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Lêi nãi ®Çu
§Ó cã ®−îc c¸c th«ng tin gãp phÇn theo dâi, gi¸m s¸t vμ ®¸nh gi¸ viÖc thùc
hiÖn “ChiÕn l−îc toμn diÖn vÒ t¨ng tr−ëng vμ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo” ®· ®−îc Thñ
t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt, Tæng côc tr−ëng Tæng côc Thèng kª ®· ban hμnh
QuyÕt ®Þnh sè 308/Q§-TCTK ngμy 05/04/2006 vÒ viÖc tiÕn hμnh Kh¶o s¸t møc
sèng hé gia ®×nh n¨m 2006. Cuéc Kh¶o s¸t nμy ®−îc triÓn khai trªn ph¹m vi c¶
n−íc víi quy m« mÉu 45.945 hé (36.756 hé ®iÒu tra thu nhËp, 9.189 hé ®iÒu tra
thu nhËp vμ chi tiªu) ë 3.063 x·/ph−êng, ®¹i diÖn cho c¶ n−íc, 8 vïng, khu vùc
thμnh thÞ, n«ng th«n vμ tØnh/thμnh phè. Cuéc Kh¶o s¸t ®−îc tæ chøc thu thËp
th«ng tin theo 2 kú trong n¨m 2006 vμ b»ng ph−¬ng ph¸p pháng vÊn trùc tiÕp
cña ®iÒu tra viªn ®èi víi chñ hé vμ ®èi víi c¸n bé chñ chèt x·.
Nh»m phôc vô nhu cÇu th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh chÝnh
s¸ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010, Tæng côc Thèng kª biªn
so¹n sè liÖu chi tiÕt vμ ph¸t hμnh Ên phÈm “KÕt qu¶ Kh¶o s¸t møc sèng hé gia
®×nh n¨m 2006” bao gåm 2 néi dung:
PhÇn A: Møc sèng d©n c− qua kÕt qu¶ Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh
n¨m 2006
I. Kh¸i qu¸t vÒ cuéc Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam

n¨m 2006
II. KÕt qu¶ kh¶o s¸t
1. Nh©n khÈu häc
2. Gi¸o dôc
3. Lao ®éng viÖc lμm
4. Y tÕ vμ ch¨m sãc søc khoÎ
5. Tû lÖ khuyÕt tËt
6. Sinh ®Î
7. Hót thuèc
8. Thu nhËp
9. Chi tiªu
10. Nhμ ë, ®iÖn n−íc, ph−¬ng tiÖn vÖ sinh vμ tμi s¶n cè ®Þnh, ®å dïng
l©u bÒn
11. Chªnh lÖch thu nhËp vμ ph©n hãa giμu nghÌo
12. Tham gia c¸c ch−¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo vμ tÝn dông
13. C¸c ®Æc ®iÓm chung cña x·
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III.

NhËn xÐt chung

PhÇn B: KÕt qu¶ sè liÖu tæng hîp vÒ Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m
2006
Môc 1. Nh©n khÈu häc
Môc 2. Gi¸o dôc
Môc 3. Lao ®éng viÖc lμm
Môc 4. Y tÕ vμ ch¨m sãc søc khoÎ
Môc 5. Thu nhËp
Môc 6. Chi tiªu vμ chi tiªu cho ®êi sèng
Môc 7. Tμi s¶n cè ®Þnh vμ ®å dïng l©u bÒn
Môc 8. Nhμ ë, ®iÖn n−íc vμ ph−¬ng tiÖn vÖ sinh vμ internet
Môc 9. Tham gia c¸c ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo
Môc 10. Ngμnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh
Môc 11. C¸c ®Æc ®iÓm chung cña x·
Cuéc Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2006 ®−îc thùc hiÖn víi quy m«
mÉu lín trªn ph¹m vi c¶ n−íc vμ cã néi dung phøc t¹p nªn trong qu¸ tr×nh biªn
so¹n kh«ng tr¸nh khái s¬ xuÊt, Tæng côc Thèng kª rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý
kiÕn ®ãng gãp cña c¸c cÊp, c¸c ngμnh, c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n sö dông th«ng tin
cuéc kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh.
Tæng côc Thèng kª ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c bé ngμnh, c¸c ®¬n vÞ cã liªn
quan ë trong n−íc, c¸c chuyªn gia quèc tÕ cña Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn Hîp
Quèc (UNDP) vμ Ng©n hμng ThÕ giíi (WB),... ®· hç trî kü thuËt trong suèt qu¸
tr×nh ®iÒu tra tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ gåm thiÕt kÕ phiÕu kh¶o s¸t vμ chän mÉu
kh¶o s¸t ®Õn xö lý, c«ng bè kÕt qu¶.
Tæng côc Thèng kª
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Forewords
The General Director, the General Statistics Office (GSO), issued Decision Number
308/QD-TCTK dated 5nd April 2006 on Conducting the Vietnam Household Living Standards
Survey in 2006 (VHLSS 2006) in order to collect necessary information for monitoring, supervising
and evaluating the implementation of the “Comprehensive Strategy for Growth and Poverty
Alleviation” approved by the Government Prime Minister. The survey was conducted nation-wide,
involving a sample scale of 45,945 households (36,756 households for income survey, 9,189
households for income and expenditure survey) in 3,063 communes/wards, representative for
whole country, 8 regions, urban/ rural area and provinces. Organizationally, the survey was
conducted to collect information in 2 rounds, 2006 and by direct interviews with headed households
and key commune officials.
To meet the need for information for management exercises, policy-making and socioeconomic development planning to 2010, the General Statistics Office has developed data in great
details and published the “Results of the survey on Households Living Standards 2006” including
two parts.
Part A: Living standards of the population reflected through the Household Living Standards
Survey 2006.
I.
Overview of the Vietnam Household Living Standards Survey 2006
II.
Results of survey:
1. Demography
2. Education
3. Labour - Employment
4. Health and health care
5. Percentage of people with disability
6. Childbirth
7. Smoking
8. Income
9. Expenditure
10. Housing, electricity, access to safe drinking water, sanitary and durable goods
11. Income gap and inequality
12. Involving in the Hunger alleviation and poverty reduction Programs and Credit
13. Characteristics of commune
III.
General remarks:
Part B: Comprehensive results on the Household Living Standards Survey 2006.
Section 1 – Demography
Section 2 – Education
Section 3 – Labour - employment
Section 4 - Health and health care
Section 5 – Income
Section 6 – Consumption expenditure and consumption expenditure for living
Section 7 - Fixed assets and durable goods
Section 8 – Housing, electricity, access to safe drinking water and sanitary
Section 9 – Involvement in poverty alleviation programmes
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Section 10 – Household businesses
Section 11 – Characteristics of commune
As the Household Living Standards Survey 2006 was conducted nation-wide, on a large
sample scale with complicated contents, shortcomings and inevitable in the treatment and
development process. Comments and suggestions from all sectors at all levels, agencies and
private information users for improving the publication are welcomed and received with gratitude.
The General Statistics Office wish to express its sincere thanks to ministries, sectors, and
agencies concerned, to international consultants from UNDP and World Bank,… for their technical
assistance throughout survey – from designing questionnaires, selecting sample to processing and
publishing the results.

General Statistics Office
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104

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m 2004
chia theo ngμnh kinh tÕ, 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Population aged 15 years
old and over in main job in the past 12 months in year 2004 by economic industry, income quintile, age
group and educational level

106

BiÓu sè/ Table 3.5

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua chia theo
thμnh thÞ n«ng th«n, giíi tÝnh vμ vïng/ Population aged 15 years old and over in main job in the past 12
months by urban rural, sex and region

108

BiÓu sè/ Table 3.6a

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m 2006 chia
theo 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Population aged 15 years old and over in main
job in the past 12 months in year 2006 by income quintile, age group and educational level

111

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m 2004 chia
theo 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Population aged 15 years old and over in main
job in the past 12 months in year 2004 by income quintile, age group and educational level

112

BiÓu sè/ Table 3.7

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng, lμm thuª viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua chia
theo ngành s¶n xuÊt kinh doanh, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng vμ giíi tÝnh/ Population aged 15 years old
and over employed in wage and salary of main job in the past 12 months by main economy industry urban
rural, region and sex

113

BiÓu sè/ Table 3.8a

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng, lμm thuª viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m
2006 chia theo 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Population aged 15 years old and over
employed in wage and salary of main job in the past 12 months in year 2006 by income quintile, age group
and educational level

115

BiÓu sè/ Table 3.8b

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng, lμm thuª viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m
2004 chia theo 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Population aged 15 years old and over
employed in wage and salary of main job in the past 12 months in year 2004 by income quintile, age group
and educational level

116

BiÓu sè/ Table 3.4a

BiÓu sè/ Table 3.4b

BiÓu sè/ Table 3.6b

BiÓu sè/ Table 3.9

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc tù lμm viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua
chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, giíi tÝnh vμ vïng/ Population aged 15 years old and over employed in
self-employment of main job in the past 12 months by urban rural, sex and region

9

BiÓu sè/ Table 3.10a

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc tù lμm viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua
n¨m 2006 chia theo 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Population aged 15 years old and
over employed in self-employment of main job in the past 12 months in year 2006 by income quintile, age
group and educational level

BiÓu sè/ Table 3.10b

D©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc tù lμm viÖc chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua
n¨m 2004 chia theo 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Population aged 15 years old and
over employed in self-employment of main job in the past 12 months in year 2004 by income quintile, age
group and educational level

BiÓu sè/ Table 3.11

Sè giê lμm viÖc trung b×nh 1 ng−êi 1 tuÇn cña d©n sè tõ 15 tuæi trë lªn làm c«ng viÖc chiÕm nhiÒu
thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua chia theo ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng vμ giíi tÝnh/ Average working hours in the past 7 days per person aged 15 years old and over in main
job in the past 12 months by main economic industry, urban rural, region and sex

BiÓu sè/ Table 3.12a

Sè giê lμm viÖc trung b×nh 1 ng−êi 1 tuÇn cña d©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc chiÕm nhiÒu
thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m 2006 chia theo ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, 5 nhãm thu
nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Average working hours in the past 7 days per person aged 15 years
old and over in main job in the past 12 months in year 2006 by main economic industry, income quintile age
group and educational level

BiÓu sè/ Table 3.12b

Sè giê lμm viÖc trung b×nh 1 ng−êi 1 tuÇn cña d©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm c«ng viÖc chiÕm nhiÒu
thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m 2004 chia theo ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, 5 nhãm thu
nhËp, nhãm tuæi vμ tr×nh ®é häc vÊn/ Average working hours in the past 7 days per person aged 15 years
old and over in main job in the past 12 months in year 2004 by main economic industry, income quintile age
group and educational level

BiÓu sè/ Table 3.13

Sè giê trung b×nh 1 ng−êi 1 tuÇn cña d©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm thuª, lμm c«ng cña viÖc chiÕm
nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua chia theo ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, thμnh thÞ n«ng
th«n vμ giíi tÝnh/ Average working hours in the past 7 days per person aged 15 years old and over
employed in wage and salary of main job in the past 12 months by main economic industry, urban rural
and sex

BiÓu sè/ Table 3.14a

Sè giê trung b×nh 1 ng−êi 1 tuÇn cña d©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm thuª, lμm c«ng cña viÖc chiÕm
nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m 2006 chia theo ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, tr×nh
®é häc vÊn vμ 5 nhãm thu nhËp/ Average working hours in the past 7 days per person aged 15 years old
and over employed in wage and salary of main job in the past 12 months in year 2006 by main economic
industry, educational level and income quintile

BiÓu sè/ Table 3.14b

Sè giê trung b×nh 1 ng−êi 1 tuÇn cña d©n sè tõ 15 tuæi trë lªn lμm thuª, lμm c«ng cña viÖc chiÕm
nhiÒu thêi gian nhÊt trong 12 th¸ng qua n¨m 2004 chia theo ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, tr×nh
®é häc vÊn vμ 5 nhãm thu nhËp/ Average working hours in the past 7 days per person aged 15 years old
and over employed in wage and salary of main job in the past 12 months in year 2004 by main economic
industry, educational level and income quintile

Môc/Section 4. Y tÕ vμ ch¨m sãc søc kháe/ Health and Health care

BiÓu sè/ Table 4.1

Tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh/chÊn th−¬ng n¨m 2006 chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp,
giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of illness or injuies in year 2006 by urban rural, region, income
quintile, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.2

Tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh/chÊn th−¬ng n¨m 2004 chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp,
giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of illness or injuies in year 2004 by urban rural, region, income
quintile, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.3

Tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh/chÊn th−¬ng n¨m 2006 chia theo vïng vμ tØnh, thμnh phè
Percentage of illness or injuies in year 2006 by province

BiÓu sè/ Table 4.4

Tû lÖ ng−êi cã kh¸m/ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu
nhËp vμ giíi tÝnh/ Percentage of people having treatment in the last 12 months by urban rural, region,
income quintile and sex

BiÓu sè/ Table 4.5

Tû lÖ ng−êi cã kh¸m ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua n¨m 2006 chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng,
5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of people having treatment in the last 12
months in year 2006 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.6

Tû lÖ ng−êi cã kh¸m ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua n¨m 2004 chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng,
5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of people having treatment in the last 12
months in year 2004 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.7

Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró n¨m 2006 chia theo lo¹i c¬ së y tÕ, thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of out-patient treatment in year 2006 by type of health
facilities, urban rural, region, sex, age group and ethnicity
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BiÓu sè/ Table 4.8

Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró n¨m 2004 chia theo lo¹i c¬ së y tÕ, thμnh thÞ n«ng th«n,
5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of out-patient treatment in year 2004 by
type of health facilities, urban rural, income quintile, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.9

Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh néi tró n¨m 2006 chia theo lo¹i c¬ së y tÕ, thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of in-patient treatment in year 2006 by type of health
facilities, urban rural, region, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.10

Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh néi tró n¨m 2004 chia theo lo¹i c¬ së y tÕ,thμnh thÞ n«ng th«n,
5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Percentage of in-patient treatment in year 2004 by
type of health facilities, urban rural, income quintile, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.11

Tû lÖ bÞ èm/ bÖnh/chÊn th−¬ng ph¶i n»m mét chç vμ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng n¨m 2006 cña trÎ em vμ
phô n÷ chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh vμ d©n téc
Percentage of children and women being ill/ injured who have to stay in bed and need some one to take
care of in year 2006 by urban rural, region, income quintile, sex and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.12

Tû lÖ bÞ èm/ bÖnh/chÊn th−¬ng ph¶i n»m mét chç vμ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng n¨m 2004 cña trÎ em
vμ phô n÷ chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh vμ d©n téc
Percentage of children and women being ill/ injured who have to stay in bed and need some one to take
care of in year 2004 by urban rural, region, income quintile, sex and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.13

Sè ngμy ph¶i nghØ do bÞ èm/chÊn th−¬ng b×nh qu©n 1 ng−êi cã bÞ èm, chÊn th−¬ng n¨m 2006 chia
theo giíi tÝnh, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ d©n téc
Number of days off due to the illness or injuries per person being ill or injured in year 2006 by sex, urban
rural, region, income quintile, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.14

Sè ngμy ph¶i nghØ do bÞ èm/chÊn th−¬ng b×nh qu©n 1 ng−êi cã bÞ èm, chÊn th−¬ng n¨m 2004 chia
theo giíi tÝnh, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vμ d©n téc
Number of days off due to the illness or injuries per person being ill or injured in year 2004 by sex, urban
rural, region, income quintile, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.15

Tû lÖ ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh néi, ngo¹i tró n¨m 2006 cã b¶o hiÓm y tÕ hoÆc sæ/thÎ kh¸m ch÷a bÖnh
miÔn phÝ chia theo 5 nhãm thu nhËp, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc
Percentage of in-patient, out-patient treatment people having health insurance or free health care certificate
in year 2006 by income quintile, urban rural, region, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.16

Tû lÖ ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh néi, ngo¹i tró n¨m 2004 cã b¶o hiÓm y tÕ hoÆc sæ/thÎ kh¸m ch÷a bÖnh
miÔn phÝ chia theo 5 nhãm thu nhËp, thμnh thÞ n«ng th«n, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc
Percentage of in-patient, out-patient treatment people having health insurance or free health care certificate
in year 2004 by income quintile, urban rural, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.17

Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró trong 12 th¸ng qua n¨m 2004, 2006 t¹i c¸c c¬ së y tÕ chia
theo vïng vμ tØnh, thμnh phè/ Percentage of out-patient treatment in the past 12 months in year 2004,
2006 by type of health facilities, region and province

BiÓu sè/ Table 4.18

Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh néi tró trong 12 th¸ng qua n¨m 2004, 2006 t¹i c¸c c¬ së y tÕ chia
theo vïng vμ tØnh, thμnh phè/ Percentage of in-patient treatment in the past 12 months in year 2004, 2006
by type of health facilities, region and province

BiÓu sè/ Table 4.19

Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh nh−ng kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n chi phÝ kh¸m, ch÷a
bÖnh n¨m 2004 chia theo c¸ch gi¶i quyÕt, thμnh thÞ n«ng th«n, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh chñ hé vμ
d©n téc/ Percentage of treatment participations without or lack of money for payment of health fees in year
2004 by solving method, urban rural, income quintile, sex of household head and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.20

Chi tiªu y tÕ b×nh qu©n 1 ng−êi cã kh¸m ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua chia theo h×nh thøc ®iÒu trÞ,
thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, 5 nhãm chi tiªu, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc
Average healthcare expenditure per person having treatment in the past 12 months by type of treatment,
urban rural, region, income quintile, expenditure quintile, sex, age group and ethnicity

BiÓu sè/ Table 4.21

Chi tiªu y tÕ vμ ch¨m sãc søc khoÎ b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2006 chia theo kho¶n chi,
thμnh thÞ n«ng th«n, 5 nhãm thu nhËp, 5 nhãm chi tiªu, giíi tÝnh chñ hé vμ d©n téc chñ hé
Monthly healthcare expenditure per capita in year 2006 by healthcare expenditure item, urban rural, income
quintile, expenditure quintile, sex of household head and ethnic of household head

BiÓu sè/ Table 4.22

Chi tiªu y tÕ vμ ch¨m sãc søc khoÎ b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2004 chia theo kho¶n chi,
thμnh thÞ n«ng th«n, 5 nhãm thu nhËp, 5 nhãm chi tiªu, giíi tÝnh chñ hé vμ d©n téc chñ hé
Monthly healthcare expenditure per capita in year 2004 by healthcare expenditure item, urban rural, income
quintile, expenditure quintile, sex of household head and ethnic of household head

BiÓu sè/ Table 4.23

Tû lÖ ng−êi bÞ khuyÕt tËt (*) cña d©n sè tõ 5 tuæi trë lªn ph©n theo vïng, thμnh thÞ n«ng th«n, 5 nhãm
thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vμ d©n téc/ Proportion of people with disability among population aged 5
years or older by region, urban rural, income quintile, sex, age group and ethnicity
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BiÓu sè/ Table 4.24

Tû lÖ khuyÕt tËt vÒ kh¶ n¨ng nh×n cña d©n sè tõ 5 tuæi trë lªn chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng,
5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi, d©n téc, tr×nh ®é häc vÊn, t×nh tr¹ng viÖc lμm vμ t×nh tr¹ng ®i
häc/ Percentage of visual disability of population aged 5 years and older by urban rural, region, income
quintile, sex, age group, ethnicity, educational attainment, employment status and schooling

BiÓu sè/ Table 4.25

Tû lÖ khuyÕt tËt vÒ kh¶ n¨ng nghe cña d©n sè tõ 5 tuæi trë lªn chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng,
5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi, d©n téc, tr×nh ®é häc vÊn, t×nh tr¹ng viÖc lμm vμ t×nh tr¹ng ®i
häc/ Percentage of hearing disability of population aged 5 years and older by urban rural, region, income
quintile, sex, age group, ethnicity, educational attainment, employment status and schooling

BiÓu sè/ Table 4.26

Tû lÖ khuyÕt tËt vÒ kh¶ n¨ng nhËn thøc (ghi nhí vμ tËp trung) cña d©n sè tõ 5 tuæi trë lªn chia theo
thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi, d©n téc, tr×nh ®é häc vÊn, t×nh
tr¹ng viÖc lμm vμ t×nh tr¹ng ®i häc/ Percentage of cognitive disability of population aged 5 years and older
by urban rural, region, income quintile, sex, age group, ethnicity, educational attainment, employment status
and schooling

BiÓu sè/ Table 4.27

Tû lÖ khuyÕt tËt vÒ kh¶ n¨ng vËn ®éng cña d©n sè tõ 5 tuæi trë lªn chia theo thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi, d©n téc, tr×nh ®é häc vÊn, t×nh tr¹ng viÖc lμm vμ t×nh
tr¹ng ®i häc/ Percentage of moving disability of population aged 5 years and older by urban rural, region,
income quintile, sex, age group, ethnicity, educational attainment, employment status and schooling

BiÓu sè/ Table 4.28

Tû lÖ khuyÕt tËt vÒ kh¶ n¨ng tù ch¨m sãc cña d©n sè tõ 5 tuæi trë lªn chia theo thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng, 5 nhãm thu NhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi, d©n téc, tr×nh ®é häc vÊn, t×nh tr¹ng viÖc lμm vμ t×nh
tr¹ng ®i häc/ Percentage of self care disability of population aged 5 years and older by urban rural, region,
income quintile, sex, age group, ethnicity, educational attainment, employment status and schooling

BiÓu sè/ Table 4.29

Tû lÖ khuyÕt tËt vÒ kh¶ n¨ng giao tiÕp cña d©n sè tõ 5 tuæi trë lªn chia theo thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi, d©n téc, tr×nh ®é häc vÊn, t×nh tr¹ng viÖc lμm vμ t×nh
tr¹ng ®i häc/ Percentage of communication disability of population aged 5 years and older by urban rural,
region, income quintile, sex, age group, ethnicity, educational attainment, employment status and schooling

BiÓu sè/ Table 4.30

Tû lÖ phô n÷ tõ 15-49 tuæi cã chång sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai chÝnh ph©n theo thμnh thÞ,
n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi, d©n téc vμ tr×nh ®é häc vÊn / Proportion of women aged
15-49 years old having husband using main contraceptive methods by urban rural, region, income quintile,
age group, ethnicity and education attainment

BiÓu sè/ Table 4.31

Tû lÖ phô n÷ tõ 15 - 49 tuæi cã chång sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai ph©n theo thμnh thÞ, n«ng th«n,
vïng, 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi, d©n téc cña chñ hé, tr×nh ®é häc vÊn vμ sè con/ Proportion of women
aged 15-49 years old having husband using contraceptive methods by urban rural, region, income quintile,
age group, ethnicity, education attainment and number of children

BiÓu sè/ Table 4.32

Sè con ®Î b×nh qu©n cña mét ng−êi mÑ tõ 15-49 tuæi ph©n theo thμnh thÞ, n«ng th«n, vïng, nhãm
tuæi, d©n téc cña chñ hé, b»ng cÊp cao nhÊt vμ 5 nhãm thu nhËp/ Number of children born per mother
aged 15-49 years old by urban rural, region, age group, ethnicity, education attainment and income quintile

BiÓu sè/ Table 4.33

Tû lÖ d©n sè tõ 10 tuæi trë lªn hót thuèc l¸ ph©n theo thμnh thÞ, n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp,
giíi tÝnh, nhãm tuæi, d©n téc cña chñ hé, tr×nh ®é häc vÊn vμ nhãm nghÒ/ Proportion of population
aged 10 years or older who smoke by urban rural, region, income quintile, sex, age group, ethnicity,
education attainment and occupation group

BiÓu sè/ Table 4.34

Tû lÖ d©n sè tõ 10 tuæi trë lªn hót thuèc l¸ hμng ngμy ph©n theo tuæi b¾t ®Çu hót thuèc tõ 10-30 tuæi,
thμnh thÞ, n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, d©n téc, tr×nh ®é häc vÊn vμ ngμnh s¶n xuÊt
chÝnh cña hé/ Proportion of population aged 10 years or older who smoke daily by age starting to smoke
from 10-30 years, urban rural, region, income quintile, sex, ethnicity, education attainment and main
economic industry

BiÓu sè/ Table 4.35

Tû lÖ ng−êi cã b¶o hiÓm y tÕ ph©n theo thμnh thÞ, n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, d©n
téc, tr×nh ®é häc vÊn, ngμnh s¶n xuÊt chÝnh cña hé vμ lo¹i b¶o hiÓm y tÕ/ Proportion of people having
health insurance by urban rural, region, income quintile, sex, ethnicity, education attainment, main economic
industry and type of health insurance

Môc/Section 5. Thu nhËp/ income

BiÓu sè/ Table 5.1

Thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, giíi tÝnh chñ hé, vïng vμ
5 nhãm thu nhËp/ Monthly income per capita by urban rural, sex of household head, region and income
quintile (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 5.2

Thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo nguån thu, thμnh thÞ n«ng th«n, giíi tÝnh chñ hé,
vïng vμ 5 nhãm thu nhËp/ Monthly income per capita by source of income, urban rural, sex of household
head, region and income quintile/ (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)
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BiÓu sè/ Table 5.3

C¬ cÊu thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo nguån thu, thμnh thÞ n«ng th«n, giíi tÝnh
chñ hé, vïng vμ 5 nhãm thu nhËp/ Structure of monthly income per capita by source of income, urban
rural, sex of household head, region and income quintile (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 5.4

Thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo nguån thu vμ tØnh/TP
Monthly income per capita by sources of income and province (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 5.5

C¬ cÊu thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo nguån thu vμ tØnh/ TP/ Proportion of monthly
income per capita by sources of income and province (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 5.6

Thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo 5 nhãm thu nhËp, thμnh thÞ n«ng th«n, giíi tÝnh
chñ hé vμ vïng/ Monthly income per capita by sources of income quintile,urban rural, sex of household
head and region (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 5.7

Thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo 5 nhãm thu nhËp vμ tØnh/TP/ Monthly income per
capita by sources of income quintile and province (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

Môc/Section 6. Chi tiªu vμ chi tiªu cho ®êi sèng/ Consumption expenditure and

BiÓu sè / Table 6.1

Tæng chi tiªu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo thμnh thÞ/ n«ng th«n vμ vïng/ Monthly total
consumption expenditure per capita by urban/rural and region (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè / Table 6.2

Tæng chi tiªu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo kho¶n chi, thμnh thÞ/ n«ng th«n vμ vïng
Monthly total consumption expenditure per capita by consumption expenditureitem, urban/rural and region
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè / Table 6.3

Tû träng c¸c kho¶n chi tiªu chia theo kho¶n chi, thμnh thÞ/ n«ng th«n vμ vïng
Share of total consumption expenditure items by consumption expenditure item, urban/rural and region
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè / Table 6.4

Tû träng chi ®êi sèng trong tæng chi tiªu chia theo thμnh thÞ/ n«ng th«n vμ vïng
Share of consumption expenditure for living in total consumption expenditureby urban/rural and region
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè / Table 6.5

Tû träng chi ¨n, uèng, hót trong chi ®êi sèng chia theo thμnh thÞ/ n«ng th«n vμ vïng
Share of eating, drinking and smoking consumption expenditure in consumption expenditure for living by
urban/rural and region (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.6

Tû träng c¸c kho¶n chi tiªu cho ®êi sèng chia theo thμnh thÞ/ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp vμ
giíi tÝnh chñ hé/ Share of consumption expenditure for living by urban/rural,region, income quintile and sex
of household head (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.7

Chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng vμ giíi
tÝnh chñ hé/ Monthly consumption expenditure for living per capita by urban/ rural, region and sex of
household head (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè / Table 6.8

Chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo nguån h×nh thμnh, thμnh thÞ/ n«ng
th«n, vïng, giíi tÝnh cña chñ hé/ Monthly consumption expenditure for living per capita by souce,
urban/rural, region, sex of household head

BiÓu sè / Table 6.9

C¬ cÊu chi tiªu cho ®êi sèng chia theo nguån h×nh thμnh, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh cña chñ hé
Structure of consumption expenditure for living per capita by souce, urban rural, region, sex of household
head

BiÓu sè/ Table 6.10

Chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo thμnh thÞ n«ng th«n vμ kho¶n chi
Monthly consumption expenditure for living per capita by urban rural and consumption expenditure item
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.11

C¬ cÊu chi tiªu cho ®êi sèng chia theo thμnh thÞ n«ng th«n vμ kho¶n chi/ Structure of consumption
expenditure for living by urban rural and consumption expenditure item (Gi¸ hiÖn hμnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.12a

Chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2006 chia theo vïng vμ c¸c kho¶n chi
Monthly consumption expenditure for living per capita in year 2006 by region and consumption expenditure
item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.12b

Chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2004 b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo vïng vμ kho¶n chi
Monthly consumption expenditure for living per capita in year 2004 by region and consumption expenditure
item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.12c

Chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2002 b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo vïng vμ kho¶n chi
Monthly consumption expenditure for living per capita in year 2002 by region and consumption expenditure
item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.13a

C¬ cÊu c¸c kho¶n chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2006 chia theo vïng vμ kho¶n chi/ Structure of
consumption expenditure for living in year 2006 by region and consumption expenditure item
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)
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BiÓu sè/ Table 6.13b

C¬ cÊu chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2004 chia theo vïng vμ kho¶n chi/ Structure of consumption
expenditure for living in year 2004 by region and consumption expenditure item
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.13c

C¬ cÊu chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2002 chia theo vïng vμ kho¶n chi/ Structure of consumption
expenditure for living in year 2002 by region and consumption expenditure item
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.14a

Chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2006 b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo 5 nhãm thu nhËp vμ kho¶n
chi / Monthly consumption expenditure for living per capita in year 2006 by income quintile and consumption
expenditure item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.14b

Chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2004 b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo 5 nhãm thu nhËp vμ kho¶n
chi/ Monthly consumption expenditure for living per capita in year 2004 by income quintile and consumption
expenditure item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.14c

Chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2002 b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo 5 nhãm thu nhËp vμ kho¶n
chi/ Monthly consumption expenditure for living per capita in year 2002 by income quintile and consumption
expenditure item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.15a

C¬ cÊu c¸c kho¶n chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2006 chia theo 5 nhãm thu nhËp vμ kho¶n chi
Structure of consumption expenditure for living in year 2006 by income quintile and consumption
expenditure item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.15b

C¬ cÊu chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2004 chia theo 5 nhãm thu nhËp vμ kho¶n chi
Structure of consumption expenditure for living in year 2004 by income quintile and consumption
expenditure item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.15c

C¬ cÊu chi tiªu cho ®êi sèng n¨m 2002 chia theo 5 nhãm thu nhËp vμ kho¶n chi
Structure of consumption expenditure for living in year 2002 by income quintile and consumption
expenditure item (Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.16

Chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo thμnh thÞ n«ng th«n
Monthly consumption expenditure per capita on food by urban rural

BiÓu sè/ Table 6.17

C¬ cÊu chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm chia theo thμnh thÞ n«ng th«n
Structure of consumption expenditure on food by urban rural

BiÓu sè/ Table 6.18a

Chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2006 chia theo 5 nhãm thu
nhËp/ Monthly consumption expenditure per capita on food in year 2006 by income quintile
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.18b

Chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2004 chia theo 5 nhãm thu
nhËp/ Monthly consumption expenditure per capita on food in year 2004 by income quintile
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.18c

Chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2002 chia theo 5 nhãm thu
nhËp/ Monthly consumption expenditure per capita on food in year 2002 by income quintile
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.19a

Chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2006 chia theo vïng
Monthly consumption expenditure per capita on food in year 2006 by region
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.19b

Chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2004 chia theo vïng
Monthly consumption expenditure per capita on food in year 2004 by region
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.19c

Chi tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2002 chia theo vïng
Monthly consumption expenditure per capita on food in year 2002 by region
(Gi¸ hiÖn hµnh/ At current prices)

BiÓu sè/ Table 6.20

Khèi l−îng tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm chñ yÕu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng chia theo thμnh
thÞ n«ng th«n/ Consumption amount of some main food per capita per month by urban rural

BiÓu sè/ Table 6.21a

Khèi l−îng tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm chñ yÕu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2006 chia
theo 5 nhãm thu nhËp/ Consumption amount of some main food per capita per month in year 2006 by
income quintile

BiÓu sè/ Table 6.21b

Khèi l−îng tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm chñ yÕu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2004 chia
theo 5 nhãm thu nhËp/ Consumption amount of some main food per capita per month in year 2004 by
income quintile

BiÓu sè/ Table 6.21c

Khèi l−îng tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm chñ yÕu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2002 chia
theo 5 nhãm thu nhËp/ Consumption amount of some main food per capita per month in year 2002 by
income quintile
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BiÓu sè/ Table 6.22a

Khèi l−îng tiªu dïng mét sè mÆt hμng l−¬ng thùc, thùc phÈm b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m
2006 chia theo vïng/ Consumption amount of some main food per capita per month in year 2006 by region

BiÓu sè/ Table 6.22b

Khèi l−îng tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm chñ yÕu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2004 chia
theo vïng/ Consumption amount of some main food per capita per month in year 2004 by region

BiÓu sè/ Table 6.22c

Khèi l−îng tiªu dïng l−¬ng thùc, thùc phÈm chñ yÕu b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng n¨m 2002 chia
theo vïng/ Consumption amount of some main food per capita per month in year 2002 by region

Môc/Section 7. Tμi s¶n cè ®Þnh vμ ®å dïng l©u bÒn/ Fixed assets and durable goods

BiÓu sè / Table 7.1

Tû lÖ hé cã ®å dïng l©u bÒn chia theo thμnh thÞ/n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh chñ hé
vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé/ Percentage of households having durable goods by
urban/rural, region, income quintile, sex of household head and main economic industry

BiÓu sè / Table 7.2

TrÞ gi¸ ®å dïng l©u bÒn b×nh qu©n 1 hé chia theo thμnh thÞ/n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi
tÝnh chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé/ Value of durable goods per household by
urban/rural, region, income quintile, sex of household head and main economic industry

BiÓu sè / Table 7.3

Mét sè ®å dïng l©u bÒn tÝnh trªn 100 hé n¨m 2004, 2006 chia theo thμnh thÞ/n«ng th«n, vïng, 5 nhãm
thu nhËp, giíi tÝnh chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Some durable goods per 100 household in year 2004, 2006 by urban/rural, region, income quintile, sex of
household head and main economic industry

BiÓu sè / Table 7.4

Tû lÖ hé cã ®å dïng l©u bÒn chñ yÕu n¨m 2002, 2004, 2006 chia theo thμnh thÞ/n«ng th«n, vïng vμ
giíi tÝnh chñ hé/ Percentage of household having main durable goods in year 2002, 2004, 2006 by urban
rural, region and sex of household head

Môc/Section 8. Nhμ ë, ®iÖn n−íc, ph−¬ng tiÖn vÖ sinh vμ internet/ Housing, electricity, access to
safe drinking water, sanitary and internet

BiÓu sè/ Table 8.1

Tû lÖ hé cã nhμ ë chia theo lo¹i nhμ, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh chñ hé,
ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé vμ tr×nh ®é häc vÊn cña chñ hé/ Percentage of households
having house by types of house, urban rural, region, income quintile, sex of household head, main economic
industry and educational level of household head

BiÓu sè/ Table 8.2

Tû lÖ hé cã nhμ ë chia theo lo¹i nhμ vμ tØnh, thμnh phè/ Percentage of households having house by type
of house and province

BiÓu sè/ Table 8.3

DiÖn tÝch ë b×nh qu©n 1 nh©n khÈu chia theo lo¹i nhμ, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp,
giíi tÝnh cña chñ hé, ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé vμ tr×nh ®é häc vÊn cña chñ hé
Per capita living area in year by type of house, urban rural, region, income quintile, sex of household head,
main economic industry and educational level of household head

BiÓu sè/ Table 8.4

DiÖn tÝch ë b×nh qu©n 1 nh©n khÈu chia theo lo¹i nhμ vμ tØnh, thμnh phè
Per capital living area by type of house and province

BiÓu sè/ Table 8.5

Tû lÖ hé chia theo nguån n−íc ¨n uèng chÝnh cña hé trong 12 th¸ng qua, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng,
5 nhãm thu nhËp vμ giíi tÝnh cña chñ hé/ Percentage of households by main source of drinking water in
the past 12 months, urban rural, region, income quintile and sex of household head

BiÓu sè/ Table 8.6a

Tû lÖ hé n¨m 2006 sö dông nguån n−íc chÝnh dïng cho sinh ho¹t trong 12 th¸ng qua chia theo thμnh thÞ
n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Percentage of households in year 2006 using main source of water for living in the past 12 months by urban
rural, region, income quintile, sex of household head and main economic industry

BiÓu sè/ Table 8.6b

Tû lÖ hé n¨m 2004 sö dông nguån n−íc chÝnh dïng cho sinh ho¹t trong 12 th¸ng qua chia theo thμnh
thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Percentage of households in year 2004 using main source of water for living in the past 12 months by urban
rural, region, income quintile, sex of household head and main economic industry

