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    �  Mã số TỈNH/THÀNH 

    � � �  Mã số hộ (thứ tự hộ gia đình) 

VIỆN XÃ HỘI HỌC 

 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI GIÁ TR Ị VÀ LỐI SỐNG 

 Nơi thực hiện PV                                                             

                                                                    MÃ SỐ 

Tỉnh/Thành phố:   

Quận/Thị xã/Huyện:   

Phường/Thị trấn/Xã:   

Tổ/Thôn/Ấp:   

Số nhà và tên đường/phố (nếu có): 

  

  THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ tên người trả lời:  ................................................................................. 

2. Giới tính người trả lời:     1  = Nam               

2  = Nữ             

3. Số thứ tự trong bảng hộ (phần F, trang 19)               � � 

 

4. Họ tên ĐTV:  .........................................................  Mã số của ĐTV: � � 

5. Ngày thực hiện:     Ngày ..........tháng...... năm 2015 

          Ghi rõ nếu không xác định được:   .............................................................................. 

 

          Không viết vào phần này (dành cho Giám sát viên) 

6.  Ngày soát phiếu:                  Ngày.........tháng....... năm 2015 

7. Giám sát viên ký:                          ..................................................................  
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Khảo sát so sánh quốc tế về giá trị và lối sống SWB 2015 
Nơi thực hiện PV                                      

                                                                    MÃ SỐ 

Tỉnh/Thành phố:   

Quận/Thị xã/Huyện:   

Phường/Thị trấn/Xã:   

Tổ/Thôn/Ấp:   

Số nhà và tên đường/phố (nếu có): 

  

  THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Họ tên người trả lời:  ................................................................................. 

 

2. Giới tính người trả lời:     1  = Nam               

2  = Nữ             

3. Số thứ tự trong bảng hộ (phần F, trang 19)               � � 

 

4. Họ tên ĐTV:  .........................................................  Mã số của ĐTV: � � 

 

 

5. Ngày thực hiện:     Ngày ..........tháng...... năm 2015 

 

   Ghi rõ nếu không xác định được:   .............................................................................. 

 

          Không viết vào phần này (dành cho Giám sát viên) 

6.  Ngày soát phiếu:                  Ngày.........tháng....... năm 2015 

7. Giám sát viên ký:                          .................................................................. 
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      PHẦN A. ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN 

 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

B1  
 Ghi tên người trả lời:   _____________________ 

Giới tính người trả lời?      

Nam   ...................................................... 1     

Nữ ............................................................. 2 

B2  Tháng/năm sinh:    Tháng_____Năm  _____ 

B3  

a) Tình tr ạng hôn nhân của ông/bà:  

      
 

Chưa bao giờ kết hôn  ................. 1 

Đã kết hôn/ sống chung  .............. 2 � B4 

Góa, không tái hôn  ..................... 3 � B4  

Ly hôn, không tái hôn .................. 4 � B4 

B4  b) Năm bắt đầu tình tr ạng ly hôn/ ly thân? _________  (ghi 4 chữ số của năm) 

B5  Ông/bà có con không?     Số con ______  (Không con thì ghi số 0) 

B6  

Có thành viên nào trong gia đình ông/bà hiện cần sự 

trông nom chăm sóc không? Nếu có họ là ai? (ĐTV: 

chọn các phương án phù hợp. 

Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng hay vợ/chồng 

hiện đang sống cùng mà ông/bà là người 

chăm sóc chính  ............................................... 1    

Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng hay bản thân 

ông/bà mà vợ/chồng của ông bà là người 

chăm sóc chính ................................................. 2 

Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng hay vợ/chồng 

hiện không sống cùng mà ông/bà là người 

chăm sóc chính  ............................................... 3 

Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng hay bản thân 

ông/bà hiện không sống cùng mà vợ/chồng 

của ông bà là người chăm sóc chính .......... 4 

Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng hay vợ/chồng 

ông bà hiện đang ở tại nhà dưỡng lão  .. 5    

Thành viên khác trong gia đình cần sự chăm 

sóc  ...................................................................... 6   

Không có ai  ..................................................... 7    

 

B7  Nghề nghiệp của ông/bà là gì? Vợ/ chồng của ông/bà làm nghề gì? 
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 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 

Lãnh đạo ....................................................... 1 
Cán bộ công nhân viên chức/ LLVT ....... 2�A8 

Lao động thời vụ ............................................. 3 

Nhân viên có HĐLĐ ....................................... 4 

Kinh doanh/ buôn bán/ dịch vụ ....................... 5 

Nội trợ ............................................................. 6 

Thất nghiệp, đang có nhu cầu tìm việc làm

........................................................................ 7�A11 

Không làm việc/không có nhu cầu tìm việc .... 8  

  Khác (ghi rõ) ..................................................... 9 

Lãnh đạo ........................................................ 1 

Cán bộ công nhân viên chức/ LLVT ........ 2�A8 

Lao động thời vụ ............................................... 3 

Nhân viên có HĐLĐ ......................................... 4 

Kinh doanh/ buôn bán/ dịch vụ......................... 5 

Nội trợ ............................................................... 6 

Thất nghiệp, đang có nhu cầu tìm việc làm

....................................................................... 7�A11 

Không làm việc/không có nhu cầu tìm việc ..... 8   

  Khác (ghi rõ) ...................................................... 9 

 

B8  

Vị trí công tác của ông/bà là gì? Vị trí công tác của vợ/ chồng của ông/bà là gì? 

