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Quyết định 

số/ngày/tháng/năm

QĐ số 92/QĐ-TCTK, ngày 29/01/2021 QĐ số 939/QĐ-TCTK, ngày 30/8/2021

TÊN CUỘC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ 2021 KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ 2022

I

II

1 Phạm vi điều tra

2 Đối tượng điều tra Đối tượng của KSMS là hộ dân cư (viết gọi là hộ) Đối tượng của KSMS là hộ dân cư 

(viết gọi là hộ) và các xã có hộ khảo sát

PA 2022 làm phiếu xã

3 Đơn vị điều tra Đơn vị là hộ được trọn khảo sát Đơn vị là hộ và xã được trọn khảo sát PA 2022 làm phiếu xã

III 

1 Điều tra toàn bộ
2 Điều tra chọn mẫu x x

IV

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ ĐANG THỰC HIỆN VÀ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2022

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA

Cuộc KSMS được tiến hành trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọi là tỉnh)

LOẠI ĐIỀU TRA

 THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

https://ksms2021.gso.gov.vn/
https://ksms2022.gso.gov.vn/
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GHI CHÚ (những điểm 

mới)
1 Thời điểm điều tra Thời điểm khảo sát thu thập thông tin là ngày điều 

tra viên trực tiếp phỏng vấn, (bổ sung phiếu nhân 

trắc sau)

Thời điểm khảo sát thu thập thông tin 

là ngày điều tra viên trực tiếp phỏng 

vấn và ghi phiếu tại hộ (đối với phiếu 

hộ), nhân trắc viên trự tiếp cân , đo các 

thành viên dưới 16 tuổi và ghi vào 

phiếu (phụ lục 1), đội trưởng phỏng 

vấn và ghi phiếu tại xã (đối với phiếu 

xã).

PA 2022 làm phiếu xã

2 Thời gian điều tra KSMS 2021 được tiến hành trong 8 kỳ, bắt đầu từ 

tháng 5 đến tháng 12 năm 2021. Thời gian thu 

thập thông tin tại địa bàn của kỳ tháng 5 năm 2021 

là 1 tháng (kể cả thời gian di chuyển). Các kỳ từ 

tháng 6 đến tháng 12 thời gian thu thập mỗi kỳ là 

10 ngày (kể cả thời gian di chuyển), bắt đầu từ 

ngày 05 hàng tháng.

KSMS 2022 được tiến hành trong 12 

kỳ, bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 12 

năm 2021. Thời gian thu thập thông tin 

tại địa bàn là 15 ngày (kể cả thời gian 

di chuyển), bắt đầu từ ngày 05 hàng 

tháng, riêng tháng 02 bắt đầu từ ngày 

07.

Số kỳ nhiều hơn 12 kỳ, 

thời gian dài hơn 15 ngày

3 Thời kỳ thu thập thông tin Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này có 

thời kỳ khảo sát (tham chiếu) là 7 ngày, 15 ngày, 

30 ngày, 3 tháng hoặc 12 tháng trước thời điểm 

khảo sát.

Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo 

sát này có thời kỳ khảo sát (tham 

chiếu) là 30 ngày hoặc 12 tháng trước 

thời điểm khảo sát.

Chỉ 02 thời kỳ thu thập 

thông tin là 30 ngày và 12 

tháng trước thời điểm 

khảo sát.

4 Phương pháp điều tra KSMS 2021 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực 

tiếp sử dụng phiếu điện tử được cài dặt trên thiết 

bị điện tử thông minh (CAPI) để thu thập thông 

tin. (Bổ sung phiếu nhân trắc sau)

KSMS 2022 áp dụng phương pháp 

phỏng vấn và cân đo trực tiếp. Điều tra 

viên, nhân trắc viên và đội trưởng sử 

dụng phiếu điện tử được cài dặt trên 

thiết bị điện tử thông minh (CAPI) để 

thu thập thông tin.

Đội trưởng phỏng vấn 

phiếu xã

Thu thập số liệu trực tiếp x x

Thu thập số liệu gián tiếp
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V

Thông tin về những đặc điểm chính về nhân khẩu học 

của các thành viên, gồm: tuổi, giới tính, dân tộc và 

tình trạng hôn nhân. Thông tin về thu nhập của hộ, 

gồm: thu từ tiền công, tiền lương; hoạt động sx tự làm 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; hoạt động ngành nghề 

sx kinh daonh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản của hộ; thu nhập khác.Thông tin về tiếp cận các 

dich vụ xã hội cơ bản, gồm: giáo dục; y tế; nhà ở; 

nước sạch và vệ sinh; thông tin. Thông tin về nhận 

thức và đánh giá của hộ về tình hình đời sống dân cư. 

Thông tin về công nghệ thông tin và truyền thông.

Thông tin định danh của hộ. Thông tin 

của thành viên hộ về nhân khẩu học, giáo 

dục, y tế, nhân trắc, việc làm và tiền 

lượng, tiền công. Thông tin về hoạt động 

SXKD, dịch vụ tạo thu nhập và thu nhập 

khác của hộ. Thông tin về chi tiêu của hộ, 

gồm: Chi cho ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục, 

y tế, văn hoá, ... và chi khác. Thông tin về 

điều kiện sống của hộ gồm: nhà ở, điện, 

nguồn nước sử dụng, điều kiện về sịnh và 

đồ dùng lâu bền. Thông tin về tiếp cận các 

chương trình an sinh xã hội và tình hình 

đời sống của hộ.

