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KẾ HOẠCH
Điều tra Lao động - việc làm năm 2018
Thành phố Hải Phòng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA
1. Mục đích điều tra
Điều tra lao động việc làm năm 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu trong
chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích: Thu
thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15
tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các
chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của
người lao động. Kết quả điều tra giúp các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình
hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, xây dựng và hoạch
định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù
hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.
2. Yêu cầu điều tra
Thứ nhất, số liệu đáp ứng yêu cầu tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống
kê trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
và một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu SDGs, bảo đảm mức độ đại diện của
số liệu quý đối với cả nước, khu vực thành thị và nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã
hội, số liệu năm đối với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thứ hai, kết quả điều tra phải phản ánh kịp thời, đầy đủ, tổng quát tình
hình lao động, việc làm, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp chung và tỷ lệ thất nghiệp
khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, tỷ lệ thiếu việc làm chung và
trong khu vực phi chính thức, tỷ lệ người có việc làm tạm thời, bấp bênh, kịp
thời phục vụ việc biên soạn báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội của Tổng
cục Thống kê.
Thứ ba, kết quả điều phải đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, phù hợp với
khung tiêu chuẩn mới về lao động việc làm do Tổ chức lao động quốc tế (ILO)
khuyến nghị.
Thứ tư, thực hiện điều tra phải theo đúng các nội dung đã quy định trong
phương án điều tra.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA
1. Đối tượng điều tra
Đối tượng điều tra trong cuộc điều tra này là nhân khẩu thực tế thường trú
từ 15 tuổi trở lên của hộ dân cư. Đối tượng điều tra 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 sống tập trung trong các khu doanh trại.
2. Đơn vị điều tra
Đơn vị điều tra là hộ dân cư (sau đây gọi chung là hộ). Hộ bao gồm một
người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn 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 của hộ; các
nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên sống tại Việt Nam là người cung cấp thông tin về
tình trạng hoạt động kinh tế của họ.
3. Phạm vi điều tra
Cuộc Điều tra lao động việc làm (ĐTLĐVL) năm 2018 là cuộc điều tra
chọn mẫu, được tiến hành trên phạm cả nước. Số địa bàn điều tra được chọn tại
thành phố Hải Phòng thực hiện điều tra chính thức là 54 địa bàn trên phạm vi
14/15 huyện, quận (trừ huyện Bạch Long Vĩ).
III. THỜI ĐIỂM, THỜI KỲ VÀ THỜI GIAN ĐIỀU TRA
1. Thời điểm điều tra
Thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thường trú là 0 giờ ngày 01 hàng
tháng.
2. Thời kỳ điều tra
Thời kỳ điều tra (tham chiếu) là 07 ngày trước thời điểm điều tra, ngoại
trừ trường hợp tìm kiếm việc làm thì thời gian tham chiếu là 30 ngày trước thời
điểm điều tra.
3. Thời gian điều tra
Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 07 ngày (kể cả thời gian di
chuyển), từ ngày 01 đến ngày 07 tháng điều tra.
IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA
1. Nội dung điều tra
Cùng với thông tin định danh, nội dung điều tra bao gồm phần thông tin
về nhân khẩu học của các thành viên trong hộ và thông tin về lao động việc làm
của các thành viên từ 15 tuổi trở lên trong hộ, cụ thể:
- Thông tin về các thành viên là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ (để
lọc ra nhóm đối tượng điều tra chính): Về họ và tên; quan hệ với chủ hộ; giới
tính; tháng, năm sinh/tuổi tròn theo dương lịch; các thông tin về người từ 15 tuổi
trở lên cư trú ở nước ngoài;
- Một số đặc trưng cơ bản của đối tượng điều tra chính (thành viên từ 15
tuổi trở lên và đang sống tại Việt Nam): Tình trạng hôn nhân; tình trạng và lý do
di chuyển; trình độ học vấn/trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất; chuyên
ngành đào tạo và thời gian tốt nghiệp; phân loại hoạt động kinh tế; công việc
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chính/công việc trước khi tạm nghỉ; số giờ làm việc, tiền công nhận được; tình
trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, không hoạt động kinh tế.
2. Phiếu điều tra
Phiếu điều tra của Điều tra lao động việc làm năm 2018 được thiết kế
dưới hai hình thức là phiếu hỏi giấy và phiếu hỏi điện tử. Thành phố Hải Phòng
được quy định sử dụng phiếu giấy để điều tra thu thập thông tin.
V. CÁC BẢNG DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA
- 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 mới nhất.
- Danh mục nước và vùng lãnh thổ quy định trong sổ tay hướng dẫn
nghiệp vụ trong cuộc Điều tra lao động việc làm năm 2018;
- 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 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ;
- Danh mục nghề nghiệp ban hành theo Quyết định 1019/QĐ-TCTK ngày
12/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
-Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số
10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
VI. LOẠI ĐIỀU TRA, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN
1. Loại điều tra
ĐTLĐVL năm 2018 là cuộc điều tra chọn mẫu, quy mô mẫu của điều tra
được phân bổ bảo đảm đại diện số liệu cho vùng theo quý và cho cấp tỉnh theo
năm. Việc chọn mẫu thực hiện theo như sau:
Giai đoạn 1 (chọn địa bàn): Tổng cục Thống kê sử dụng dàn mẫu chủ lấy
từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014, được chia thành
02 dàn mẫu độc lập (thành thị và nông thôn) và chọn các địa bàn theo phương
pháp xác suất tỷ lệ với qui mô hộ của địa bàn.
Giai đoạn 2 (chọn hộ):
Dựa trên danh sách các địa bàn được chọn ở giai đoạn 1, Chi cục Thống
kê các huyện, quận tổ chức rà soát địa bàn, cập nhật sơ đồ và bảng kê. Bảng kê
sau khi được cập nhật, hiệu chỉnh, Cục Thống kê sẽ chia thành 02 nhóm (02
nửa) và chọn trên mỗi nhóm 15 hộ theo phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống
bằng phần mềm do Tổng cục Thống kê cung cấp. Các hộ mẫu trong từng nhóm
được thu thập thông tin trong từng kỳ điều tra theo cơ chế luân phiên theo quy
định của Tổng cục Thống kê.
2. Phương pháp thu thập thông tin
ĐTLĐVL năm 2018 được tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực
tiếp, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các
câu trả lời vào phiếu điều tra.
3