Không có chức vụ gì ..........................................  1   

Quản lý/ quản đốc/ giám sát ............................  2 

Trợ lý ......................................................................  3   

Giám đốc ...............................................................  4 

Tổng giám đốc .....................................................  5 

KB/KTL  ................................................................. 99    

Không thích hợp ....................................................... 88 

Không có chức vụ gì ............................................  1   

Quản lý/ quản đốc/ giám sát ..............................  2 

Trợ lý ........................................................................  3   

Giám đốc .................................................................  4 

Tổng giám đốc .......................................................  5 

KB/KTL  .................................................................. 99    

Không thích hợp ......................................................... 88 

B9  

Công ty hay doanh nghiệp nơi ông/bà đang 

làm việc có tất cả bao nhiêu lao động? 

Công ty hay doanh nghiệp nơi vợ/ chồng của 

ông/bà đang làm việc có tất cả bao nhiêu lao 

động? 

1 người ............................................................ 1 
2-4 người ........................................................ 2 
5-29 người ..................................................... 3 
30-99 người ................................................... 4 
100-299 người .............................................. 5 
300-999 người .............................................. 6 
Trên 1000 người ........................................... 7 
Cơ quan chính phủ và Ủy ban nhân dân 8 

KB/KTL  .................................................................  99 

Không thích hợp ..........................................  88 

1 người ...............................................................1 
2-4 người ...........................................................2 
5-29 người ........................................................3 
30-99 người ......................................................4 
100-299 người .................................................5 
300-999 người .................................................6 
Trên 1000 người ..............................................7 
Cơ quan chính phủ và Ủy ban nhân dân ..8 

KB/KTL  ..................................................................  99 

Không thích hợp ............................................  88 

B10  

a) Mã nghề nghiệp của ông/bà A8 

           

 

a) Mã nghề nghiệp của vợ/ chồng ông/bà A8 
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 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

b) Vị trí làm vi ệc của ông/bà (ghi cụ thể) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

b)Vị trí làm vi ệc của vợ/ chồng ông/bà (cụ thể) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

B11  

Thời gian nghỉ việc/thôi việc gần đây nhất 

của ông/bà là khi nào? Tháng       năm       

 

Thời gian nghỉ việc/thôi việc gần đây nhất 

của ông/bà là khi nào? Tháng       năm       

 

a) Khu vực thường trú hiện nay của 

ông/bà là nông thôn hay đô thị? 

Thành thị .......................................................................... 1 

Nông thôn......................................................................... 2 

 

b) Loại hìnt nơi cư trú của ông/bà 

Nông thôn.............................................................................. 1 

Trị trấn/ thị xã ...................................................................... 2 

Thành phố ít hơn 200 nghìn dân..................................... 3 

Thành phố có hơn 200 nghìn dân ................................... 4 

 

c) Nơi cư trú hi ện tại của ông/ bà 

thuộc?  

d)  

 

Xã/ phường/TT …………………………………………. 

Quận/ huyện……………………………………………… 

B12  

Nơi cư trú của ông/bà thuộc khu vực 

nào ở Việt Nam? 

(ĐTV: xem khu vực và khoanh mã 

phù hợp) 
 

Miền núi và trung du phía Bắc ................................. 1 

Đồng bằng sông Hồng .............................................. 2 

Bắc Trung Bộ ............................................................ 3 

Nam Trung Bộ .......................................................... 4 

Tây Nguyên .............................................................. 5 

Đông Nam Bộ ........................................................... 6 

Đồng bằng sông Cửu Long ....................................... 7 
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         PHẦN B. HẠNH PHÚC 

 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

R1  

Hiện nay ông/bà có 

hạnh phúc không? 

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hạnh phúc và 10 là rất hạnh phúc 

Rất không hạnh phúc ←     → Rất hạnh phúc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

R2  

Ông/bà hài lòng hay không hài lòng với những vấn đề sau đây không? 

a) Về cuộc sống hiện 

tại 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

b) Tình hình tài 

chính của gia đinh 

(thu nhập, chi tiêu, 

vay mượn) 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

(c) Công ăn việc 

làm và mức độ ổn 

định của công việc 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

(d) Hài lòng với 

công việc  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng Không 

l/việc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 

(e) Cuộc sống của 

gia đình 

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

(f) Đời sống hôn 

nhân  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng Chưa 

K/hôn  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 

(g)  Quan hệ với bè 

bạn và người thân  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

(h) Địa bàn nơi cư 

trú, sinh sống  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

(i) Thời gian rảnh 

rỗi  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

(j) Việc sử dụng 

thời gian rỗi  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

(k) Sở thích, các 

hoạt động xã 

hội khác  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

(l) Sức khỏe bản 

thân hiện nay  

 

Chọn thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 là không hài lòng và 10 là rất hài lòng 

Rất không hài lòng ←     → Rất hài lòng 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

