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TÊN CUỘC ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 

2021

ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 

NĂM 2022

I

II

1
Phạm vi điều tra ĐT LĐVL được tiến hành trên 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

2

Đối tượng điều tra Đối tượng điều tra là nhân khẩu thực tế 

thường trú từ 15 tuổi trở lên của hộ dân cư, 

bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ 

trang là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ; 

không bao gồm những người thuộc lực lượng 

vũ trang cư trú trong các khu doanh trại.

3 Đơn vị điều tra Đơn vị điều tra là hộ dân cư

III 

1 Điều tra toàn bộ

2 Điều tra chọn mẫu x x

IV

1
Thời điểm điều tra Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01 của 

tháng điều tra thu thập thông tin.

 THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

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

LOẠI ĐIỀU TRA

https://dieutralaodongvieclam.gso.gov.vn/
https://dieutralaodongvieclam.gso.gov.vn/
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2

Thời gian điều tra Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 07 

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

ngày 01 của tháng điều tra.

3

Thời kỳ thu thập thông tin Thời kỳ điều tra là 07 ngày trước thời điểm 

điều tra, ngoại trừ trường hợp tìm kiếm việc 

làm thì thời kỳ điều tra là 30 ngày trước thời 

điểm điều tra.

4

Phương pháp điều tra Điều tra LĐVL áp dụng phương pháp phỏng 

vấn trực tiếp sử dụng phiếu điện tử được cài 

đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông 

minh của điều tra viên. Điều tra viên đến 

từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và 

ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử.

Thu thập số liệu trực tiếp

Thu thập số liệu gián tiếp

V

ĐT LĐVL thu thập thông tin về nhân khẩu 

học của các thành viên, thông tin về lao 

động, việc làm của các thành viên từ 15 tuổi 

trở lên trong hộ, cụ thể:
a. Thông tin về nhân khẩu học của các thành 

viên trong hộ;                 

b. Thông tin về lao động, việc làm của thành 

viên trong hộ từ 15 tuổi trở lên và đang sống 

tại Việt Nam

2
Phiếu điều tra CAPI CAPI

VI

Quy mô mẫu

 - Số địa bàn 372

 - Số hộ 4464

Phương pháp chọn mẫu Mẫu ĐT được thiết kế phân tầng 02 giai 

đoạn như sau:

2

x

NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA

1

Nội dung điều tra

QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

1
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Giai đoạn 1:

 - Chọn địa bàn mẫu điều tra Xác định số địa bàn mẫu; phân bổ địa bàn 

mẫu dựa trên danh sách địa bàn mẫu chủ của 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại 

mỗi tỉnh theo hai tầng cho khu vực thành thị 

và nông thôn; thực hiện chọn các địa bàn 

theo phương pháp xác suất tỷ lệ thuận với 

quy mô hộ của địa bàn. 

Các địa bàn điều tra mẫu đã được chọn và 

sử dụng điều tra trong năm 2021, sẽ tiếp 

tục được sử dụng để điều tra trong năm 

2022. Tổng số có 93 địa bàn điều tra 

trong một quý. Mỗi tháng thực hiện điều 

tra 31 địa bàn.

Giai đoạn 2: Bước 1: Chọn hộ Bước 1: Chọn hộ

 - Chọn hộ, xác định các hộ điều tra 

từng tháng

Dựa trên bảng kê được Cục Thống kê tỉnh 

cập nhật, TCTK (Vụ DSLĐ) thực hiện chọn 

39 hộ mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên hệ 

thống.

Dựa trên bảng kê hộ được Cục Thống kê 

cấp tỉnh cập nhật, Cục TTDL thực hiện 

chọn 12 hộ mẫu theo phương pháp ngẫu 

nhiên hệ thống theo qui trình sau:

1- Tách riêng những hộ đã được ĐT năm 

2021 ra khỏi dàn mẫu.

Những địa bàn có hộ điều 

tra năm 2021 sẽ không điều 

tra lại những hộ đó trong 

năm 2022

2- Thực hiện chọn 12 hộ trên danh sách 

các hộ còn lại theo phương pháp ngẫu 

nhiên hệ thống

3- Thực hiện chọn mẫu 2 hộ dự phòng 

ngoài 12 hộ đã được chọn theo phương 

pháp ngẫu nhiên đơn giản.

Giai đoạn 2: Bước 2: Chia nhóm hộ Bước 2: Chia nhóm hộ

Danh sách 39 hộ tại mỗi địa bàn ở bước 1 sẽ 

được chia ngẫu nhiên hệ thống thành 13 

nhóm luân phiên (mỗi nhóm gồm 3 hộ). 

Danh sách 12 hộ tại mỗi địa bàn ở bước 1 

sẽ được chia ngẫu nhiên hệ thống thành 4 

nhóm luân phiên (mỗi nhóm gồm 3 hộ). 

Sau đó 4 nhóm hộ luân phiên mới này 

cùng với 5 nhóm hộ luân phiên đã được 

điều tra trong năm 2021 sẽ được đặt tên 

tương ứng như sau: 
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- Các hộ thuộc nhóm luân phiên 2020Q4, 

2021Q1, 2021Q2, 2021Q3 và 2021Q4 là 

các hộ đã được chia nhóm, đặt tên và điều 

tra trong năm 2021. Các hộ này sẽ tiếp 

tục điều tra lặp lại trong năm 2022.

 - Các hộ thuộc nhóm 2022Q1, 2022Q2, 

2022Q3 và 2022Q4 là các hộ mới được 

chọn mẫu và chia thành nhóm luân phiên 

trong năm 2022.

Bước 3: Phân bổ nhóm điều tra Bước 3: Phân bổ nhóm điều tra

Trong tổng số 13 nhóm luân phiên, mỗi địa 

bàn sẽ chọn 4 nhóm luân cho từng địa bàn 

điều tra theo quý.

Trong tổng số 9 nhóm luân phiên ở trên, 

mỗi địa bàn sẽ được chọn 4 nhóm để điều 

tra mỗi quý (Tức 12 hộ). Phương pháp 

phân bổ 4 nhóm luân phiên cho từng địa 

bàn điều tra theo quý.

VII NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP 

2