VII. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN
Việc xử lý thông tin của ĐTLĐVL năm 2018 được thực hiện bằng
chương trình nhập tin do Cục Thống kê thực hiện. Thời gian truyền dữ liệu về
Tổng cục Thống kê trước ngày 15 hàng tháng.
VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH
STT

Nội dung công việc

Thời gian
thực hiện/hoàn
thành

Đơn vị
phụ trách

Chậm nhất
12/12/2017
12/12 - 25/12/2017
26/12-29/12/2017
19/12-25/12//2017

Chi cục Thống kê
(CCTK)
CCTK
Phòng DSVX
CCTK

A

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1

Rà soát địa bàn điều tra

2
3
4

Cập nhật, hiệu chỉnh sơ đồ và bảng kê
Chia nhóm và chọn hộ điều tra
Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng
Phân phối tài liệu nghiệp vụ, phiếu điều
Tháng 12/2017
tra
Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và
26/12-27/12//2017
tổ trưởng
Rà soát hộ được chọn điều tra hàng
01 ngày trước ngày
tháng (15 hộ/địa bàn)
01 hàng tháng
THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ
GỬI PHIẾU
Từ ngày 01 – 07
Điều tra tại địa bàn
hàng tháng
Từ ngày 01 – 07
Kiểm tra, giám sát điều tra tại địa bàn
hàng tháng
Kiểm tra, nghiệm thu, ghi mã nghề
Ngay sau khi kết
nghiệp và ngành kinh tế, bàn giao báo
thúc điều tra mỗi
cáo nhanh và phiếu điều tra cho Cục
tháng
Thống kê
Kiểm tra, nghiệm thu, nhập tin phiếu
Chậm nhất ngày
điều tra và truyền dữ liệu về Tổng cục
15 hàng tháng
Thống kê
Chậm nhất:
Gửi báo cáo hộ được chọn điều tra và
Quý 1: 12/3/2018
báo cáo hộ thay thế (nếu có) về Tổng cục Quý 2: 12/6/2018
Thống kê
Quý 3: 12/9/2018
Quý 4: 12/12/2018
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Theo chương trình
Gửi các báo cáo điều tra về Cục Thống
công tác của Cục
kê
Thống kê năm
2018
Theo chương trình
Gửi các báo cáo điều tra về Tổng Cục
công tác của Tổng
Thống kê
cục Thống kê năm
2018