R3  

Ông/bà nghĩ thế nào về cơ sở để đối xử công bằng trong xã hội Vi ệt Nam hiện nay, dựa 
trên các tiêu chí sau đây? 

a) Theo giới nam – 

nữ 

Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

b) Theo tuổi tác 

 

Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

c) Theo trình độ học 

vấn 

 

Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

d) Theo nghề nghiệp 

 

Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

e) Theo thu nhập Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

f) Theo tài sản Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

g) Hoàn cảnh, lý lịch 

gia đình 

 

Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

h) Dân tộc, quốc tịch Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

i) Vùng miền/         

khu vực cư trú 

Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

j) Quê quán Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

k) Tôn giáo Công bằng ←    → Cực kỳ không 

công bằng 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

R4  

Theo ông bà, những yếu tố sau đây đã tạo cho ông/bà những lợi thế hay bất lợi trong cuộc sống, 

liên hệ từ trước cho đến nay?   

a) Giới tính Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

b) Theo tuổi tác 

 

Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

c) Trình độ học vấn 

 

Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

d) Nghề nghiệp 

 

Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

e) Thu nhập Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

f) Tài sản Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

g) Hoàn cảnh, lý lịch 

gia đình 

 

Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

h) Dân tộc, quốc tịch Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

i) Vùng miền/khu vực 

cư trú 

Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

j) Quê quán Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

k) Tôn giáo Bất lợi ← .  → Lợi thế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

R5  

Ông/bà đồng ý hay không đồng ý với những nhận định sau đây hiện nay? 

a) Cạnh tranh để đạt 

được vị trí cao và 

kiếm được tiền là 

chuyện bình thường 

Không đồng ý ←    → Hoàn toàn 

đồng ý 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

b) Cơ hội vào đại học 

là như nhau cho tất 

cả mọi người, không 

phân biệt giàu - 

nghèo  

Không đồng ý ←    → Hoàn toàn 

đồng ý 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

c) Người khuyết tật 

cần chủ động trong 

xã hội, không kể đến 

mức độ khuyết tật 

Không đồng ý ←    → Hoàn toàn 

đồng ý 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

d) Chênh lệch về thu 

nhập hiện nay là rất 

lớn 

Không đồng ý ←    → Hoàn toàn 

đồng ý 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

e) Khoảng cách thu 

nhập ngày càng lớn 

trong 10 năm tới 

Không đồng ý ←    → Hoàn toàn 

đồng ý 

Không 

biết  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

R6  

Theo ông/bà cơ sở nào để đánh giá 

người có địa vị hay giàu có? (ĐTV chỉ 

chọn 1 phương án trả lời) 

Dựa vào thành tích của bản thân ...........................................  1 

Dựa vào nỗ lực của bản thân ..................................................  2  

Dựa vào khả năng bẩm sinh và thiên chức ........................  3 

Dựa vào mối quan hệ xã hội ...................................................  4 

Dựa vào quyền lực .....................................................................  5 

Dựa vào của cải, tài sản  .........................................................  6 
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 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

R7  

Ông/bà cho biết mức thu nhập trung bình 

hàng tháng (trước thuế) của những người 

cùng học với ông bà trước đây? 

 

Khoảng  _________      __   VNĐ / tháng 

KB/KTL  ...........................................................................  9999 

R8  

Theo ông/bà thì thu nhập hàng tháng 

(trước thuế) bao nhiêu là đủ để đảm bảo 

mức sống tối thiểu hiện nay? 

 

1. Cho bản thân ông/bà: 

Khoảng   __________         VNĐ / tháng 

2. Cho cả gia đình ông/bà: 

Khoảng   __________         VNĐ / tháng 

KB/KTL ……………………………   9999 

R9  

Cuộc sống của ông/bà đã thay đổi như thế nào so với tr ước, hay sẽ thay đổi như thế nào so với 

hiện nay? Cụ thể là: 

a) Cuộc sống hiện 

nay của ông/bà so 

với lúc ông bà 15 

tuổi? 

Tồi tệ/ sẽ tồi tệ hơn ← Không thay đổi  → Tốt đẹp/ sẽ tốt đẹp hơn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

b) So sánh cuộc 

sống hiện nay của 

ông/bà với cuộc 

sống cách đây 5 năm 

trước? 

Tồi tệ/ sẽ tồi tệ hơn ← Không thay đổi  → Tốt đẹp/ sẽ tốt đẹp hơn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

c) Cuộc sống của 

ông/bà trong 5 năm 

tới so với cuộc sống 

hiện nay? 

Tồi tệ/ sẽ tồi tệ hơn ← Không thay đổi  → Tốt đẹp/ sẽ tốt đẹp hơn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

d) Hoàn cảnh của 

ông/bà lúc tuổi già so 

với hoàn cảnh hiện 

tại? 

Tồi tệ/ sẽ tồi tệ hơn ← Không thay đổi  → Tốt đẹp/ sẽ tốt đẹp hơn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

R10  

Dựa trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó số 10 tượng trưng cho cuộc sống tốt nhất và số 0 tượng 

trưng cho cuộc sống tồi tệ nhất, xin vui lòng cho biết cá nhân ông/bà đang ở bậc thang nào theo 

cảm nhận của ông/bà? 