BiÓu sè/ Table 8.7

Tû lÖ hé cã hè xÝ chia theo lo¹i hè xÝ, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp vμ giíi tÝnh cña chñ
hé/ Percentage of households having toilet by type, urban rural, region, income quintile and sex of
household head

BiÓu sè/ Table 8.8

Tû lÖ hé chia theo nguån th¾p s¸ng chÝnh cña hé, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp vμ
giíi tÝnh cña chñ hé/ Percentage of households by main sources of lighting, urban rural, region, income
quintile and sex of household head

BiÓu sè/ Table 8.9

Tû lÖ hé chia theo nguån th¾p s¸ng chÝnh cña hé vμ tØnh, thμnh phè
Percentage of households by main source of lighting and province
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BiÓu sè/ Table 8.10

Tû lÖ hé chia theo c¸ch xö lý r¸c, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh cña chñ hé
vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Percentage of households by method of garbage disposal, urban rural, region, income quintile, sex of
household head and main economic industry

BiÓu sè/ Table 8.11

Sö dông internet cña hé chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh cña chñ hé
vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Use of internet by urban rural, region, income quintile, sex of household head and main economic industry

Môc/Section 9. Tham gia c¸c ch−¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo/ Ivolvement in poverty alleviation
programmes

BiÓu sè /Table 9.1

Tû lÖ hé nghÌo chia theo thμnh thÞ n«ng th«n vμ vïng tÝnh theo thu nhËp
Poverty rate by urban rural and region calculated by income

BiÓu sè /Table 9.2

Tû lÖ nghÌo chung chia theo thμnh thÞ n«ng th«n vμ vïng tÝnh theo chi tiªu
General poverty rate by urban rural and region calculated by expenditure

BiÓu sè /Table 9.3

HÖ sè Gini chia theo thμnh thÞ n«ng th«n vμ vïng/ Gini coefficient by urban rural and region

BiÓu sè/ Table 9.4

Tû lÖ hé nghÌo chia theo vïng vμ tØnh/ thμnh phè/ Poverty rate by region and province

BiÓu sè/ Table 9.5

Hé nghÌo theo b×nh chän cña ®Þa ph−¬ng ®−îc h−ëng lîi tõ c¸c dù ¸n/chÝnh s¸ch cña ch−¬ng tr×nh
135, ch−¬ng tr×nh 143 n¨m 2006 chia theo thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh cña chñ hé vμ ngμnh
s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé/ Poor households selected by localities benefited from projects/policies
of Programmes no. 135, 134 in year 2006 by urban rural, region, sex of household head and main economic
industry of households

BiÓu sè/ Table 9.6

Tû lÖ hé tù ®¸nh gi¸ cuéc sèng cña gia ®×nh n¨m 2006 so víi n¨m 2001 chia theo møc ®é, lý do,
thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh cña chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Households self evaluation of their living standards in 2006 compared to 2001 by level, reason, urban/rural,
region, sex of household head, main economic industry of households

BiÓu sè/ Table 9.7

Tû lÖ hé nghÌo theo b×nh chän cña ®Þa ph−¬ng n¨m 2006 cã vay hoÆc cßn nî trong 12 th¸ng qua chia theo
nguån vay, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh cña chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Percentage of poor households selected by localities in year 2006 borrowing or having debt in the past 12
months by source of loan, urban rural, region, sex of household head and main economic industry

BiÓu sè/ Table 9.8a

Tû lÖ hé n¨m 2006 cã vay hoÆc cßn nî trong 12 th¸ng qua chia theo nguån vay, thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh cña chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Percentage of households in year 2006 borrowing or having debt in the past 12 months by source of loan,
urban rural, region, income quintile, sex of household head and main economic industry

BiÓu sè/ Table 9.8b

Tû lÖ hé n¨m 2004 cã vay hoÆc cßn nî trong 12 th¸ng qua chia theo nguån vay, thμnh thÞ n«ng th«n,
vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Percentage of households in year 2004 borrowing or having debt in the past 12 months by source of loan,
urban rural, region, income quintile, sex of household head and main economic industry

BiÓu sè/ Table 9.9a

TrÞ gi¸ kho¶n vay trung b×nh mét hé nghÌo theo b×nh chän cña ®Þa ph−¬ng n¨m 2006 vay trong 12
th¸ng qua chia theo nguån vay, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh cña chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt
kinh doanh chÝnh cña hé/ Average amount of money per household selected by localities in year 2006
borrowing in the past 12 months by source of loan, urban rural, region, sex of household head and main
economic industry of households

BiÓu sè/ Table 9.9b

TrÞ gi¸ kho¶n vay trung b×nh mét hé nghÌo theo b×nh chän cña ®Þa ph−¬ng n¨m 2004 chia theo nguån
vay, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh cña chñ hé vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Average amount of money per poor household selected by localities in year 2004 by source of loan, urban
rural, region, sex of household head and main economic industry of households

BiÓu sè/ Table 9.10a

TrÞ gi¸ c¸c kho¶n vay, nî gèc trung b×nh cña hé n¨m 2006 cã vay hoÆc cßn nî trong 12 th¸ng qua
chia theo nguån vay, 5 nhãm thu nhËp vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Average original amount of money per household in year 2006 borrowing or having debt in the past 12
months by source of loan, income quintile and main economic industry of households

BiÓu sè/ Table 9.10b

TrÞ gi¸ c¸c kho¶n vay, nî gèc trung b×nh 1 hé n¨m 2004 cã vay hoÆc cßn nî trong 12 th¸ng qua chia
theo nguån vay, 5 nhãm thu nhËp vμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña hé
Average original amount of money per household in year 2004 borrowing or having debt in the past 12
months by source of loan, income quintile and main economic industry and

BiÓu sè/ Table 9.11

TrÞ gi¸ trung b×nh c¸c kho¶n vay hiÖn cßn ph¶i tr¶ cña hé n¨m 2006 cã vay hoÆc cßn nî trong 12
th¸ng qua chia theo nguån vay, thμnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh cña chñ hé vμ
ngμnh SXKD chÝnh cña hé/ Average amount of onstanding debt per household borrowed or owned money/
goods in the past12 months by source, income quintile, sex of household and main economic industry

16

Môc/Section 10. Ngμnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh/ Household Businesses

BiÓu sè/Table 10.1

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m
nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2004, 2006 chia theo ®Þa ®iÓm diÔn ra ho¹t ®éng, thμnh thÞ - n«ng th«n,
vïng, 5 nhãm thu nhËp vμ 5 nhãm chi tiªu/ Household non-farm businesses in year 2004, 2006 by
location for the operation of the business, urban rural, region and income quintile and expenditure quintile

BiÓu sè/Table 10.2a

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m
nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo n¨m b¾t ®Çu ho¹t ®éng, thμnh thÞ - n«ng th«n, vïng vμ
5 nhãm thu nhËp/ Household non-farm businesses in year 2006 by the starting year of the business, urban
rural, region and income quintile

BiÓu sè/Table 10.2b

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh/ dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña hé gia ®×nh
n¨m 2004 chia theo n¨m b¾t ®Çu ho¹t ®éng, thμnh thÞ - n«ng th«n, vïng vμ 5 nhãm chi tiªu
Household non-farm businesses in year 2004 by the starting year of the business, urban rural, region and
expenditure quintile

BiÓu sè/Table 10.3

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m
nghiÖp, thñy s¶n cña hé kh«ng do hé së h÷u toμn bé n¨m 2004, 2006 chia theo sè hé ®ång së h÷u
ho¹t ®éng, thμnh thÞ - n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp vμ 5 nhãm chi tiªu/ Household non-farm
businesses in year 2004, 2006 by number of co-owners, urban rural, region, income quintile and
expenditure quintile

BiÓu sè/Table 10.4

Tû lÖ hé cã ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm
n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo sè ho¹t ®éng, thμnh thÞ - n«ng th«n, vïng,
5 nhãm thu nhËp vμ nhãm d©n téc chñ hé/ Percentage of household having non-farm businesses in year
2006 by number of non-farm businesses, urban rural, region, income quintile and ethnicity group of
household head

BiÓu sè/Table 10.5

Tû lÖ hé cã ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm
n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo sè ho¹t ®éng vμ tØnh/TP/ Percentage of
household having non-farm businesses in year 2006 by number of non-farm businesses and provinces

BiÓu sè/Table 10.6

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m
nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo ngμnh kinh tÕ, thμnh thÞ - n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu
nhËp vμ nhãm d©n téc chñ hé/ Household non-farm businesses in year 2006 by economic activity, urban
rural, region, income quintile and ethnicity group of household head

BiÓu sè/Table 10.7

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m
nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo ngμnh kinh tÕ vμ tØnh/TP
Household non-farm businesses in year 2006 by economic activity and province

BiÓu sè/Table 10.8

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m
nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo sè th¸ng ho¹t ®éng, thμnh thÞ - n«ng th«n, vïng vμ
nhãm d©n téc chñ hé/ Household non-farm businesses in year 2006 by number of operating month, urban
rural, region and ethnicity group of household head

BiÓu sè/Table 10.9

Ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m
nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo sè th¸ng ho¹t ®éng vμ tØnh/TP.
Household non-farm businesses in year 2006 by number of operating month and province

BiÓu sè/Table 10.10

Lao ®éng th−êng xuyªn tham gia ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy
s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo sè lao ®éng, thμnh
thÞ - n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp vμ nhãm d©n téc chñ hé/ Labours regularly working in
household non-farm businesses in year 2006 by number of labours, urban rural, region, income quintile and
ethnicity group of household head

BiÓu sè/Table 10.11

Lao ®éng th−êng xuyªn tham gia ho¹t ®éng ngμnh nghÒ SXKD/dÞch vô phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy
s¶n; chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña hé n¨m 2006 chia theo sè lao ®éng vμ
tØnh/TP/ Labours regularly working in household non-farm businesses in year 2006 by number of labours
and province

Môc/Section 11. C¸c ®Æc ®iÓm chung cña x·/ Characteristics of commune

BiÓu sè/ Table 11.1.1

Tû lÖ x· chia theo nguån thu nhËp chñ yÕu cña d©n c− trong x·, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n
téc/ Proportion of communes by main income sources of the commune’s residents, region, 135 programme
and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.2

C¸n bé chñ chèt x· tù ®¸nh gi¸ vÒ møc sèng cña nh©n d©n trong x· chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh
135 vμ nhãm d©n téc/ Commune living standards evaluation by commune officials by region, 135
programme and ethnicity group
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BiÓu sè/ Table 11.1.3a

Tû lÖ x· cã møc sèng kh¸ lªn n¨m 2006 so víi n¨m 2000-2001 chia theo nguyªn nh©n, vïng, ch−¬ng
tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having better living standards 2006 compared to year
2000-2001 by reason, region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.3b

Tû lÖ x· cã møc sèng kh¸ lªn so víi n¨m 1999 chia theo nguyªn nh©n vμ vïng
Proportion of communes having better living standards compared to year 1999 by reason and region

BiÓu sè/ Table 11.1.3c

Tû lÖ x·/ph−êng cã møc sèng kh¸ lªn so víi n¨m 1996-1997 chia theo nguyªn nh©n, thμnh thÞ n«ng
th«n vμ vïng/ Reasons for improvement in living standards in communes compared to 1996-1997 by
region

BiÓu sè/ Table 11.1.4

Tû lÖ x· cã c¸c lo¹i Dù ¸n/ch−¬ng tr×nh chia theo lo¹i dù ¸n/ch−¬ng tr×nh, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ
nhãm d©n téc n¨m 2006/ Proportion of communes having projects/programmes by types of
projects/programmes, region, 135 programme and ethnicity group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.5

C¬ héi viÖc lμm phi n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n cña x· chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm
d©n téc/ Non-farm employment opportunities in communes by region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.6

Tû lÖ x· cã n¨ng suÊt c©y l−¬ng thùc, thùc phÈm vμ c©y hμng n¨m kh¸c n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m
2000 chia theo nguyªn nh©n, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having
an increase of the yield of food/ food stuff and other annual trees in year 2005 compared to year 2000 by
reason, region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.7

Tû lÖ x· cã n¨ng suÊt c©y c«ng nghiÖp hμng n¨m vμ l©u n¨m n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2000 chia
theo nguyªn nh©n, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having an
increase of the yield of annual and perenial industial trees in year 2005 compared to year 2000 by reason,
region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.8

Tû lÖ x· cã n¨ng suÊt c©y ¨n qu¶ vμ c©y kh¸c n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2000 chia theo nguyªn
nh©n, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having an increase of the yield
of fruit trees and other trees in year 2005 compared to year 2000 by reason, region, 135 programme and
ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.9