5
6
7
B
1
2

3

4

5

C
1

2

Phòng DSVX
Phòng DSVX
CCTK

CCTK
Phòng DSVX và
CCTK
CCTK

Phòng DSVX

Phòng DSVX

CCTK

Phòng DSVX

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Công tác chuẩn bị
a. Rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê và chọn hộ điều tra
Địa bàn ĐTLĐVL năm 2018 là địa bàn trong Tổng điều tra dân số và nhà
ở năm 2009, được rà soát và cập nhật trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ
thời điểm 01/4/2014. Các địa bàn điều tra có ranh giới rõ ràng hoặc tương đối rõ
ràng, được thể hiện trên sơ đồ địa bàn.
Công tác rà soát địa bàn, cập nhật sơ đồ và bảng kê có ảnh hưởng rất lớn
đến chất lượng của cuộc điều tra. Bảng kê số nhà, số hộ, số người là cơ sở để
phân nhóm địa bàn và chọn 15 hộ mẫu/nhóm địa bàn điều tra, là công cụ quan
trọng giúp điều tra viên tiếp cận hộ nhanh chóng, thuận tiện và để phục vụ công
tác kiểm tra, giám sát của các cấp. Bảng kê cũng phục vụ mục đích tính toán
quyền số suy rộng trong kết quả điều tra. Do đó, việc rà soát địa bàn, lập bảng
kê phải được xác định như là điều tra bước 1 của cuộc điều tra này.
Chi cục Thống kê các huyện, quận phối hợp với cán bộ địa phương, tổ
chức rà soát địa bàn, cập nhật sơ đồ và bảng kê đầy đủ số nhà, số hộ, số người
theo đúng kế hoạch; gửi file bảng kê đã được cập nhật về Cục Thống kê để tiến
hành chọn mẫu. Công việc được thực hiện trong tháng 12/2017.
Việc rà soát 15 hộ chọn mẫu/địa bàn được thực hiện 01 ngày trước ngày
mồng một hàng tháng.
b. Chọn điều tra viên và tổ trưởng
Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng.
Do cuộc Điều tra lao động việc làm năm 2018 là cuộc điều tra chuyên sâu, yêu
cầu tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng phải đảm bảo chất lượng và ổn định
lực lượng thu thập thông tin. Chọn điều tra viên và tổ trưởng là những người có
kinh nghiệm điều tra thống kê (ưu tiên những người đã tham gia cuộc Điều tra
lao động việc làm năm 2017), có tinh thần trách nhiệm cao, biết làm công tác
quần chúng, nhiệt tình, có sức khỏe.
Số lượng: Trung bình, cứ 02 địa bàn điều tra được chọn cử 01 điều tra
viên (lấy kết quả làm tròn). Mỗi huyện, quận chọn cử 01 tổ trưởng.
c. Tập huấn nghiệp vụ điều tra
- Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra
viên và tổ trưởng. Ngoài ra, thành phần Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Chi
cục Thống kê, giám sát viên cấp huyện, công chức Phòng Thống kê Dân số Văn xã (làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát) và đại diện Phòng Thanh tra Thống kê
(phối hợp hoặc thực hiện kiểm tra, thanh tra độc lập).
- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 26-27/12/2017.
- Giảng viên là cán bộ Phòng Thống kê Dân số-Văn xã.
d. Phân phối tài liệu điều tra, văn phòng phẩm
Tài liệu điều tra bao gồm phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ do
Tổng cục Thống kê thiết kế và in; văn phòng phẩm do Cục Thống kê tự trang bị.
Việc phân phối tài liệu và văn phòng phẩm được thực hiện trong tháng 12/2017.
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2. Điều tra thực tế tại địa bàn
Chi cục Thống kê các huyện, quận thực hiện tổ chức thu thập thông tin tại
địa bàn theo các đội điều tra, thu thập thông tin trực tiếp tại hộ, đảm bảo đúng hộ