Cuộc 

sống tồi 

tệ nhất 

←   → Cuộc sống 

tốt đẹp 

nhất 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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PHẦN C.  VỐN XÃ HỘI 

 
CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 

C1 

Nhìn chung, ông/bà có thể nói có thể tin hầu hết mọi người, hay không nên quá tin vào mọi người. 

Theo thang điểm từ 0 đến 10 (0 tương ứng với không tin ai và 10 tương ứng là có thể tin tất cả) thì 

ông/bà chọn mức số mấyào?    

Không 

tin ai cả 

←   → Tin tất cả 

mọi người 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Theo ông/bà hầu hết mọi người có thể lợi dụng ông bà nếu họ có cơ hội hay hầu hết họ sẽ tử tế với 

ông bà? Tương tự với thang điểm từ 0 đến 10, xin vui lòng cho biết ông/bà chọn mức số mấy? 

Hầu hết 

lợi dụng 

←   → Hầu hết 

tử tế 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

C2 

Ông/bà cảm thấy tin hay không tin vào 

những người nào sau đây? 

1- Hoàn toàn tin tưởng .................................................

2- Tin tưởng .................................................................

3- Tin tưởng một chút ..................................................

4- Khó có thể tin tưởng ................................................

5- Hoàn toàn không tin ................................................

a) Tất cả 

mọi người 

b) Gia đình và 

người thân 
c) Hàng xóm 

d) Bạn bè/ 

người quen 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Ông/bà cảm thấy tin hay không tin vào 

những người nào sau đây? 

1- Hoàn toàn tin tưởng .................................................

2- Tin tưởng .................................................................

3- Tin tưởng một chút ..................................................

4- Khó có thể tin tưởng ................................................

5- Hoàn toàn không tin ................................................

e) Đồng 

nghiệp 
f) Người lạ 

g) Cán bộ - 

chính quyền  

h) Công an/ 

cảnh sát 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

C3 

Ông/bà cảm thấy tin hay không tin vào….. 

 

 

1- Hoàn toàn tin tưởng ..............................................  

2- Tin tưởng ..............................................................  

3- Tin tưởng một chút ...............................................  

4- Khó có thể tin tưởng .............................................  

5- Hoàn toàn không tin .............................................  

i) Quy 

đinh pháp 

luật 

j) Tôn giáo, 

tín ngưỡng 

k) Hệ thống 

giáo dục – 

đào tạo 

l) Hệ thống y 

tế, khám 

chữa bệnh 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 

C4 

Ông/bà đồng ý hay không đồng ý với nhận 

định: “trong xã hội hiện nay Thạch Sanh 

thì ít, Lý Thông thì nhiều?”  (ĐTV: nếu 

NTL không hiểu câu hỏi thì có thể giải 

thích đó là loại người tốt và loại người 

xấu) 

Rất đồng ý ............................................................... 5 

Đồng ý .................................................................... 4 

Còn tùy ................................................................... 3 

Không đồng ý ......................................................... 2 

Rất không đồng ý .................................................... 1 

KB/KTL .................................................................. 9 

C5 

a) Xin cho biết mức độ giao tiếp của ông/bà 

với họ hàng như thế nào? 

 

Gần như hàng ngày (3 lần/ tuần) .............................. 5 

Đôi khi (1 lần/ tuần) .................................................. 4 

Thỉnh thoảng (1 lần/tháng hoặc vài lần/ năm) .......... 3 

Hiếm khi (1 lần/ năm hoặc vài năm/ lần) .................. 2 

Hoàn toàn không ....................................................... 1 

b) Mức độ giao tiếp của ông/bà với bè bạn, 

người quen ngoài nơi làm việc như thế nào? 

Gần như hàng ngày (3 lần/ tuần) ............................ 5 

Đôi khi (1 lần/ tuần) ................................................ 4 

Thỉnh thoảng (1 lần/tháng hoặc vài lần/ năm) ........ 3 

Hiếm khi (1 lần/ năm hoặc vài năm/ lần) ................ 2 

Hoàn toàn không ..................................................... 1 

 

C6 

Xin ông/bà vui lòng cho biết… 

a) Mức độ quan hệ xã hội với hàng 

xóm? 

Quan hệ thân thiết như gia đình với nhiều người   .......... 5  

Tham khảo ý kiến và chia sẻ với một số người   ............. 4    

Trò chuyện với hàng xóm  ..................................................... 3 

Chỉ chào hỏi xã giao   .............................................................. 2 

Không quan hệ gì   .................................................................... 1 

b) Mức độ giao tiếp với hàng xóm? 
Giao tiếp với tất cả hàng xóm  ......................................5  

Giao tiếp với hầu hết ......................................................4     

Giao tiếp với khoảng 50% hàng xóm   ........................3 

Chỉ giao tiếp với hàng xóm sát nhà   ...........................2 

Không biết tên của hàng xóm   ....................................1 

c) Mức độ giúp đỡ hàng xóm? 

 

 

Giúp đỡ tất cả hàng xóm  ..............................................5  

Giúp đỡ hầu hết hàng xóm  ...........................................4     

Giúp đỡ một số ít hàng xóm   ......................................3 

Chỉ giúp đỡ hàng xóm sát nhà   ...................................2 

Không giúp đỡ hàng xóm bao giờ .................................1 
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CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 

C7 

Trong 12 tháng qua, ông/bà tham gia như thế nào trong các hoạt động sau đây tại nơi cư trú?  