Tû lÖ x· cã n¨ng suÊt c©y ¨n qu¶ vμ c©y kh¸c n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2000 chia theo nguyªn
nh©n, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having a decrease of the yield
of food/ food stuff and other annual trees in year 2005 compared to year 2000 by reason, region, 135
programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.10

Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ x· tíi c¸c ®Þa ®iÓm ng−êi d©n cña x· ®Õn b¸n s¶n phÈm n«ng nghiÖp chia
theo lo¹i s¶n phÈm, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Average distance from the commune to
the place that commune's residents sell their agricultural products by type of products and region, 135
programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.11

C¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt n¨m 2003 vμ 2005 cña x· chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc
The structure of commune's land in year 2003 and 2005 by region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.12

Tû lÖ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2003 vμ 2005 cña x· ®−îc t−íi tiªu chia theo lo¹i ®Êt , vïng,
ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Percentage of commune's irregated land area in year 2003 and 2005
by types of land and region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.13

Tû lÖ ®Êt n¨m 2006 vμ 2004 cña x· ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt chia theo lo¹i ®Êt,
vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Percentage of commune's land area having useright certificates
in year 2006 and 2004 by types of land, region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.14

TiÒn c«ng b×nh qu©n 1 ngμy 1 lao ®éng n«ng nghiÖp tõ 15 tuæi trë lªn trong x· chia theo lo¹i c«ng
viÖc, giíi tÝnh, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ The average of daily wage/salary for a farm
worker 15 years old and over in the commune by types of work, sex, region and 135 programme and
ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.15

Tû lÖ x· gÆp nh÷ng khã kh¨n chñ yÕu trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135
vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having the main problems in agricultural production by region,
135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.16

§−êng « t« vμ ®−êng thuû tíi x· vμ th«n/Êp chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc
Road and waterway to commune and hamlet by region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.17

TiÕp cËn c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng cña c¸c th«n/Êp chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n
téc/ Access to the means of transportation of hamlet by region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.18

C¬ së h¹ tÇng cña x· chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc
Infrastructure of communes by region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.19

C¬ së h¹ tÇng cña th«n/Êp chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc
Infrastructure of hamlets by region, 135 programme and ethnicity group
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BiÓu sè/ Table 11.1.20

Tû lÖ x· chia theo c¸c nguån n−íc ¨n uèng chñ yÕu cña d©n c− trong x·, mïa, vïng, ch−¬ng tr×nh
135 vμ nhãm d©n téc n¨m 2006/ Proportion of communes by the main water source for daily use season,
region, 135 programme and ethnic group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.21

Tû lÖ x· chia theo c¸c nguån n−íc ¨n uèng chñ yÕu cña d©n c− trong x·, mïa, vïng, ch−¬ng tr×nh
135 vμ nhãm d©n téc n¨m 2006/ Proportion of communes by the main water source for daily use, season,
region, 135 programme and ethnic group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.22

Tû lÖ x· cã nh÷ng bÖnh tËt ®¸ng quan t©m ®èi víi y tÕ cña x· chia theo lo¹i bÖnh, vïng, ch−¬ng tr×nh
135 vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having any noteworthy dissease by dissease and region,
135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.23

Tû lÖ x· cã nh÷ng bÖnh tËt ®¸ng quan t©m ®èi víi y tÕ cña x· trong n¨m 2005 - 2006 chia theo lo¹i
bÖnh, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc/ Proportion of communes having any noteworthy disease
by disease and region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.24

Tû lÖ x· cã c¸c c¬ së y tÕ chia theo lo¹i c¬ së y tÕ vμ vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc
Proportion of communes having health facilities by type and region, 135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.25

Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ x· kh«ng cã c¸c c¬ së y tÕ tíi c¸c c¬ së y tÕ gÇn nhÊt mμ nh©n d©n trong
x· th−êng ®Õn chia theo lo¹i c¬ së y tÕ vμ vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc
The average distance from commune without health facilities to the nearest health facility by type, region,
135 programme and ethnicity group

BiÓu sè/ Table 11.1.26

Tû lÖ x· chia theo c¸c vÊn ®Ò x· héi næi cém trªn ®Þa bμn cña x·, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ d©n téc
chÝnh n¨m 2006/ Proportion of communes by the thorny social issues in the commune, region, 135
programme and ethnic group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.27

Tû lÖ x· chia theo h×nh thøc tiÕt kiÖm cña d©n c−, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ d©n téc chÝnh n¨m 2006
Proportion of communes by the saving form of the commune's residents, region, 135 programme and ethnic
group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.28

Tû lÖ x· chia theo lo¹i h×nh vay tiÒn cña d©n c−, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ d©n téc chÝnh n¨m 2006
Proportion of communes by the loan form of the commune's residents, region, 135 programme and ethnic
group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.29

Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ x· tíi c¸c c¬ së cho d©n c− trong x· vay tiÒn chia theo lo¹i h×nh cña c¬
së cho vay tiÒn, vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ d©n téc chÝnh n¨m 2006/ The average distance from the
commune to establishments that the commune's residents took loans from by the establishment form,
region, 135 programme and ethnic group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.30

Tû lÖ x· cã c¸c lo¹i tr−êng chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ nhãm d©n téc n¨m 2006
Proportion of communes having schools by region, 135 programme and ethnic group in year 2006

BiÓu sè/ Table 11.1.31

Tû lÖ th«n/Êp cã c¸c lo¹i tr−êng/®iÓm tr−êng n»m trªn ®Þa bμn chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135
Proportion of hamlets having schools by region, 135 programme

BiÓu sè/ Table 11.1.32

Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ th«n/Êp kh«ng cã c¸c lo¹i tr−êng/®iÓm tr−êng n»m trªn ®Þa bμn tíi
tr−êng/ ®iÓm tr−êng gÇn nhÊt mμ ®a sè trÎ em cña th«n/Êp ®ang häc chia theo lo¹i tr−êng/ ®iÓm
tr−êng, vïng, ch−¬ng tr×nh 135/ The average distance from hamlet without any school to the school where
majority of hamlet's children attend by types of school and region, 135 programme

BiÓu sè/ Table 11.1.33

Tr−êng/®iÓm tr−êng tiÓu häc gÇn nhÊt mμ häc sinh trong th«n/Êp kh«ng cã tr−êng/ ®iÓm tr−êng tiÓu
häc n»m trªn ®Þa bμn ®ang häc chia theo lo¹i ph−¬ng tiÖn ®i häc chñ yÕu cña häc sinh, vïng,
ch−¬ng tr×nh 135/ Proportion of the nearest primary school attended by children in the hamlet without any
school by means of transportation, region, 135 programme

BiÓu sè/ Table 11.1.34

Tû lÖ x· cã häc sinh cÊp tiÓu häc bá häc hoÆc kh«ng ®i häc n¨m 2003, 2005 chia theo nguyªn nh©n,
vïng, ch−¬ng tr×nh 135/ Proportion of communes having children of primary school age who dropped out
or did not attend school in year 2003, 2005 by reason, region, 135 programme

BiÓu sè/ Table 11.1.35

Tû lÖ x· cã häc sinh cÊp trung häc c¬ së bá häc hoÆc kh«ng ®i häc n¨m 2003, 2005 chia theo
nguyªn nh©n, vïng vμ ch−¬ng tr×nh 135/ Proportion of communes having children of lower secondary
school age who dropped out or did not attend school in year 2003, 2005 by reason, region and 135
programme

BiÓu sè/ Table 11.1.36

Tû lÖ x· cã häc sinh cÊp trung häc phæ th«ng bá häc hoÆc kh«ng ®i häc n¨m 2003, 2005 chia theo
nguyªn nh©n, vïng vμ ch−¬ng tr×nh 135/ Proportion of communes having children of upper secondary
school age who dropped out or did not attend school in year 2003, 2005 by reason, region and 135
programme

BiÓu sè/ Table 11.1.37

Gi¸o dôc mÇm non cña x· vμ th«n/Êp chia theo vïng, ch−¬ng tr×nh 135 vμ d©n téc chÝnh n¨m 2006
Pre-school education at commune and hamlet by region, 135 programme and major ethnicity in year 2006
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BiÓu sè/ Table 11.2.1

Tr−êng häc cña x· ®iÒu tra n¨m häc 2005-2006 chia theo lo¹i h×nh tr−êng vμ vïng
Schools of surveyed communes of 2005-2006 schooling year by type and region

BiÓu sè/ Table 11.2.2

Gi¸o viªn t¹i c¸c tr−êng häc cña x· ®iÒu tra chia theo lo¹i tr−êng vμ vïng
Teachers of schools at surveyed communes by type and region

BiÓu sè/ Table 11.2.3

Tû lÖ gi¸o viªn ®¹t chuÈn t¹i c¸c tr−êng häc cña x· ®iÒu tra chia theo cÊp gi¶ng d¹y vμ vïng
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ
GIA ĐÌNH NĂM 2006
I. Khái quát về cuộc Khảo sát mức sống hộ gia
đình Việt Nam năm 2006
Để đánh giá mức sống phục vụ hoạch định
chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiến hành
nhiều cuộc điều tra mức sống hộ gia đình. Đặc
biệt từ năm 2002 đến 2010, TCTK tiến hành
Khảo sát mức sống hộ gia đình (KSMS) Việt
Nam 2 năm một lần vào những năm chẵn nhằm
theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức
sống các tầng lớp dân cư Việt Nam; giám sát,
đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về
tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo; góp phần
đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu phát
triển thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội của Việt Nam.

TCTK tổ chức công bố kết quả chính thức
KSMS 2006. Các số liệu thuộc các chuyên ngành
thống kê khác được tổng hợp từ KSMS không
nhằm thay thế các số liệu đã công bố của các
cuộc điều tra của các chuyên ngành này, mà chỉ
để làm rõ và phân tích sâu hơn về những nhân tố
ảnh hưởng đến mức sống
II. Kết quả khảo sát
1. Nhân khẩu học
Nhân khẩu bình quân 1 hộ chung cả nước
năm 2006 là 4,2 người, giảm dần qua các năm
điều tra đối với cả khu vực thành thị và nông
thôn, các vùng và các nhóm thu nhập.
Nhân khẩu bình quân 1 hộ gia đình thuộc khu
vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, của hộ
gia đình nghèo cao hơn hộ giàu. Theo KSMS
2006, nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 1) có số nhân
khẩu bình quân 1 hộ là 4,6 người, cao gấp 1,2 lần
so với nhóm hộ giàu nhất (nhóm 5). Các vùng
Tây Bắc và Tây Nguyên có số nhân khẩu bình
quân 1 hộ cao hơn các vùng khác.

Các hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn, các
vùng nghèo hoặc thuộc nhóm hộ nghèo thường
có đông con hơn nhưng lại ít lao động hơn các
hộ gia đình khu vực thành thị, các vùng giàu và
các hộ thuộc nhóm giàu.

RESULTS OF THE HOUSEHOLD
LIVING STANDARDS SURVEY 2006
I. Overview of the Vietnam Household
Living Standards Survey 2006
In order to evaluate the living standards
for policy and socio-economic plan making,
the General Statistics Office (GSO) has
conducted many household living standards
surveys. From 2002 to 2010 particularly, the
household living standards survey (VHLSS)
is conducted every 2 years by the GSO in
the years end with even numbers in order to
monitor systematically living standards of
Vietnam population’s groups; monitor and
assess the implementation of the
Comprehensive Poverty Reduction and
Growth Strategy; making contribution to
evaluating results of realization of the
Millennium Development Goals (MDGs)
and Vietnam Development Goals (VDGs).
The GSO publishes the official results of
the VHLSS 2006. Data of other statistical
areas compiled from the VHLSS are not for
replacing data of these areas which were
published before rather than for clarifying
and further analyzing factors affecting to
living standards.
II. Results of the survey
1. Demography
Average number of household members
in 2006 was 4.2 persons across the country,
gradually reduced over time at both urban
and rural area, regions and income groups.
The average number of household
members was higher in rural areas than in
urban areas, in poor households than in rich
households. According to the VHLSS
2006, the average household size of the
poorest quintile (quintile 1) was 4.6
persons, 1.2 times larger than the one of the
richest quintile (quintile 5). The North
West and the Central Highlands had a
higher average of household members than
of other areas.
Households of rural and poor areas or of
poor quintile normally had more children
but less labourers than households of urban
and rich areas and of rich quintile.
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2. Giáo dục
Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 10 tuổi trở lên đạt
ở mức cao: 93,1%. Tuy nhiên, tỷ lệ này cao hơn
đáng kể ở nhóm hộ giàu nhất so với nhóm hộ
nghèo nhất; ở hộ thành thị so với hộ nông thôn
và ở nam so với nữ.

