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                                                              Mã số phiếu:  

                                                               Ngày điều tra: …../……./…. 

                                                   Điều tra viên: 

 

 

 

BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH 

 

Xin chào anh chị……., nhằm phục vụ cho mục tiêu chăm sóc sức khỏe của anh chị và 

cộng đồng, chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng sức khỏe hộ gia đình, để từ đó có biện pháp 

can thiệp xác hợp góp phần chăm sóc , nâng cao sức khỏe của anh chị và của cả cộng đồng ngày 

một tốt hơn. 

Chúng tôi cam đoan rằng tất cả những thông tin mà anh chị cung cấp cho chúng tôi hoàn 

toàn phục vụ mục đích nghiên cứu và sẽ được giữ bí mật. Anh chị  có quyền không trả lời bất cứ 

câu hỏi nào mà anh chị không muốn trả lời, cũng như ngừng tham gia phỏng vấn giữa chừng. 

Tuy nhiên, để đạt được ý nghĩa trong cuộc khảo sát, chúng tôi hy vọng anh chị tham gia trả lời 

đầy đủ các câu hỏi một cách trung thực nhất. 

 

XÁC NHẬN ĐỒNG Ý TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 

 

Tôi tên: ………………………………………………………………………… 

Địa chỉ nhà: …………………….……………………………………………… 

………………………….……………………………………………………… 

 

Tôi đã được giải thích mục đích cuộc khảo sát và tôi đồng ý trả lời phỏng vấn  

 

Ký tên:  
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ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ XÃ HỘI CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Q1 Giới tính 1. Nam 

0. Nữ 

Q2 Tuổi ………………….. 

Q3 Tình trạng hôn nhân hiện tại  1. Độc thân 

2. Kết hôn 

3. Ly thân 

4. Ly dị 

5. Góa 

6. Sống chung như vợ chồng 

Q4 Trình độ học vấn cao nhất? 1. Không đi học/mù chữ 

2. Dưới cấp 1 

3. Cấp 1 

4. Cấp 2 

5. Cấp 3 

6. Đại học/cao đẳng 

7. Sau đại học 

Q5 Dân tộc 1. Kinh 

2. Hoa 

3. Khác (ghi rõ)……………………… 

Q6 Công việc hiện tại 1. Cán bộ viên chức  

2. Làm việc cho tổ chức nước ngoài 

3. Công nhân 

4. Nông dân 

5. Nghề tự do (thợ mộc, thợ may…….) 

6. Khác (ghi rõ)……………………… 

Q7 Nơi nghiên cứu 1. Thành thị 

2. Vùng ven giáp ranh thành thị và nông thôn 

3. Nông thôn 

4. Khác (ghi rõ)……………....……… 
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A. NGỦ MÙNG - DỰ PHÒNG SỐT RÉT VÀ SỐT XUẤT HUYẾT 

A1 Đối tượng có ngủ mùng không? 1. Có 

0. Không 

Nếu không, 

chuyển qua A4 

A2 Mùng của đối tượng có được tẩm chất 

diệt côn trùng không? 

1. Có 

0. Không 

Nếu không, 

chuyển qua A4 

A3 Nếu có, lần cuối cùng đối tượng tẩm 

mùng vào thời gian nào? 

1. Trong khoảng 6 tháng trước 

2. >6-12 tháng trước 

3. Hơn 1 năm 

 

A4 Nhà đối tượng có bao nhiêu trẻ dưới 5 

tuổi?  

……….trẻ Nếu không có, 

chuyển qua A6 

A5 Có bao nhiêu trẻ dưới 5 tuổi ngủ mùng 

vào buổi tối? 

……….trẻ  

A6 Nhà đối tượng có bao nhiêu người đang 

mang thai 

……….người Nếu không có, 

chuyển qua A8 

A7 Có bao nhiêu người đang mang thai ngủ 

mùng vào buổi tối? 

……….người  

A8 Có bao nhiêu thành viên còn lại trong 

gia đình ngủ mùng vào buổi tối?  

……….người  

 

B. CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 

B1 Có ai trong gia đình đối tượng đang điều 

trị tại các cơ sở y tế không? (bao gồm cơ 

sở y tế công và tư)  

1. Có 

0. Không 

Nếu không 

chuyển B3 

B2 Nếu có, ghi nhận lại số người đang được 

chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế này 

……….người  

B3 Có ai trong gia đình đối tượng cần chăm 

sóc sức khỏe do bị bệnh mãn tính, bệnh 

tâm thần, tàn tật, hoặc do già yếu? 

1. Có 

0. Không 

Nếu trả lời 

không, chuyển 

qua phần C 

B4 Những người này chủ yếu cần dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe như thế nào? 

