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QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
Về việc tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004 

 
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 Căn cứ Nghị định số 101/203/NĐ-CP, ngày 3/9/2003 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; 
 Để cung cấp thông tin một cách có hệ thống về mức sống dân cư Việt Nam hai 
năm một lần trong thời kỳ 2002-2010; 
 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1: Tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004 nhằm thu thập thông 
tin phục vụ yêu cầu đánh giá mức sống dân cư đại diện cho cả nước, khu vực thành thị, 
nông thôn, các vùng và các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước. 
 Điều 2: Nội dung khảo sát gồm: 
Đối với hộ gia đình: 

- Một số đặc điểm về nhân khẩu học của các thành viên trong hộ. 
- Thu nhập của hộ gia đình phân theo các nguồn thu.  
- Chi tiêu của hộ gia đình phân theo các mục đích chi và khoản chi.  
- Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng thành viên hộ gia 

đình. 
- Loại cơ sở y tế được sử dụng. 
- Tình trạng việc làm, thời gian làm việc. 
- Nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt chủ yếu. 
- Tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo. 

Đối với xã: 
- Một số tình hình chung về nhân khẩu, dân tộc 
- Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chủ yếu. 
- Tình trạng kinh tế, cơ hội việc làm phi nông nghiệp. 
- Một số thông tin cơ bản về trật tự an toàn xã hội. 



Thời gian thu thập số liệu chia làm 2 kỳ, mỗi kỳ khoảng 1 tháng vào tháng 5 và 9 
năm 2004. 
 Điều 3: Giao Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
Thủ trưởng các vụ và các đơn vị chức năng liên quan trong Tổng cục Thống kê tổ chức, 
chỉ đạo, thực hiện theo Phương án khảo sát ban hành kèm theo Quyết định này. 
 Điều 4: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; Giám 
đốc Trung tâm tin học thống kê và Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm 
phối hợp với Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường để bố trí cán bộ và cung cấp 
phương tiện vật chất, kinh phí cho việc triển khai cuộc khảo sát và tiến hành xử lý, công 
bố kết quả khảo sát. 
 Điều 5: Giao Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 
chức, chỉ đạo thực hiện cuộc khảo sát này trên phạm vi mẫu được phân bổ thuộc địa 
phương quản lí theo đúng phương án quy định. 
 Điều 6: Kinh phí Điều tra mức sống hộ gia đình do Tổng cục Thống kê cấp cho 
các Cục Thống kê tỉnh, thành phố theo quy mô, nội dung và định mức đã quy định. Đối 
với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có yêu cầu mở rộng mẫu cho địa 
phương, phần mẫu mở rộng do UBND tỉnh, thành phố giải quyết kinh phí. 
 Điều 7: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có tên ở 
điều 3, điều 4 và điều 5 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 
 
 
 
Nơi nhận
- Văn phòng Chính phủ    
    

:    

- Ban Kinh tế Trung ương Đảng 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
- Bộ Tài chính 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố (để thực hiện)  
- Các Vụ, Viện, Văn phòng TCTK (để thực hiện) 
- Lưu Vụ Xã hội và Môi trường, Vụ PPCĐ Thống kê 
- Lưu Văn thư (TCTK) 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
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