Thông tin về chi tiêu của 

hộ

Nội dung điều tra Nội dung khảo sát đối với phiếu xã

NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA

1 Nội dung điều tra Nội dung khảo sát đối với phiếu hộ
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Thu thập thông tin phản ánh điều kiện 

sống trong phạm vi xã ảnh hưởng đến 

mức sống của hộ, gồm: Thông tin 

chung về nhân khẩu, dân tộc. Thông 

tin kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội chủ 

yếu: hiện trạng điện, đường, trường 

học, trạm y tế, chợ, bưu điện và nguồn 

nước. Tình trạng kinh tế: tình hành sx 

nông nghiệp (đất đai. xu hướng và 

nguyên nhân tăng, giảm sản lượng các 

cây trồng chính, các điều kiện hỗ trợ 

phát triển sx như tưới tiêu, khuyến 

nông); cơ hội việc làm phi nông 

nghiệp. Một số thông tin cơ bản về trật 

tự an toàn xã hội, môi trường, tín dụng 

và tiết kiệm.

PA 2022 làm phiếu xã

- Phiếu số 1/KSMS21-HO: Phiếu phỏng vấn hộ - Phiếu số 1A/KSMS22-HO: Phiếu 

phỏng vấn hộ (thu nhập)

- Phiếu số 2/KSMS21-PT: Phiếu phúc tra hộ - Phiếu số 1B/KSMS22-HO: Phiếu 

phỏng vấn hộ (thu nhập và chi tiêu)

- Phiếu số 2/KSMS22-XA: Phiếu 

phỏng vấn xã

- Phiếu số 3/KSMS21-PT: Phiếu phúc 

tra hộ
VI

Quy mô mẫu

 - Số địa bàn 3,133 3,133

46,995

Nội dung điều tra

2 Phiếu điều tra Thêm phiếu phỏng vấn hộ 

(thu nhập và chi tiêu), 

phiếu phỏng vấn xã.

QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

1

 - Số hộ 46,995 Chia theo 02 loại phiếu
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Trong đó: - 37.596 hộ thu thập thông 

tin bằng phiếu số 1A/KSMS22-HO (hộ 

thu nhập)

 - 9.399 hộ thu thập thông tin bằng 

phiếu số 1B/KSMS22-HO (hộ thu 

nhập - chi tiêu)

Phương pháp chọn mẫu

 - Chọn địa bàn khảo sát Chọn 3.133 địa bàn khảo sát, trong đó có 50% địa 

bàn được chọn lại từ các địa bàn đã được khảo sát 

trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 và 

50% được chọn mới từ dàn mẫu chủ.

Chọn 3.133 địa bàn trong KSMS 2022, 

bao gồm: 25% địa bàn được chọn lại 

từ các địa bàn chỉ được khảo sát trong 

KSMS năm 2020, 25% địa bàn được 

chọn lại từ các địa bàn đã được khảo 

sát  trong cả hai cuộc KSMS năm 2020 

và KSMS năm 2021, 25% địa bàn 

được chọn lại từ các địa bàn chỉ được 

khảo sát trong KSMS năm 2021 và 

25% địa bàn được chọn mới từ dàn 

mẫu chủ.

25% địa bàn được chọn 

lại từ các địa bàn chỉ được 

khảo sát trong KSMS năm 

2020, 25% địa bàn được 

chọn lại từ các địa bàn đã 

được khảo sát  trong cả 

hai cuộc KSMS năm 2020 

và KSMS năm 2021, 25% 

địa bàn được chọn lại từ 

các địa bàn chỉ được khảo 

sát trong KSMS năm 

2021 và 25% địa bàn 

được chọn mới từ dàn 

mẫu chủ.

1

 - Số hộ 46,995 Chia theo 02 loại phiếu

2

 - Chọn hộ khảo sát  - Đối với địa bàn được chọn lại từ KSMS 2020: 

Chọn tất cả 15 hộ đã được khảo sát năm 2020 

 - Đối với địa bàn được chọn lại từ 

KSMS 2020, KSMS 2021: Chọn tất cả 
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 - Đối với địa bàn được chọn mới: Chọn 18 hộ từ 

bảng kê danh sách các hộ của địa bàn được chọn 

(sau khi đã được cập nhật) theo phương pháp ngẫu 

nhiên hệ thông. Từ 18 hộ được chọn này, chọn 15 

hộ chính thức và 03 hộ dự phòng, như hướng dẫn 

trong tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

 - Đối với địa bàn được chọn mới: 

Chọn 20 hộ từ bảng kê danh sách các 

hộ của địa bàn được chọn (sau khi đã 

được cập nhật) theo phương pháp ngẫu 

nhiên hệ thông. Từ 18 hộ được chọn 

này, chọn 15 hộ chính thức (12 hộ thu 

nhập và 03 hộ thu nhập - chi tiêu) và 

05 hộ dự phòng (03 hộ thu nhập và 02 

hộ thu nhập - chi tiêu) , như hướng dẫn 

như hướng dẫn tại Sổ tay hương dẫn 

nghiệp vụ KSMS 2022.

Số hộ chọn tăng lên và 

chia cho 02 loại phiếu.

VII NHỮNG HẠN CHẾ, 

BẤT CẬP 

2

 - Chọn hộ khảo sát


