 

TKDSLD@gso.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin, đề nghị 

liên lạc theo số điện thoại 024-73046666 (số máy lẻ: 8822, 1603, 1618).  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);  

- Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh 

(để báo cáo); 

- PPCĐ, TTTH1; 

- Lưu: VT, DSLĐ. 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TK DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Mai 
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PHỤ LỤC 2: MẪU DANH SÁCH HỘ  
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