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Kế hoạch
Khảo sát Quốc gia về Lao động trẻ em năm 2018

(Thực hiện theo Quyết định số 1512/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội)
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU KHẢO SÁT
1. Mục đích
Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018 (sau đây việt tắc là Khảo
sát LĐTE 2018) thu thập các thông tin nhằm xác định quy mô, phân bố và đặc
điểm của trẻ em và người chưa thành niên tham gia hoạt động kinh tế và lao động
trẻ em; nguyên nhân và hệ quả của lao động trẻ em để làm cơ sở phục vụ cho việc
đánh giá và hoạch định chính sách, chương trình bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.
2. Yêu cầu
Khảo sát LĐTE 2018 phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Tổ chức, thu thập thông tin và chuyển giao dữ liệu phải được thực hiện
nghiêm túc, theo đúng quy định của kế hoạch này;
- Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng khảo sát theo quy
định của Luật Thống kê;
- Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Khảo sát LĐTE 2018 phải bảo đảm
đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI KHẢO SÁT
1. Đối tượng khảo sát
Đối tượng khảo sát bao gồm:
- Toàn bộ thành viên hộ dân cư được chọn mẫu khảo sát;
Người cung cấp thông tin chính là chủ hộ hoặc trẻ em và người chưa thành
niên từ 5 đến 17 tuổi nếu được bố, mẹ hoặc người giám hộ cho phép.
2. Đơn vị khảo sát
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Đơn vị khảo sát là hộ dân cư. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc
một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành
viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu- chi chung; có hoặc không có mối
quan hệ ruộc thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.
3. Phạm vi khảo sát
Khảo sát LĐTE 2018 được thực hiện tại các địa bàn điều tra mẫu tại 11
huyện/thị xã/thành phố.
III. NỘI DUNG KHẢO SÁT VÀ PHIẾU KHẢO SÁT
1.Nội dung khảo sát
Các thông tin thu thập của cuộc khảo sát bao gồm:
- Thông tin chung về hộ và thành viên của hộ dân cư có người từ 5-17 tuổi;
- Một số đặc trưng cơ bản của các thành viên của hộ từ 5-17 tuổi;
- Trình độ giáo dục của các thành viên của hộ từ 5-17 tuổi;
- Hoạt động kinh tế của các thành viên của hộ từ 5-17 tuổi;
- Môi trường lao động, điều kiện làm việc, tiền công, tiền lương, thu nhập
của các thành viên của hộ từ 5-17 tuổi;
- Các vấn đề về sức khỏe và an toàn của người từ 5-17 tuổi;
- Nhiệm vụ ở nhà của người từ 5-17 tuổi;
- Các thông tin khác về hộ.
2. Phiếu khảo sát
Khảo sát LĐTE 2018 sử dụng một loại phiếu điều tra để thu thập các thông
tin thuộc Nội dung khảo sát.
IV. THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN KHẢO SÁT
1. Thời điểm khảo sát
Thời điểm xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ là 0 giờ, ngày 01
hàng tháng; thời điểm để xác định tình trạng hoạt động kinh tế của người từ 5-17
tuổi là 0 giờ ngày điều tra viên đến hộ.
2. Thời gian khảo sát
Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn từ 07 đến 09 ngày (kể cả thời gian
di chuyển), bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
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V. LOẠI KHẢO SÁT, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN VÀ
NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
1. Loại khảo sát
Khảo sát LĐTE 2018 là điều tra chọn mẫu. Mẫu của Khảo sát LĐTE 2018
chính là mẫu của điều tra tháng 11 và tháng 12 của Điều tra Lao động việc làm
năm 2018 (sau đây viết gọn là Điều tra LĐVL 2018), thời điểm thực hiện khảo sát
vào tháng 12 năm 2018. Tổng số địa bàn mẫu khảo sát trong 02 tháng của toàn tỉnh
là 40 địa bàn với tổng số hộ khảo sát là 600 hộ (mỗi địa bàn khảo sát 15 hộ). Các
hộ được chọn mẫu trong điều tra LĐVL 2018 sẽ được xác định xem có thành viên
từ 5 đến 17 tuổi đang thực tế thường trú trong hộ không. Nếu có, các hộ này sẽ
được thu thập thêm thông tin về tình trạng làm việc của người từ 5 đến 17 tuổi.
2. Phương pháp thu thập thông tin
Khảo sát LĐTE 2018 sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp: Điều tra viên
thống kê (sau đây viết tắt là ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và
ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu khảo sát.
3. Người cung cấp thông tin
Chủ hộ (hoặc người am hiểu về các thành viên của hộ khi chủ hộ đi vắng)
là người cung cấp thông tin về các thông tin cơ bản về hộ và các thông tin cơ bản
về các thành viên của hộ.
Người từ 5 đến 17 tuổi là người cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động
kinh tế của bản thân nếu được sự cho phép của bố, mẹ, người giám hộ hoặc người
đại diện theo pháp luật.
VI. CÁC DANH MỤC VÀ BẢNG PHÂN LOẠI THỐNG KÊ
Khảo sát LĐTE 2018 sử dụng các danh mục và bảng phân loại thống kê
sau:
1. 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, được cập nhật đến
thời điểm khảo sát;
2. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số
27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
3. Danh mục giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân ban hành
theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
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4. Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định
số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
5. Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 1019/QĐTCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
6. Bảng chuyển đổi năm âm lịch sang năm dương lịch;
7. Bảng chuyển đổi trình độ văn hóa phổ thông.
VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
Khảo sát LĐTE 2018 quy định quy trình xử lý thông tin và chuyển giao dữ
liệu như sau:
- ĐTV hoàn thiện phiếu tại địa bàn điều tra và chuyển giao tổ trưởng kiểm
tra và hoàn thiện phiếu;
- Phiếu khảo sát đã hoàn thiện sẽ được kiểm tra, nghiệm thu tại Cục Thống
kê và chuyển giao về Tổng cục Thống kê để nhập tin và xử lý số liệu.
VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH
Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Tập huấn nghiệp vụ