Tỷ lệ không có bằng cấp hoặc chưa bao giờ
đến trường của dân số từ 15 tuổi trở lên của
nhóm hộ nghèo nhất là 38%, cao hơn 3,5 lần so
với nhóm hộ giàu nhất.
Chi phí cho giáo dục bình quân một thành
viên hộ đi học trong 12 tháng qua tăng so với
năm 2004. Trung bình các hộ gia đình phải chi
1,211 triệu đồng cho một thành viên đang đi học,
tăng 47% so với năm 2004. Tốc độ tăng này là
32% trong năm 2004 so với 2002. Các khoản học
phí, học thêm và chi giáo dục khác là các khoản
chi chiếm tỷ trọng lớn trong chi giáo dục cho các
thành viên hộ. Chi tiêu cho giáo dục, đào tạo đều
tăng ở thành thị, nông thôn và 5 nhóm thu nhập.
Các hộ gia đình khu vực thành thị chi cho giáo
dục, đào tạo bình quân là 2,096 triệu đồng cho 1
người đi học, cao hơn 2,3 lần so với mức chi
bình quân của một hộ gia đình ở nông thôn. Chi
tiêu cho giáo dục bình quân một người đi học
trong năm của nhóm hộ giàu nhất cao hơn 5 lần
so với nhóm hộ nghèo nhất, của hộ không có
đăng ký hộ khẩu tại nơi đang sinh sống cao gấp
đôi so với những người có đăng ký hộ khẩu tại
nơi đang sinh sống.

Có 92 % số thành viên hộ đang đi học học
trong các trường công lập. Con số này thấp hơn
tại khu vực thành thị và các nhóm hộ giàu. Chi
phí trung bình 1 năm cho các thành viên hộ đang
học tại các trường công lập thấp hơn rất nhiều so
với các loại hình trường khác.
Tỷ lệ học sinh có học lực giỏi tại các hộ gia
đình thuộc khu vực thành thị cao gấp 2,5 lần các
hộ thuộc khu vực nông thôn. Con số này là gần 5
lần nếu so sánh giữa các hộ thuộc nhóm thu nhập
cao nhất với nhóm thu nhập thấp nhất. Theo
đánh giá của các hộ gia đình điều tra, gần 10%
số trường phổ thông có thành viên hộ đang theo
học là trường dạy giỏi, trong đó ở khu vực thành
thị là 21%, cao gấp hơn 3 lần so với khu vực
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2. Education
The literacy rate of population aged from
10 years old was rather high: 93.1%.
However, this rate of the richest household
quintile, urban households, men was
significantly and respectively higher than the
one of the poorest quintile; rural households
and women.
The rate of people who have no
qualifications or who have never gone to
school of population aged from 15 years old of
the poorest quintile was 38%, 3.5 times higher
than the one of the richest quintile.
Average expenditure on education for one
household member who went to school in the
last 12 months increased in comparison with
2004. Averagely, households paid 1.211
millions VND for one household member for
schooling, 47% increase in comparison with
2004. This was 32% difference if we compare
2004 to 2002. School fees, expenditure for
extra classes and other educational expenditure
accounted for large proportion in educational
expenditure for household members.
Expenditure for education increased in urban,
rural areas and at 5 income groups. Averagely,
2.096 millions VND were paid for schooling
of 1 person of urban households, 2.3 times
higher than the one of rural households. The
average expenditure for one household
member for schooling per year of the richest
quintile was 5 times higher than the one of the
poorest quintile, of the non-registered resident
households was double than of the registered
resident households.
About 92% of household members went
to public schools. This rate in urban area
and of the rich quintile was lower. Average
expenditure for public schools of household
members was much lower than for other
types of school.
The rate of pupils with good educational
grade of households in urban areas was 2.5
times higher than of the ones in rural areas.
This figure was nearly 5 times in
comparison between households in richest
quintile and in poorest quintile. According to
assessment of surveyed households, nearly
10% of schools that attended by household
members was good schools, in which this

nông thôn (6%). Đánh giá này của nhóm hộ giàu
nhất cao hơn nhóm hộ nghèo nhất (19% so với
5%).

Trả lời về những khó khăn, tồn tại của
trường, 28 % hộ gia đình đánh giá là thiếu
phương tiện; chất lượng xây dựng trường và chất
lượng giáo viên được đánh giá ngang nhau: 1516%. Con số này khác nhau ở thành thị, nông
thôn và 5 nhóm thu nhập.
Học thêm vẫn là hiện tượng phổ biến hiện
nay. Có 43% thành viên hộ gia đình đang đi học
có học thêm trong 12 tháng qua, trong đó 68%
học thêm tại trường đang học và 28 % học thêm
tại nhà người dạy. Tỷ lệ này cao hơn tại các hộ
giàu và các hộ thuộc khu vực thành thị.
3. Lao động việc làm
Việc làm là yếu tố quan trọng nhất tác động
đến mức sống của dân cư thông qua vai trò tạo
thu nhập cho hộ gia đình.
Dân số hoạt động kinh tế có xu hướng tăng
trong những năm gần đây, đồng thời dân số hoạt
động kinh tế trong độ tuổi lao động (15 đến 60
tuổi đối với nam và 15 đến 55 tuổi đối với nữ) ở
các nhóm tuổi thấp có xu hướng giảm dần qua
các năm, đặc biệt là nhóm tuổi 15-19: năm 2002
nhóm tuổi 15-19 chiếm 12,6%, năm 2004 là
11,3% và năm 2006 là 9,2%. Đây là một xu
hướng tốt do nhóm dân số 15-19 tuổi đang trong
độ tuổi đi học.
Tuy nhiên, nhóm hộ nghèo có tỷ lệ dân số
hoạt động kinh tế ở độ tuổi từ 15-19 cao hơn
nhóm hộ giàu. Theo KSMS 2006, tỷ trọng dân số
hoạt động kinh tế thuộc nhóm tuổi 15-19 của
nhóm 1 (các hộ nghèo nhất) là 13,5% (năm
2002: 16,5%, năm 2004: 15,6%), cao hơn nhiều
so với nhóm 5 các hộ giàu nhất: 3,8% (năm
2002: 6,8%, năm 2004: 5,3%). Có tình trạng
khác biệt này là do trẻ em nhóm hộ nghèo ít
được đi học mà phải sớm lao động kiếm sống
hơn nhóm hộ giàu. Tương tự, có sự khác nhau
tương đối lớn giữa thành thị và nông thôn. Năm
2002, tỷ trọng dân số hoạt động kinh tế thuộc
nhóm tuổi 15-19 chỉ là 6,9% ở thành thị so với
14,3% ở nông thôn; năm 2004 là 5,1% so với
13,2% và năm 2006 là 4,5% so với 10,9%). Tỷ

rate in urban area was 21%, 3 times higher
than in rural area (6%). This assessment of
the surveyed richest households was higher
than the one of the poorest households (19%
in comparison with 5%).
Answering
to
difficulties
and
shortcomings of schools, 28% of households
thought that was a lack of equipment;
assessment on quality of school building and
teacher was the same: 15-16%. This figure
varied from rural to urban area and between
5 income groups.
Extra classes were quite popular at this
time. About 43% of household members
attended extra classes in the last 12 months,
in which 68% attended extra classes at
schools and 28% were at teachers’ houses.
This rate of the rich households and urban
households was higher.
3. Labor and Employment
Employment is the most important
factor effecting to living standards of
people as a role to create income for
households.
The economically active population
trended upwards in recent years. At the
same time economically active population
at working age (from 15 to 60 for men and
to 55 for women) at young age groups has a
trend to decrease over time, especially at
15-19: in 2002 this age group accounted for
12.6%, in 2004 was 11.3% and in 2006 was
9.2%. It was a good indication, anyway,
because the 15-19 population was schoolaged.
However, the percentage of the
economically active population in the 15-19
age group of poor households was still higher
than rich households. According to the VHLSS
2006, the population of the economically active
population of quintile 1 (the poorest
households) in the 15-19 age bracket was
13.5% (16.5% in 2002, 15.6% in 2004), by far
higher than quintile 5, the richest households
(6.8% in 2002, 5.3% in 2004). This situation
was attributed to the fact that the poor children
had little schooling and had to start work early
in life. Similarly, there was a relatively big
difference between urban areas and rural areas.
In 2002, the economically active population in
the 15-19 age bracket in urban areas was only
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trọng dân số hoạt động kinh tế thuộc nhóm tuổi
15-19 ở những vùng phát triển hơn thường thấp
hơn các vùng kém phát triển (như vùng Đồng
bằng sông Hồng năm 2002 là 10,9%, năm 2004
là 9,9% và năm 2006 là 6,7% so với vùng Tây
Bắc: năm 2002 là 18,1%, năm 2004 là 17,7% và
năm 2006 là 14,1%);

Cơ cấu ngành nghề đã có những thay đổi tích
cực theo hướng phát triển thêm nhiều ngành
nghề phi nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tỷ lệ dân
số từ 15 tuổi trở lên làm công, làm thuê phi
nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2006 đạt 28,4%,
tăng so với các năm trước (năm 2002 là 22,3%,
năm 2004 là 26,3%). Tuy nhiên hộ nghèo vẫn
yếu thế hơn hộ giàu. Hộ càng giầu càng có nhiều
lao động làm công, làm thuê và tự làm phi nông,
lâm nghiệp, thuỷ sản. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở
lên làm công, làm thuê hoặc tự làm phi nông,
lâm nghiệp, thuỷ sản của nhóm 1 (nhóm nghèo
nhất) của năm 2006 lần lượt là 9,1% và 5,9%
trong khi ở nhóm 5 (nhóm giầu nhất) tỷ lệ này là
47,2% và 29,7%.

Số giờ làm việc trung bình 1 người 1 tuần của
dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm
nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua năm
2006 là 33 giờ, tăng hơn 1 giờ so với năm 2004.
Tuy nhiên tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn
vẫn tiếp tục xảy ra. Số giờ làm việc trung bình
năm 2006 ở khu vực thành thị nhiều hơn nông
thôn là hơn 13 giờ, năm 2004 là 13 giờ. Số giờ
làm việc trung bình năm 2006 của nhóm hộ giàu
nhiều hơn nhóm nghèo là hơn 15 giờ, năm 2004
là gần 15 giờ. Đối với một nước đang phát triển
như nước ta do năng suất lao động chưa cao nên
muốn tăng thu nhập thì phải tăng số giờ làm
việc. Với thực trạng chênh lệch khá lớn về số giờ
làm việc cộng với chênh lệch về tiền công bình
quân giữa 2 khu vực thành thị - nông thôn và
giữa người giàu và người nghèo sẽ dẫn đến sự
phân hoá giàu nghèo ngày càng gia tăng.

4. Y tế và chăm sóc sức khoẻ
Theo KSMS 2006, có 49% thành viên hộ trả
lời có bị ốm/bệnh/chấn thương trong 12 tháng
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6.9% in urban area in comparison with 14.3%
in rural area; in 2004, was 5.1% in comparison
with 13.2% and in 2006 was 4.5% in
comparison with 10.9% respectively. The
proportion of economically active population of
15-19 age bracket in developed areas was often
lower than of less developed areas (the Red
River Delta was 10.9%, 9.9% and 6.7%
respectively in 2002, 2004 and 2006 in
comparison with the North West was 18.1% in
2002, 17.7% in 2004 and 14.1% in 2006).
Occupation structure had positive changes
to the orientation of more non-agricultural,
forestry and fishery occupation. The
percentage of population aged from 15
worked in non-farm area in 2006 hit 28.4%,
much higher than the ones of previous years
(in 2002: 22.3%, 2004: 26.3%). However,
poor households shown more disadvantages
than rich households. The richer the
households were, the more household
members of them working in non-farm area.
The percentage of population aged from 15
worked or self-employed in non-farm area of
quintile 1 (the poorest group) of 2006 was
9.1% and 5.9% respectively while this
proportion of quintile 5 (the richest group)
was 47.2% and 29.7% respectively.
The weekly average work-hours per
person of the over 15 year-old population
during the main job in the last 12 months in
2006 was 33 hours, 1 hour more than in
2004. However, under-employment in rural
areas still remained. The average work-hours
in urban areas were higher by more than 13
hours than in rural areas in 2006, 13 hours in
2004. The average work hours of the richest
households, were higher by 15 hours than of
the poorest households in 2006, nearly 15
hours in 2004. For a developing country like
ours, the increase of working hour will bring
more income because of low labor
productivity. The difference in working hours
coupled with the average wage of urban manpower being higher than rural man-power,
rich man-power being higher than poor one
was the cause of more wide gap between the
rich and the poor.
4. Health and health care
According to the VHLSS 2006, 49%
household members said yes to the question

qua và 35,2% thành viên hộ có khám chữa bệnh
trong 12 tháng trước thời điểm phỏng vấn, trong
đó 33% có khám/chữa bệnh ngoại trú và 6,3% có
khám chữa bệnh nội trú. So với năm 2004, tỷ lệ
khám/chữa bệnh của thành viên hộ gia đình tăng,
trong đó tỷ lệ khám/chữa bệnh ngoại trú tăng
nhưng tỷ lệ khám chữa bệnh nội trú giảm nhẹ.
Nhóm hộ giàu nhất có tỷ lệ lượt người khám
chữa bệnh cao hơn nhóm hộ nghèo nhất (36% so
với 34%).