1. Cần sự giúp đỡ/theo dõi 

24/24 

2. Không thể không có sự giúp 

đỡ/theo dõi hoặc để một mình ở 

nhà quá 1 giờ 

3. Có thể để người đó ở nhà 

trong vòng vài tiếng đồng hồ  

4. Thỉnh thoảng cần sự giúp đỡ 
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C. BẢO HIỂM Y TẾ  

C1 Đối tượng có bảo hiểm y tế không? 1. Có 

0. Không (chuyển qua C3) 

C2 Loại BHYT đối tượng có? 

 

1. Tự nguyện  

2. Bắt buộc  

3. Cơ quan cấp 

4. Khác 

C3 Trong gia đình đối tượng có bao nhiêu người có thẻ 

bảo hiểm y tế? 

 

………người 

C4 Hàng năm, gia đình đối tượng trả bao nhiêu tiền cho 

việc mua bảo hiểm y tế? 

 

……….tiền 

 

D. CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH (trong 1 tháng qua) 

D1 Tổng thu nhập gia đình đối tượng trong tháng vừa qua là bao 

nhiêu? 

 

………………………..đồng 

D2 Trong 1 tháng vừa qua, gia đình bạn chi trả bao nhiêu cho thực 

phẩm bao gồm gạo, trái cây, nước uống, dầu ăn… 

 

………………………..đồng 

D3 Tiền gas/chất đốt trong tháng vừa qua?  

………………………..đồng 

D4 Tiền điện thoại (di động/điện thoại bàn) trong tháng vừa qua?  

………………………..đồng 

D5 Tiền điện trong tháng vừa qua?  

 

………………………..đồng 

D6 Tiền nước trong tháng vừa qua?  

………………………..đồng 

D7 Tiền Internet trong tháng vừa qua?  

………………………..đồng 

D8 Chi phí cho học tập và các khoản phụ liên quan 

(Tính tổng học phí + tiền mua sách giáo khoa và tập vở + tiền 

học thêm + tiền đồng phục + chi phí đóng góp cho trường + 

chi phí khác). Chi phí học tập tính theo 1 năm gồm các khoản 

nêu trên. Sau đó lấy tổng số tiền chia 12 tháng ta được chi phí 

học tập bình quân trong 1 tháng. 

 

 

………………………..đồng 

D9 Tiền chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong 1 tháng 

 (tiền khám chữa bệnh đông/tây y + tiền tự mua thuốc uống + 

tiêm thuốc + tiền nằm viện và điều trị bệnh ở các cơ sở y tế 

đông/tây y) 

 

 

………………………..đồng 
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E. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN NHÀ Ở 

E1 Sàn nhà của đối tượng làm bằng chất liệu 

gì? 

1. Sàn thảm 

2. Gỗ 

3. Xi măng 

4. Sàn đất 

5. Khác (ghi rõ)……………………….………… 

E2 Tường nhà đối tượng làm bằng chất liệu 

gì? 

1. Xi măng, gạch, đá  

2. Bùn đất 

3. Rơm rạ  

4. Chất dẻo 

5. Kim loại 

6. Gỗ 

7. Khác (ghi rõ)……………………..……..…… 

E3 Nguồn nước chính của gia đình đối tượng 

là gì? 

1. Nước máy 

2. Giếng khoan 

3. Nước mưa 

4. Khác (ghi rõ)………………….………….. 

E4 Trong gia đình hàng ngày sẵn có khoảng 

20 lít nước cho nhu cầu tối thiểu của mỗi 

người (uống, nấu ăn, vệ sinh...)? 

1. Có 

0. Không 

E5 Loại toilet nhà đối tượng? 1. Toilet tự hoại 

2. Toilet bán tự hoại 

3. Cầu ao cá 

4. Hố cát 

5. Hố đào dội nước 

6. Không có gì cả 

7. Khác (ghi rõ)………………………………. 

E6 Khoảng cách toilet và nhà đối tượng như 

thế nào? 

1. Trong nhà, sử dụng cho từng cá nhân 

2. Trong nhà, sử dụng chung cho nhiều người 

3. Ngoài sân, sử dụng cho cá nhân 

4. Ngoài sân, sử dụng cho nhiều người 

5. Khác (ghi rõ)………………………………. 
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E7 Loại nhiên liệu chính nhà đối tượng 

thường sử dụng để nấu ăn? 

1. Ga 

2. Điện 

3. Dầu lửa 

4. Than đá/củi 

5. Gỗ 

6. Rơm rạ 

7. Phân bón của động vật 

8. Cỏ/bụi cây 

9. Khác (ghi rõ)…………………………….... 

E8 Nơi gia đình đối tượng thường ăn uống? 1. Phòng khách 

2. Phòng ngủ 

3. Nhà bếp 

4. Khác (ghi rõ)…………….………………… 

 