Cuối tháng 11/2018

Cục Thống kê, Chi
cục Thống kê

2

Khảo sát thu thập
thông tin tại địa bàn

Tháng 12/2018

Chi cục Thống kê

3

Giám sát thu thập
thông tin

Tháng 12/2018

Cục Thống kê

4

Kiểm tra và nghiệm
thu phiếu khảo sát

Tháng 12/2018

Cục Thống kê, Chi
cục Thống kê

5

Chuyển giao phiếu
khảo sát

Tháng 12/2018

Cục Thống kê, Chi
cục Thống kê

STT

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị
a) Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng
Do Khảo sát LĐTE 2018 được thực hiện đồng thời với điều tra LĐVL 2018
dựa trên dàn mẫu của ĐTLĐVL tháng 11 và tháng 12 năm 2018, thực hiện vào
tháng 12 năm 2018 nên các điều tra viên và tổ trưởng tham gia điều tra LĐVL
tháng 12 năm 2018 sẽ được huy động để tham gia Khảo sát LĐTE 2018. Khảo sát
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LĐTE 2018 là cuộc điều tra chuyên sâu, do vậy, để đảm bảo yêu cầu chất lượng
thông tin, yêu cầu điều tra viên, tổ trưởng phải tham gia đầy đủ các buổi tập huấn
nghiệp vụ Khảo sát LĐTE 2018.
Đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa có người dân tộc thiểu số không nói
được tiếng phổ thông, Chi cục Thống kê thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch để
hỗ trợ công tác thu thập thông tin tại địa bàn.
SỐ LƯỢNG ĐIỀU TRA VIÊN VÀ TỔ TRƯỞNG ĐIỀU TRA

STT

Đơn vị

Địa bàn
điều tra
tháng 11
và tháng
12 năm
2018
10

Điều tra
Tổ trưởng
viên
(4
huyện/người)
(1
người/địa
bàn)

1

TP. Biên Hòa

2

TX. Long
Khánh

3

2

3

H. Tân Phú

3

2

4

H. Vĩnh Cửu

4

2

5

H. Định Quán

3

2

6

H. Trảng Bom

4

2

7

H. Thống Nhất

3

2

8

H. Cẩm Mỹ

2

1

9

H. Long Thành

3

2

10

H. Xuân Lộc

3

2

11

H. Nhơn Trạch

2

1

40

22

Tổng cộng

5
1

1

1

3

b) Tập huấn nghiệp vụ Khảo sát
Cục Thống kê tổ chức 01 lớp tập huấn cho điều tra viên, tổ trưởng điều tra
và giám sát viên, trong đó, bố trí thời gian thực hành phỏng vấn, kiểm tra và phân
loại học viên. Thời gian tập huấn 03 ngày vào cuối tháng 11 năm 2018.
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c) Tài liệu khảo sát
Tài liệu khảo sát bao gồm: phiếu điều tra, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ
khảo sát do Cục Thống kê in và phân phối cho các Chi cục.
2. Công tác khảo sát thực địa
Chi cục Thống kê tổ chức thực hiện Khảo sát LĐTE 2018 tại các địa bàn
điều tra LĐVL của tháng 11 và tháng 12 năm 2018, bảo đảm việc thu thập thông
tin được thực hiện theo đúng yêu cầu chất lượng và thời gian quy định. Khi điều tra
thu thập thông tin trên phiếu điều tra LĐVL, ĐTV xác định xem hộ có người từ 5
đến 17 tuổi không. Nếu có, ĐTV thực hiện chép thông tin hộ từ phiếu điều tra
LĐVL sang phiếu khảo sát LĐTE và thực hiện khảo sát thu thập thông tin bổ sung
về người từ 5-17 tuổi như đã quy định trong phiếu khảo sát.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
Các công việc kiểm tra, giám sát của Khảo sát LĐTE 2018 tập trung vào
một số công việc: thực hiện tập huấn nghiệp vụ và đánh giá, phân loại học viên;
kiểm tra tình hình phỏng vấn tại các hộ mẫu đã được giao phiếu khảo sát; thu thập
thông tin tại hộ và kiểm tra phiếu khảo sát. Công tác kiểm tra, giám sát được quy
định chi tiết trong tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát.
4. Công tác tổ chức chỉ đạo
Cục Thống kê chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thu thập thông tin tại địa
bàn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, giám sát tại địa bàn; tổ chức
kiểm tra, nghiệm thu phiếu khảo sát và bàn giao phiếu khảo sát về Tổng cục Thống
kê theo đúng quy định.
Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập thông tin tại địa bàn; tổ chức
kiểm tra, nghiệm thu phiếu khảo sát từ tổ trưởng và bàn giao phiếu về Cục Thống
kê theo đúng thời gian quy định.
X. KINH PHÍ KHẢO SÁT
Kinh phí Khảo sát LĐTE 2018 từ 2 nguồn: (1) Ngân sách nhà nước đã giao
cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018 và năm 2019 cho các hoạt
động của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm
thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam”; (2) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Việc quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán từ ngân sách nhà nước được
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ
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