mẫu, chất lượng và đúng tiến độ điều tra theo quy định.
Thời gian thu thập số liệu bắt đầu từ ngày 01 và kết thúc chậm nhất vào
ngày 07 hàng tháng.
3. Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát
Kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên của tổ trưởng điều tra và của
cơ quan Thống kê các cấp, nhằm nâng cao chất lượng điều tra. Công tác kiểm
tra, giám sát được thực hiện theo các tháng có địa bàn điều tra.
Trong cuộc điều tra này, việc kiểm tra, giám sát của Cục Thống kê và các
Chi cục sẽ tập trung vào các hoạt động chính sau: rà soát địa bàn điều tra; cập
nhật bảng kê; điều tra thu thập thông tin tại hộ; kiểm tra, ghi mã, nghiệm thu,
bàn giao phiếu điều tra, nhập tin. Công tác kiểm tra, giám sát được quy định chi
tiết trong Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra.
4. Kiểm tra, ghi mã phiếu điều tra, bàn giao tài liệu và xử lý thông tin
a. Đối với tổ trưởng điều tra
Tổ trưởng kiểm tra toàn bộ 100% phiếu điều tra của các điều tra viên do
mình phụ trách trước khi bàn giao cho Chi cục Thống kê, bảo đảm tuân thủ đúng
các bước nhảy ghi trên phiếu điều tra, không có lỗi lô-gíc, các thông tin định
danh được ghi đầy đủ, chính xác theo quy định trong Tài liệu hướng dẫn nghiệp
vụ điều tra. Tổ trưởng làm báo cáo nhanh kết quả điều tra; bàn giao phiếu điều
tra đã hoàn thành, bảng kê số nhà, số hộ, số người có đánh dấu hộ được chọn
mẫu điều tra, báo cáo nhanh và các tài liệu khác cho Chi cục Thống kê theo kế
hoạch.
b. Đối với Chi cục Thống kê các huyện, quận
Sau khi công việc điều tra tại địa bàn kết thúc, Chi cục Thống kê kiểm tra,
nghiệm thu phiếu, tổ chức nghi mã nghề nghiệp và mã ngành kinh tế; làm báo
cáo nhanh kết quả điều tra của huyện, quận; bàn giao phiếu, bảng kê số nhà, số
hộ, số người có đánh dấu hộ được chọn mẫu điều tra, các báo cáo nhanh tại địa
bàn, báo cáo nhanh của huyện, quận và các tài liệu khác cho Cục Thống kê theo
kế hoạch.
Chi cục Thống kê có trách nhiệm cử tổ trưởng của cuộc điều tra thực hiện
nhiệm vụ bàn giao, nghiệm thu phiếu và các tài liệu liên quan tại Cục Thống kê
theo các tháng điều tra, sửa chữa, khắc phục lỗi được phát hiện trong quá trình
nghiệm thu, tiếp thu, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng
điều tra, đồng thời phải có trách nhiệm báo cáo lại lãnh đạo Chi cục Thống kê để
rút kinh nghiệm chung.
c. Đối với Phòng Thống kê Dân số-Văn xã
Ngay sau khi nghiệm thu, nhận bàn giao phiếu và các tài liệu điều tra từ
các Chi cục Thống kê, Phòng Thống kê Dân số-Văn xã rà soát lại toàn bộ phiếu
điều tra, bảng kê có đánh dấu những hộ chọn mẫu điều tra, các báo cáo nhanh,
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thực hiện nhập tin phiếu điều tra, truyền dữ liệu về Tổng cục Thống kê theo quy
định. Sau đó lưu giữ, bảo quản toàn bộ phiếu điều tra tại Cục Thống kê để phục
vụ công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra của Tổng cục Thống kê (nếu có).
5. Chỉ đạo thực hiện
a. Phòng Thống kê Dân số-Văn xã là đơn vị tham mưu, giúp lãnh đạo
Cục Thống kê chỉ đạo thực hiện toàn bộ cuộc điều tra, bao gồm các công tác: rà
soát địa bàn; cập nhật bảng kê; lập kế hoạch điều tra và tập huấn nghiệp vụ; tổ
chức công tác kiểm tra, giám sát điều tra tại địa bàn; kiểm tra, nghiệm thu, báo