Khi phải nhập viện, người dân chủ yếu đã đến
các bệnh viện nhà nước. Tỷ lệ lượt người khám
chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện nhà nước
năm 2006 là 78%, xấp xỉ năm 2004.
Tuy nhiên, so với người dân thành thị thì
người dân nông thôn có ít hơn cơ hội được khám
chữa bệnh tại các bệnh viện nhà nước. Năm 2006
chỉ có 74% lượt người ở khu vực nông thôn
khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện nhà
nước, trong khi tỷ lệ này ở khu vực thành thị là
89%. Thay vào đó họ đã đến điều trị nội trú tại
các trạm y tế xã. Nhóm hộ giàu nhất có tỷ lệ
khám chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện nhà
nước cao hơn nhóm hộ nghèo nhất. Chênh lệch
này còn cao hơn đối với khám chữa bệnh ngoại
trú.
Theo kết quả KSMS 2006, đã có trên 50% số
người có thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ khám
chữa bệnh miễn phí khi đi khám, chữa bệnh, tăng
đáng kể so 2004, kể cả ở nông thôn. Đặc biệt đã
có 71% số người thuộc nhóm hộ nghèo nhất có
thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ khám chữa bệnh
miễn phí trong khi nhóm hộ giàu nhất chỉ có
61%. Những vùng nghèo nhất như Tây Bắc và
Tây Nguyên, những nhóm dân tộc thiểu số có tỷ
lệ này cao nhất cả nước.
Chi phí cho điều trị nội trú và ngoại trú năm
2006 đều tăng hơn so với năm 2004. Chi phí điều
trị nội trú và ngoại trú bình quân 1 người khám
chữa bệnh của các hộ ở khu vực thành thị cao
hơn so với khu vực nông thôn và ở nhóm hộ giàu
cao hơn gấp nhiều lần so với nhóm hộ nghèo.
Kết quả mô-đun mở rộng về y tế trong KSMS
2006 áp dụng cho các trạm y tế xã tại khu vực
nông thôn cho thấy có 97% số xã điều tra có cán
bộ y tế thôn/bản với số nhân viên y tế bình quân

whether they had been sick/injured in the last
12 months and 35.2% household members
had medically examined and treated in 12
months before the survey, of which 33% outpatient and 6.3% in-patient. In comparison
with 2004, the rate of being medically
examined and treated increased, in which the
rate of out-patient increased and the rate of
in-patient slightly decreased. The richest
quintile had higher rate of number of turns of
examined and treated people than the poorest
quintile (36% against 34%).
People often came to public hospital
when necessary. In 2006, 78% turns of
people sought medical treatment as inpatients in state hospital, approximately as
in 2004.
However, rural people had less
opportunity to receive medical examination
and treatment in state hospitals than urban
people. In 2006, only 74% of rural sick
people sought medical treatment as inpatients in state hospitals, while this figure
was 89% in urban areas. Instead, they had
to go to commune health centers. The rate
in richest quintile was higher than in the
poorest quintile and the difference was
bigger in the rate for out-patients.
According to the VHLSS 2006’s results,
more than 50% people receiving medical
examination and treatment had health
insurance, significant increase than the rate
in 2004 even in rural areas. Especially,
71% people in the poorest quintile had
health insurance while this figure in the
richest quintile was only 61%. This figure
was highest in the poorest regions of the
country like North West and Central
Highlands, and in minority ethnic group.
Expenditure for being treated as in and
out-patients in 2006 were all increased than
in 2004. The average expenditure per
person of urban households and rich
households was higher than of rural
households
and
poor
households
respectively.
Results of the extended module on
health in the 2006 VHLSS applied to
commune health centers in rural areas
shown that 97% of surveyed communes
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là 5,4 người trên một trạm y tế; 70% số cán bộ
tại các trạm y tế xã có trình độ trung cấp y, dược
và gần 13% cán bộ y tế xã có trình độ đại học y,
dược. Chỉ có 65% số trạm y tế tại các xã điều tra có
bác sỹ, trong đó Tây Bắc đạt tỷ lệ thấp nhất (25%),
thấp thứ hai là hai vùng Đông Bắc và Tây Nguyên
(đều là 55%).
Nước
Country

Năm
Year

New Zeland
Australia
Zambia
Sweeden
Nicaragua
USA

1996
2000
2006
1988
2003
2000

Tỷ lệ
Khuyết tật
Percentage of
disability (%)
20
20
13.1
12.1
10.3
19.4

Việc xử lý rác thải y tế tại các trạm y tế xã là vấn
đề cần quan tâm khi mà chỉ có gần 1/3 số trạm y tế
sử dụng biện pháp tẩy trùng trước khi thải rác. Hơn
60% số trạm y tế xã gặp khó khăn trong khử trùng
và 45% số trạm y tế điều tra thiếu trang thiết bị cần
thiết.
5. Tỷ lệ người khuyết tật
KSMS 2006 đã có một số câu hỏi về khuyết tật
theo phương pháp đánh giá chức năng dựa trên
Bảng phân loại chức năng (ICF) của Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO). Mỗi thành viên 5 tuổi trở lên của
hộ gia đình được phỏng vấn 6 câu hỏi để đánh giá
thực hiện các chức năng cơ bản của con người là:
nghe, nhìn, vận động, nhận thức, khả năng ghi
nhớ/tập trung, tự chăm sóc bản thân, và chức năng
giao tiếp. Người trả lời tự đánh giá việc thực hiện
các chức năng đó dựa trên 4 mức phân loại: (1)
Không khó khăn; (2) Khó khăn; (3) Rất khó khăn;
và (4) Không thể thực hiện được. Trong tài liệu này,
nếu một người có phương án trả lời là (2), (3) hoặc
(4) khi thực hiện bất kỳ chức năng nào trong 6 chức
năng nói trên sẽ được coi là khuyết tật.

Tỷ lệ người khuyết tật chung cả nước là 15,3%.
Vùng có tỷ lệ khuyết tật cao nhất là Đông Nam Bộ,
thấp nhất là Tây Bắc. Tỷ lệ người khuyết tật khu vực
thành thị cao hơn khu vực nông thôn (17,8% so với
14,4%).
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had heath workers, averagely about 5.4
health workers per center; 70% of health
workers had medical, pharmaceutical
vocational degree and nearly 13%
commune health workers had bachelor
medical pharmaceutical degree. Only 65%
health centers in surveyed communes had
doctors, in which the lowest rate was seen
in the North West (25%) and next were the
North East and Central Highlands (55% in
each region).

Health waste treatment needed much
concerns as only 1/3 of health centers
applied sterilizing activities. More than
60% commune health centers had
difficulties in sterilizing activities and 45%
surveyed health centers were in lack of
necessary equipment.
5. Percentage of people with disability
The VHLSS 2006 had some
questions on disability by function
assessing method based on ICF of
WHO. Each household member was
asked 6 questions to assess the
implementation
of
human
basic
functions: hear, see, act, aware,
remember/concentrate, self-care and
communicate. The respondents self
assess the implementation of the above
functions to 4 grades: (1) not difficult;
(2) difficult; (3) very difficult; and (4)
unable. In this answer sheet, if the
respondent selected the answer (2), (3)
or (4) in implementing any of the 6
functions above, that would be
considered disable person.
The percentage of people with
disability across the country was 15.3%.
The region with highest percentage was
the South East, lowest was the North
West. This percentage in urban area was
higher than in rural area (17.8% in
comparison with 14.4%).

Tỷ lệ người khuyết tật nữ cao hơn nam (16,6%
so với 13,9%) là do nhóm dân số nữ cao tuổi chiếm
tỷ trọng cao hơn nhiều so với nhóm dân số cao tuổi
là nam giới.
6. Sinh đẻ
Số con đẻ bình quân 1 người phụ nữ 15-49 tuổi
là 2,33 con. Số con đẻ bình quân 1 người phụ nữ
15-49 tuổi cao hơn ở nhóm hộ nghèo (2,75 con)
so với nhóm hộ giàu (2,05 con); cao hơn ở nông
thôn, ở nhóm dân tộc thiểu số, ở những bà mẹ có
trình độ học vấn thấp hơn.
7. Hút thuốc
Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên hút thuốc hàng
ngày là 19,5%, trong đó chủ yếu là nam giới
(39%); chỉ có khoảng 1% nữ từ 15 tuổi hút
thuốc. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên hút thuốc
hàng ngày cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu
Long, thấp nhất ở Đồng bằng sông Hồng. Tỷ lệ
này cao hơn ở nông thôn, ở nhóm dân số nghèo,
ở người có trình độ học vấn thấp.
Độ tuổi bắt đầu hút thuốc tập trung ở khoảng
từ 17 đến 20 tuổi. Tuy nhiên có 0,5% trẻ em từ
10-14 tuổi đã từng hút thuốc, khoảng 50% trong
số đó hút thuốc lá hàng ngày.
8. Thu nhập
Trong năm 2006, thu nhập bình quân 1 người 1
tháng chung cả nước theo giá hiện hành đạt 636
nghìn đồng, tăng 31,4% so với năm 2004.
Trong thời kỳ 2004-2006 thu nhập bình quân
1 người 1 tháng theo giá hiện hành tăng bình
quân 14,6%, thấp hơn mức tăng 16,6% mỗi năm
của thời kỳ 2002-2004. Nếu loại trừ yếu tố tăng
giá thì thu nhập thực tế thời kỳ 2004-2006 tăng
6,2%, thấp hơn mức tăng thu nhập thực tế 10,7%
của thời kỳ 2002-2004. Thu nhập của năm 2006
tăng là do tháng 10/2005 Nhà nước tăng mức
lương tối thiểu, kéo theo tiền công thuê ngoài xã
hội cũng tăng; đồng thời sản xuất thời kỳ này
tiếp tục tăng: sản lượng cây trồng, đặc biệt sản
lượng lúa tăng; giá nông sản, thuỷ sản như thóc,
cà phê, cao su, điều, lợn hơi, tôm, cá đều tăng so
với 2004. Tốc độ tăng thu nhập thời kỳ 20042006 không bằng thời kỳ 2002-2004 do tốc độ
tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và sản
xuất ngành nghề phi nông nghiệp giảm.

The percentage of people with
disability of women was higher than the
one of men (16.6% in comparison with
13.9%) due to the larger proportion of
old women than old men.
6. Childbirth
Average number of children per woman
aged 15-49 was 2.33. This figure of poor
households was higher than of rich
households (2.75 children in comparison
with 2.05 children), higher in rural area,
minority ethnic groups, women with low
education levels.
7. Smoking
The rate of population aged from 15
smoking daily was 19.5% which mostly
were men (39%); only about 1% of women
aged from 15 smoking. This rate was
shown highest in Mekong River Delta,
lowest in Red River Delta. This figure was
also higher in rural area, in poor population
group, in population group with low
education levels.
People mostly began to smoke at the
aged from 17 to 20. However, about 0.5%
children aged from 10 to 14 had smoked, in
which about 50% smoked daily.
8. Income
In 2006, the monthly average income
per capita across the country by current
price hit 636 thousand dong, an increase of
31.4% compared to 2004.
In the period 2004-2006, the monthly
average income per capita by current price
had an average increase of 14.6%, lower
than the annual increase of 16.6% of the
period 2002-2004. If the increase of price
was excluded, the increase of real income
of the period 2004-2006 was only 6.2%,
lower than the real income increase of
10.7% of the period 2002-2004. The main
reason of the income increase in 2006 is the
increase in the minimum salary level from
October 2005 and that led to the increase of
social wage; also production increase was
seen in this period: plant’s output increased
especially rice output; agricultural and
fishery prices like rice, coffee, rubber,
cashew, pork (live weight), shrimp, fish
increased in comparison with 2004. The
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income increase of the period 2004-2006
was not as high as the one of the period
2002-2004 due to the lower income
increase from agricultural production and
non-farm production.
Thu nhập ở khu vực thành thị và nông thôn
đều tăng. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở
khu vực thành thị đạt 1.058 nghìn đồng, tăng
29,8%; khu vực nông thôn đạt 506 nghìn đồng,
tăng 33,8% so với năm 2004 và tăng nhanh hơn
khu vực thành thị. Tuy nhiên thu nhập của hộ gia
đình thành thị vẫn cao hơn nông thôn. Chênh lệch
thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 1999;
2002; 2004, 2006 của khu vực thành thị so với
khu vực nông thôn tương ứng các năm là: 2,30;
2,26 ; 2,15 và 2,09 lần và có xu hướng thu hẹp
dần.