(ĐTV chú ý: Không kể những hoạt động của cộng đồng, họp hành khu dân cư)   

a) Thể thao, giải 

trí  

1 tuần/lần 

 

1tháng/lần Vài lần/năm Chưa tham gia trong 

12 tháng qua 

Chưa bao giờ 

tham gia 

Không có trong 

khu vực sinh sống 

5 4 3 2 1 88 

b) Hoaṭ đôṇg 

phát triển cộng 

đồng 

1 tuần/lần 

 

1tháng/ 

lần 

Vài lần/năm Chưa tham gia trong 

12 tháng qua 

Chưa bao giờ 

tham gia 

Không có trong 

khu vực sinh 

sống 

5 4 3 2 1 88 
 

c) Trơ ̣giúp 

người cao tuổi 

1 tuần/lần 

 

1tháng/ 

lần 

Vài lần/năm Chưa tham gia trong 

12 tháng qua 

Chưa bao 

giờ tham 

gia 

Không có trong 

khu vực sinh sống 

5 4 3 2 1 88 
 

d) Hỗ trợ, chăm 

sóc trẻ em 

1 tuần/lần 

 

1tháng/ 

lần 

Vài lần/năm Chưa tham gia trong 

12 tháng qua 

Chưa bao 

giờ tham 

gia 

Không có trong 

khu vực sinh sống 

5 4 3 2 1 88 
 

e) Phòng chống 

tôị phạm 

1 tuần/lần 

 

1tháng/ 

lần 

Vài lần/năm Chưa tham gia trong 

12 tháng qua 

Chưa bao 

giờ tham 

gia 

Không có trong 

khu vực sinh sống 

5 4 3 2 1 88 
 

f) Cứu trợ Phòng 

chống thiên tai 

1 tuần/lần 

 

1tháng/ 

lần 

Vài lần/năm Chưa tham gia trong 

12 tháng qua 

Chưa bao 

giờ tham 

gia 

Không có trong 

khu vực sinh sống 

5 4 3 2 1 88 
 

g) Các hoạt đôṇg 

của thôn/tổ/ấp dân 

cư (bao gồm cả 

hội hop̣) 

1 tuần/lần 

 

1tháng/ 

lần 

Vài lần/năm Chưa tham gia trong 

12 tháng qua 

Chưa bao 

giờ tham 

gia 

Không có trong 

khu vực sinh sống 

5 4 3 2 1 88 
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CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 

C8 

Mức đô ̣ tham gia của ông/bà vào các 

lễ hôị trong địa bàn cư trú/sinh sống? 

Thường xuyên tham gia   ....................................... 5 

Tham gia nhiều nhất có thể ...................................... 4 

Thỉnh thoảng tha gia   ............................................ 3      

Không thường xuyên tham gia ................................. 2 

Chưa bao giờ tham gia ............................................. 1 

Không phù hợp/ không có lễ hội trong khu vực ...... 88 

Ông/bà có thể tham dự vào đám cưới hoặc đám ma của những người sau đây không? 

(ĐTV chú ý: có thể lựa chọn nhiều phương án) 

a) Đám cưới 
Người thân trong gia đình   .................................. 1 

Họ hàng .................................................................. 2 

Bạn bè, người quen ................................................ 3  

Bạn bè, người quen ................................................ 4     

Đồng nghiệp ........................................................... 5 

Cấp trên .................................................................. 6 

Không ai trong số trên ........................................... 7 

b) Đám ma 
Người thân trong gia đình   .................................. 1 

Họ hàng .................................................................. 2 

Bạn bè, người quen ................................................ 3  

Bạn bè, người quen ................................................ 4     

Đồng nghiệp ........................................................... 5 

Cấp trên .................................................................. 6 

Không ai trong số trên ........................................... 7 

C9 

Tần suất tham gia hay tổ chức giỗ chạp 

trong gia đình ông/bà? 

Hầu như hàng ngày   .............................................. 6 

Hàng tuần ................................................................. 5 

Hàng tháng ............................................................... 4  

Vài lần trong năm .................................................... 3     

Vài năm một lần ....................................................... 2 

Hoàn toàn không tham gia ....................................... 1 

C10 

Ông/bà có nghı̃ rằng con cháu sau này sẽ 

tổ chức giỗ chạp cho mình sau khi ông/bà 

trăm tuổi không? 

Chắc chắn ................................................................. 5 

Rất có thể ................................................................. 4  

Có thể ....................................................................... 3     

Rất không có thể ...................................................... 2 

Chắc chắn không ...................................................... 1 
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     PHẦN D. RỦI RO CUỘC SỐNG VÀ AN SINH XÃ H ỘI 

 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

D1 

Xin ông/bà cho biết những sự kiện 

nào dưới đây đã xảy ra và ảnh hưởng 

tới cuộc sống của hộ gia đình 

ông/bà? 

5- 1 năm trước ............................ 

4- Tin tưởng ................................ 

3- Tin tưởng một chút ................. 

2- Khó có thể tin tưởng .............. 