cáo nhanh, nhập tin phiếu điều tra, truyền dữ liệu.
b. Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp trong việc cấp phát kinh phí, bảo
đảm kinh phí cho cuộc ĐTLĐVL năm 2018 và hướng dẫn các đơn vị liên quan
trong việc dự toán, quyết toán kinh phí theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê;
đảm bảo nhu cầu về văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ tập huấn theo yêu
cầu của cuộc điều tra.
c. Phòng Thanh tra Thống kê phối hợp với Phòng Thống kê Dân số - Văn
xã hoặc độc lập tiến hành kiểm tra, thanh tra cuộc điều tra trên phạm vi toàn
thành phố theo đúng quy định.
d. Chi cục Thống kê các huyện, quận chịu trách nhiệm tổ chức toàn diện
cuộc điều tra theo phương án điều của Tổng cục Thống kê và kế hoạch điều tra
của Cục Thống kê thành phố tại các địa bàn đã được chọn thuộc phạm vi của
các huyện, quận, từ bước rà soát địa bàn, cập bảng kê, tuyển chọn điều tra viên
và tổ trưởng; điều tra thực địa; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, ghi mã, bàn giao
phiếu điều tra, báo cáo nhanh. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện,
quận chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng cuộc điều
tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thuộc địa phương mình.
Trong thời gian điều tra, Chi cục Thống kê tổ chức kiểm tra, giám sát địa
bàn và đánh giá chất lượng làm việc của điều tra viên, tổ trưởng. Quy định tất cả
các địa bàn điều tra phải được giám sát và phản ánh kết quả trong phiếu giám sát
của tổ trưởng và giám sát viên.
Các Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm nghiệm thu và ghi mã nghề
nghiệp, mã ngành kinh tế toàn bộ phiếu điều tra trước khi gửi phiếu điều tra về
Cục Thống kê, thực hiện đầy đủ các báo cáo theo Kế hoạch công tác năm 2018
của Cục Thống kê.
Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều
tra, Chi cục Thống kê các huyện, quận cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức
chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều
tra, quyền lợi và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.
X. Kinh phí điều tra
Kinh phí cuộc ĐTLĐVL năm 2018 được ngân sách Nhà nước bảo đảm
cho các hoạt động theo phương án, kế hoạch điều tra. Việc quản lý, sử dụng và
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quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn, đảm bảo sử
dụng đúng mục đích, đúng chế độ, đúng định mức, tiết kiệm và hiệu quả./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Lãnh đạo CTK (đ/c Phong, đ/c Phương);
- Phòng Thanh tra Thống kê;
- Phòng TCHC (02 bản);
- Các Chi cục Thống kê (Trừ BLV);
- Lưu: VT, DSVX (5 bản).
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MẪU - BÁO CÁO DANH SÁCH TUYỂN CÁN BỘ ĐIỀU TRA
ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2018

(Gửi về Phòng Thống kê Dân số - Văn xã chậm nhất là ngày 25/12/2017)

STT

Họ và tên

Ghi chú: Tổng số…

Giới
tính

Năm
sinh

Trình
độ

người, chia ra ĐTV…

Nghề nghiệp,
đợn vị công
tác/ Nởi ở

TT….

Nhiệm vụ trong cuộc
điều tra (đánh dấu
“x”)
Điều
Giám
Tổ
tra
sát
trưởng
viên
viên

GSV…

Trình độ: Ghi PTTH, TC, CĐ, ĐH…
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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