1- Hoàn toàn không tin ............... 

a. Thất nghiệp/ 

thu nhập giảm 

b. Ốm đau/ 

bệnh tật 

c. Không đủ

ăn/ thiếu đói 

d.. Nguồn nước 

sạch bị ô nhiễm 

e. Phương tiện đi 

lại/giao thông 

nghèo nàn 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Xin ông/bà cho biết những sự kiện 

nào dưới đây đã xảy ra và ảnh 

hưởng tới cuộc sống của hộ             

gia đình ông/bà? 

5- 1 năm trước ............................ 

4- Tin tưởng ................................ 

3- Tin tưởng một chút ................. 

2- Khó có thể tin tưởng .............. 

1- Hoàn toàn không tin ............... 

f. Chiến tranh/ xung 

đột vũ trang 

g. Quản thúc về 

chính trị hoặc 

khước từ quyền 

con người 

h. Thành viên 

trong gia đình 

vướng vào phạm 

tội/ lao lý 

i. Thành viên trong 

gia đình là nạn nhân 

của nạn bóc lột 

tiền/tham nhũng 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

D2 

Ông/bà thường nhờ đến cá nhân/ tổ chức nào để giải quyết những vấn đề như thất nghiệp, thu nhập, 

việc làm, học hành, đau ốm, tuổi già, môi trường sống, v.v…? (ĐTV đọc các phương án) 

 

 

 

5- Rất nhiều......................................

4- Có ................................................

3- Một chút ......................................

2- Gần như không ............................

1- Hoàn toàn không .........................

a. Chính quyền 

địa phương 

b. Trường học/ 

bệnh viện/ cơ 

sở công cộng 

c. Công an/ 

cảnh sát 

d. Tổ chức 

phòng cháy, 

chữa cháy 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

e. Lực lượng vũ 

trang 

f. Tổ chức đoàn 

thể 

g. Người quen 

có quyền lực/ 

chức vụ 

h. Tổ chức trong 

khu vực cư trú/ 

khu dân cư 
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 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

5- Rất nhiều......................................

4- Có ................................................

3- Một chút ......................................

2- Gần như không ............................

1- Hoàn toàn không .........................

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

5- Rất nhiều......................................

4- Có ................................................

3- Một chút ......................................

2- Gần như không ............................

1- Hoàn toàn không .........................

i. Tình nguyện 

viên/ cán bộ 

CTXH 

j. Đình/ chùa/ 

người làm tôn 

giáo khác 

k. Lãnh đạo/ 

người chủ sử 

dụng lao động 

l. Đồng nghiệp 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

5- Rất nhiều......................................

4- Có ................................................

3- Một chút ......................................

2- Gần như không ............................

1- Hoàn toàn không .........................

m. Hàng xóm n. Gia đình/ 

người thân 

o. Họ hàng p. Người quen 

bạn bè 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

D3 

Ông/bà có cho rằng hàng xóm của 

ông/bà có thể giúp giải quyết xung đột, 

cãi nhau, mâu thuẫn,… trong khu dân cư 

này không? 

Chắc chắn giúp  ................................................................... 5 

Rất có thể .............................................................................. 4 

Còn tùy.................................................................................. 3  

Rất có thể không giúp ........................................................... 2    

Chắc chắn không giúp........................................................... 1 

D4 

Giả sử rằng có một người bạn bình 

thường của ông/bà đang gặp khó khăn và 

muốn vay ông/bà 3 triệu đồng (khoảng 

nửa tháng lương), họ có phải trả lãi cho 

ông/bà không và trả lãi bao nhiêu trong 

một năm? 

 

 

 

 

< 800.000 VND ................................................................... 1 

900.000 VND ........................................................................ 2 

1.000.000 VND ..................................................................... 3  

1.100.000 VND ..................................................................... 4    

>1.200.000 VND................................................................... 5    

Không phải trả lãi ................................................................. 6 



17 

 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

D5 

Những thiên tai hay tổn thất nào dưới đây mà ông/bà đã trải qua hoặc đã xảy ra trên địa bàn 

cư trú? 

a. Bản thân NTL 

Bão/ lũ lụt, nóng/ lạnh khắc nghiệt  ............. 1 

Động đất/ núi lửa/ lở đất ................................ 2 

Dịch bệnh/ thiệt hại do côn trùng/chim ......... 3  

Ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn v.v ......... 4    

Tai nạn nghề nghiệp tại nơi làm việc............. 5 

Tai nạn giao thông  ....................................... 6 

Chiến tranh .................................................... 7 

Tai nạn do lỗi thiết kế/xây dựng, 

hành chính ..................................................... 8  

Không có tai nạn hay thiên tai nào ở trên ...... 9    

b. Địa bàn nơi cư trú của NTL 
Bão/ lũ lụt, nóng/ lạnh khắc nghiệt  ............. 1 

Động đất/ núi lửa/ lở đất ............................... 2 

Dịch bệnh/ thiệt hại do côn trùng/chim ........ 3  

Ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn v.v ......... 4     

Tai nạn nghề nghiệp tại nơi làm việc ............ 5 

Tai nạn giao thông  ....................................... 6 

Chiến tranh .................................................... 7 

Tai nạn do lỗi thiết kế/xây dựng,  

hành chính ..................................................... 8 

Không có tai nạn hay thiên tai nào ở trên ..... 9 

D6 

Tổ chức hay cá nhân nào mà ông/bà có thể nhờ cậy, nương tựa nếu xảy ra thiên tai hoặc tai 

nạn tại địa bàn nơi ông/bà cư trú? 

 

 

 

5- Rất nhiều .......................

4- Có ..................................

3- Một chút ........................

2- Gần như không ..............

1- Hoàn toàn không ...........

a. Chính quyền 

địa phương 

b. Trường học/ 

bệnh viện/cơ sở 

công cộng 

c. Công an/              

cảnh sát 

d. Tổ chức phòng 

cháy, chữa cháy 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

5- Rất nhiều .......................

4- Có ..................................

3- Một chút ........................

2- Gần như không ..............

1- Hoàn toàn không ...........

e. Lực lượng             

vũ trang 

f. Tổ chức               

đoàn thể 

g. Người quen có 

quyền lực/chức vụ 

h. Tổ chức trong 

khu vực cư trú/   

khu dân cư 

5 

4 

3 

2 

 1 

5 

4 

3 

2 

 1 

5 

4 

3 

2 

 1 

5 

4 

3 

2 

  1 

 

 

i. Tình nguyện 

viên/ cán bộ 

CTXH 

j. Đình/ chùa/ 

người làm tôn giáo 

khác 

k. Lãnh đạo/ người 

chủ sử dụng lao 

động 

l. Đồng nghiệp 
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5- Rất nhiều .......................

4- Có ..................................

3- Một chút ........................

2- Gần như không ..............

1- Hoàn toàn không ...........

5 

4 

3 

2 

 1 

5 

4 

3 

2 

 1 

5 

4 

3 

2 

 1 

5 

4 

3 

2 

 1 

 

 

5- Rất nhiều .......................

4- Có ..................................

3- Một chút ........................

2- Gần như không ..............

1- Hoàn toàn không ...........

m. Hàng xóm n. Gia đình/ người 

thân 

o. Họ hàng p. Người quen bạn 

bè 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

 

PHẦN F: THÔNG TIN V Ề HỘ GIA ĐÌNH 
F1. Xin ông/bà cho biết một số thông tin về hộ gia đình (Thông tin về những người đang sinh sống tại hộ 

gia đình, là thành viên hộ gia đình) 

       Số người sống trong hộ gia đình:                     người    
       Số thế hệ sinh sống trong hộ gia đình hiện nay:                                                 

1. 01 thế hệ (thế hệ bản thân) 

2. Gia đình hạt nhân đủ (bố mẹ + con cái) 

3. Gia đình hạt nhân thiếu  

4. Gia đình 3 thế hệ (ông/bà + bố/ mẹ + con cái) 

5. Gia đình 4 thế hệ trở lên 

 CÂU HỎI TRẢ LỜI 

F11 

Bố mẹ của ông/bà làm nghề gì khi ông/bà 15 tuổi? (Nếu họ làm nhiều hơn một nghề, hãy chọn nghề 

chính) 

a. Nghề của bố b. Nghề của mẹ 

Lãnh đạo .............................................................. 1 

Cán bộ công nhân viên chức/ LLVT ................... 2 

Lao động thời vụ ................................................. 3 

Nhân viên có HĐLĐ ........................................... 4 

Kinh doanh/ buôn bán/ dịch vụ ........................... 5 

Nội trợ ................................................................. 6 

Không đi làm ....................................................... 12 

Không có mặt khi tôi 15 tuổi ............................... 88  

KB/KTL .............................................................. 99 

Lãnh đạo ................................................................ 1 

Cán bộ công nhân viên chức/ LLVT ..................... 2 

Lao động thời vụ ................................................... 3 

Nhân viên có HĐLĐ.............................................. 4 

Kinh doanh/ buôn bán/ dịch vụ ............................. 5 

Nội trợ ................................................................... 6 

Không đi làm ......................................................... 12 

Không có mặt khi tôi 15 tuổi ................................. 88  

KB/KTL ................................................................ 99 
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F11a 

Hãy miêu tả nghề nghiệp của bố:                                                          

_________                                      

          __________                          

KB/KTL ........................................................ 99 

Hãy miêu tả nghề nghiệp của mẹ:                                                          

    _________                                  

               ___________                      

KB/KTL ........................................................ 99 

F12 

Xin ông/bà cho biết thời gian trung bình dành cho các hoạt động sau của ông/bà? 

a) Bản thân b) Vợ/ chồng 

A1. Thời gian đi lại hàng ngày (1 chiều) 

Khoảng __giờ __ phút 

A3. Thời gian đi lại hàng ngày (1 chiều) 

Khoảng __giờ __ phút 

A2. Thời gian làm việc hàng tuần (bao gồm làm 

c quá giờ và ngày lễ tết, v.v) 

Khoảng __giờ __ phút 

A4. Thời gian làm việc hàng tuần (bao gồm làm 

c quá giờ và ngày lễ tết, v.v) 

Khoảng __giờ __ phút 

F13 

Hàng ngày, ong/bà và vợ/chồng ông bà mất bao nhiêu thời gian để làm các công việc nhà sau đây? 

(ĐTV chú ý: Nếu có ngày làm, có ngày không làm cho một công việc đó, thì ghi thời gian trung 

bình cho công việc đó. Nếu không làm gì cả thì ghi rõ 0 giờ 0 phút. Ghi số giờ lẻ đến ½, ví dụ 1/2 

giờ lau dọn nhà cửa, 3,5 giờ nấu ăn. Nếu không có hoạt động thì ghi mã 88 vào mục giờ)  

a. Bản thân NTL 

 

b. Vợ chồng NTL 

 
1. Nấu ăn              ____giờ ____phút 

2. Giặt giũ               ____giờ ____phút 

3. Lau dọn nhà cửa       ____giờ ____phút 

4. Chăm sóc con cái:      ____giờ ____phút 

5. Chăm sóc các thành viên khác trong gia đình 

                         ____giờ ____phút 

6. Xem TV:      ____giờ ____phút 

7. Nghỉ ngơi, thư giãn:      ____giờ ____phút 

1. Nấu ăn              ____giờ ____phút 

2. Giặt giũ               ____giờ ____phút 

3. Lau dọn nhà cửa       ____giờ ____phút 

4. Chăm sóc con cái:      ____giờ ____phút 

5. Chăm sóc các thành viên khác trong gia đình 

                         ____giờ ____phút 

 

6. Xem TV:      ____giờ ____phút 

7. Nghỉ ngơi, thư giãn:      ____giờ ____phút 
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F14 Tình trạng sở hữu nhà ở hiện nay của ông/bà? 

Chủ sở hữu (nhà riêng cho 1 gia đình) ................ 1 

Chủ sở hữu (căn hộ) ............................................ 2 

Nhà cho thuê (nhà riêng cho 1 gia đình) ............. 3 

Nhà cho thuê (căn hộ) ......................................... 4 

Nhà thuê (nhà riêng cho 1 gia đình) .................... 5 

Nhà thuê (căn hộ) ................................................ 6 

Khác .................................................................... 7 

F15 
Hàng ngày ông/bà đọc hoặc sử dụng các phương t 

tiện nào sau đây (ĐTV đọc các phương án) 

Báo chí................................................................. 1 

Máy tính .............................................................. 2 

Điện thoại bàn ..................................................... 3 

Điện thoại di động ............................................... 4 

Phương tiện cá nhân ............................................ 5 

Khác .................................................................... 6 

Không có loại nào ............................................... 0 

F16   Xin vui lòng cho biết ông/bà theo tôn giáo nào? 

Phật giáo .............................................................. 1 

Công giáo ............................................................ 2 

Tin lành ................................................................ 3 

Hòa hảo/Cao Đài ................................................. 4 

Thờ mẫu .............................................................. 5 

Thờ cúng tổ tiên .................................................. 6 

Khác (ghi rõ) ....................................................... 7 

Không theo tôn giáo nào ..................................... 0 

F17   Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp của ông/bà? 

1. Nông nghiệp;   2. Kinh doanh   3. Công nhân 

4. Cán bộ CNVC    5. Dịch vụ    6. Học sinh/sinh viên          

7. Lực lượng vũ trang    8. Hưu trí       9. Nội trợ 

10. Tiểu thủ công nghiệp 11. Thất nghiệp. 

12. Khác (ghi rõ)_____________ 

F18 
 Trình độ học vấn của ông bà? (ghi bậc học   

 hoặc lớp đã hoàn thành, ghi rõ hệ 10 hay 12) 

 

Học vấn của bản thân NTL________________ 

Học vấn vợ/chồng___________________ 

  

F19 
 Ông bà có phải là Đảng viên hay Đoàn viên   

 không? 

Đàng viên .............................................................. 1 

Đoàn viên .............................................................. 2 

Không .................................................................... 3 

KB/KTL ................................................................ 9 
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F20 
Ông bà có là cán bộ, viên chức thuộc cơ quan/khu 

vực nhà nước? 

Có .......................................................................... 1 

Không .................................................................... 2 

KB/KTL ................................................................ 9 

F21 
Xin vui lòng cho biết thu nhập trước thuế của bản 

thân ông/bà trong 12 tháng qua là bao nhiêu? 
________________________________________ VNĐ 

F22 
Thu nhập trước thuế của hộ gia đình ông/ bà trong 

12 tháng qua là bao nhiêu? 
________________________________________ VNĐ 

F23 
Mức thu nhập như vậy có đủ sống cho ông bà và 

cho gia đình không?  

Đủ sống cho bản thân ............................................ 1 

Không đủ sống cho bản thân  ............................... 2 

Đủ sống cho gia đình  ........................................... 3 

Không đủ sống cho gia đình  ................................ 4 

KB/KTL……………........................................... .. 9 

F24 

 
Nếu ông bà thấy có bất kỳ vấn đề gì khó trả lời 

hoặc có gì cần góp ý, trao đổi với chúng tôi liên 

quan đến cuộc khảo sát này, xin vui lòng cho biết 

cụ thể (ĐTV ghi đầy đủ vào cột bên): 

 
 
 
 
 

: 

 

 

XIN CẢM ƠN ! 