Income increased in both urban and
rural areas. The monthly average per capita
income in urban areas was 1,058 thousands
VND, increased by 29.8%; in rural areas:
506 thousands VND, increasing by 33.8%
against 2004, faster than in urban areas.
However, the income of urban households
was still higher than in rural areas. The
monthly average per capital income in
1999, 2002, 2004 and 2006 in urban areas
was 2.30, 2.26, 2.15 and 2.09 times as
much as in rural areas respectively and this
gap was getting smaller.

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của nhóm
hộ nghèo nhất (nhóm 1) đạt 184 nghìn đồng, tăng
29,9%, của nhóm hộ giàu nhất (nhóm 5) đạt 1.542
nghìn đồng, tăng 30,4% so với năm 2004. Mức
chênh lệch thu nhập bình quân 1 người 1 tháng
giữa nhóm 5 và nhóm 1 là 8,37 lần, tăng nhẹ so
với năm 2004.

Monthly income per capita of the
poorest households (quintile 1) reached 184
thousands VND, 29.9% increase; of the
richest households (quintile 5) reached
1,542 thousands VND, 30.4% increase
compared to 2004. The monthly income
gap per capita between the quintile 1 and
quintile 5 was 8.37 times, a slight increase
compared to 2004.

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2006
theo giá hiện hành của các vùng đều tăng khá cao
so với năm 2004. Ba vùng có tốc độ tăng nhanh
nhất là Đông Bắc (+34,6%), Tây Bắc (+40,2%),
Tây Nguyên (+33,9%) là do giá cà phê và một số
hàng nông sản tăng khá so năm 2004 và do tác
động của các chính sách của Nhà nước đối với
vùng Tây Nguyên, đặc biệt việc giải quyết đất sản
xuất cho đồng bào dân tộc tại chỗ, Nhà nước cấp
nhà ở, cấp vật liệu làm nhà, bao cấp về y tế, giáo
dục và do tác động của chính sách phát triển kinh
tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi
phía Bắc. Tuy nhiên, thu nhập giữa các vùng còn
có sự chênh lệch. Vùng có thu nhập bình quân đầu
người cao nhất là Đông Nam Bộ, cao gấp 2,86 lần
vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất
là vùng Tây Bắc (năm 2004 con số này là 2,63
lần).

The monthly average per capita income
by current prices in all regions in 2006
showed a quite high increase against 2004.
3 regions with the highest increase were:
North East (34.6%), North West (40.2%),
Central Highlands (33.9%), particularly the
Central Highlands gained this increase
because of the high increase of coffee’s and
other agricultural products’ prices and the
impacts of State’s policies for the Central
Highlands, especially the policy in
providing production land for ethnic
people, providing dwellings, building
materials, subsidy with health service and
education and the impacts of socioeconomic development policy of the 6
extremely-difficult provinces in the
Northern mountainous area. However there
was a gap among incomes of regions. The
highest average income per capita was in
Southeast, 2.86 times higher than the
lowest average income in North West (this
figure in 2004 was 2.63 times)
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Do thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng khá,
đời sống các tầng lớp dân cư ở các vùng, đặc biệt
tầng lớp nghèo tiếp tục được cải thiện nên số hộ
nghèo tiếp tục giảm. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm
2006 tính theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ
(200 ngàn đồng cho khu vực nông thôn và 260
ngàn đồng cho khu vực thành thị) là 15,5%; con số
này của năm 2004 là 18,1%. Tỷ lệ hộ nghèo của
thành thị, nông thôn và các vùng năm 2006 đều
giảm so với năm 2004.

As a result of the ever-increasing average
per capita income, the living standards of
all social strata, particularly of the poor,
continued to be improved and the number
of poor households continued to drop. The
percentage of poor household of the
country in 2006 by the new poverty line of
the Government (200 thousands VND for
rural area and 260 thousands VND for
urban area) was 15.5%; this figure in 2004
was 18.1%. The percentage of poor
households of urban, rural areas and other
regions in 2006 dropped in comparison
with 2004.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2004 và năm 2006 theo chuẩn mới của Chính phủ giai đoạn 20062010/ The percentage of poor households of 2004 and 2006 by the new poverty line of the
Government for the period 2006-2010 (%)
2004

2006

(Tính theo chuẩn mới của Chính
phủ giai đoạn 2006-2010 quy về
giá tháng 1/2004/ By the new
poverty line of the Government
for the period 2006-2010
converted to price of January
2004)
Chung cả nước/ Whole country

18,1

15,5

Thành thị/ Urban

8,6

7,7

Nông thôn/ Rural

21,2

17

Đồng bằng sông Hồng/ Red River Delta

12,9

10,1

Đông Bắc/ North East

23,2

22,2

Tây Bắc/ North West

46,1

39,4

Bắc Trung Bộ/ North Central Coast

29,4

26,6

Nam Trung Bộ/ South Central Coast

21,3

17,2

Tây Nguyên/ Central Highlands

29,2

24,0

Đông Nam Bộ/ South East

6,1

4,6

Đồng bằng sông Cửu Long/ Mekong River Delta

15,3

13,0

Thành thị-Nông thôn/ By urban-rural

Vùng/ By region

9. Chi tiêu
Tính chung cả nước, chi tiêu theo giá hiện
hành năm 2006 bình quân đầu người 1 tháng
đạt 511 nghìn đồng, tăng 28,9% so với năm
2004, trong đó chi tiêu cho đời sống đạt 460
nghìn đồng, tăng 27,9% so với năm 2004,
bình quân mỗi năm tăng 13,5%, (thời kỳ

9. Expenditure
In the whole country, the monthly
average expenditures in 2006, by current
prices, hit 511,000 VND, an increase of
28.9% compared with 2004, in which
expenditure for daily life hit 460,000 VND,
an increase of 27.9% compared with 2004.
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2002-2004 là 15,7% một năm). Nếu loại trừ
yếu tố tăng giá thì chi tiêu thực tế thời kỳ
2004-2006 tăng 5,2%, thấp hơn mức tăng chi
tiêu thực tế 10,3% của thời kỳ 2002-2004.

Ở các vùng, chi tiêu bình quân đầu người
1 tháng năm 2006 tăng so năm 2004, trong
đó tăng chậm nhất là Duyên hải Nam Trung
Bộ, cao nhất là Tây Nguyên.

Năm 2006 chi tiêu cho đời sống bình quân
đầu người 1 tháng khu vực nông thôn đạt 359
nghìn đồng, tăng 27% so với năm 2004; khu
vực thành thị đạt 738 nghìn đồng, tăng 24%
so năm 2004. Mức chi tiêu cho đời sống khu
vực thành thị gấp 2,06 lần khu vực nông thôn
(thời kỳ 2002-2004 là 2,1 lần). So năm 2004
chi tiêu cho đời sống của nhóm hộ nghèo
nhất tăng 26,3% (thấp hơn mức tăng 30,1%
của thời kỳ 2002-2004); nhóm hộ giàu nhất
tăng 28,3% (thời kỳ 2002-2004 là 30,4%).
Chi tiêu đời sống của nhóm hộ giàu nhất cao
gấp 4,54 lần nhóm hộ nghèo nhất (hệ số này
năm 2004 và 2002 đều là 4,45 lần).

Tỷ trọng chi ăn uống trong chi tiêu đời
sống là một chỉ tiêu đánh giá mức sống cao
hay thấp. Tỷ trọng này càng cao thì mức
sống càng thấp và ngược lại. Việt Nam là
một nước còn nghèo nên tỷ trọng này còn
cao, nhưng đã có xu hướng giảm rõ rệt: Chi
ăn uống trong chi tiêu đời sống từ 57% năm
2002, năm 2004 xuống đến 53,5% và năm
2006 chỉ là 52,8%. Tỷ trọng này năm 2006
của khu vực thành thị, nông thôn và hầu hết
các nhóm thu nhập đều thấp hơn năm 2004.
Các gia đình thuộc nhóm hộ trung bình,
hộ khá và hộ giàu chi tiêu nhiều hơn cho các
nhu cầu ngoài ăn uống. Tỷ trọng một số
khoản chi ngoài nhu cầu ăn uống qua các
năm: Chi mua sắm thiết bị và đồ dùng từ
8,1% năm 2002 lên 9,1% năm 2004 và năm
2006 là 9,2%; chi y tế và chăm sóc sức khoẻ
tăng từ 5,6% lên 7%, năm 2006 còn 6,4%;
chi giáo dục tăng từ 6,1% lên 6,3% và năm
2006 lên 6,4%; chi đi lại và bưu điện tăng từ
10% lên 11% và 2006 lên 11,9% v.v... Tuy
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Averagely, the annual increase of
expenditure was 13.5% (15.7% in the period
2002-2004). If the increase of price is
excluded, the real expenditure of the period
2004-2006 was 5.2% increase, lower than
the increase of 10.3% of the period 20022004.
In all regions, the monthly average per
capita expenditures in 2006 showed an
increase to 2004, in which the lowest
increase was seen in the South Central
Coast and the highest one was in the Central
Highlands.
In 2006, the monthly average per capita
expenditures in rural areas hit 359,000VND,
increased 27%; in urban areas: 738VND,
increased 24% to 2004 and 2.06 times as
much as urban areas (2.1 times in 20022004).
Compare
with
2004,
the
consumption expenditure of quintile 1, the
poorest households, increased by 26.3%
(lower than the increase of 30.1% of 20022004); of quintile 5, the richest households,
increased by 28.3% (2002-2004: 30.4%).
The consumption expenditure of quintile 5,
the richest households were 4.54 times as
much as quintile 1, the poorest households
(this coefficient was 4.45 times in 2004 and
2002).
The proportion in expenditures for food
and drink is a good indicator to assess the
level of living standards. The higher this
proportion, the lower living standards and
vice versa. Vietnam is a poor country and
this proportion is still high. However, the
down-ward trending has been noticed from
57% in 2002 to 53.5% in 2004 and 52.8% in
2006. This proportion in 2006 of all urban
areas, rural areas and nearly all income
quintiles were lower than the ones in 2004.
The households in the average, rich
and richest group spend more on such
needs other than food and drink as.
Following were proportion expenditure
for other things rather than food and
drink: buying family equipment and
effects: from 8.1% in 2002 to 9.1% in
2004 and 9.2% in 2006; medical services
and health care: from 5.6% to 7%, 6.4%
in 2006; education: from 6.1% to 6.3%
and 6.4% in 2006; traveling and postal

nhiên vẫn có sự khác biệt giữa thành thị,
nông thôn, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ
nghèo. Năm 2006 tỷ trọng chi tiêu cho ăn
uống trong chi tiêu ở thành thị là 43,9%
trong khi ở nông thôn là 50,2, (năm 2004 có
tỷ lệ tương ứng là 44,6% và 51,1%).

Nhóm hộ giàu nhất có mức chi tiêu
những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ngoài ăn
uống lớn gấp 7,1 lần so với nhóm hộ nghèo
nhất, trong đó chi về nhà ở, điện nước, vệ
sinh gấp 8,8 lần; chi thiết bị và đồ dùng gia
đình gấp 7,2 lần, chi y tế chăm sóc sức khoẻ
gấp 3,9 lần, chi đi lại và bưu điện gấp 12,1
lần, chi giáo dục gấp 5,2 lần, chi văn hoá thể
thao giải trí gấp 69,8 lần. Như vậy, những
hộ giàu thì có điều kiện nhà ở, phương tiện
đi lại, phương tiện sinh hoạt tốt hơn, đồng
thời có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ
xã hội chất lượng cao hơn.

services: from 10% to 11%, and 11.9%
in 2006, etc... However, a disparity still
exists between urban and rural areas,
between group of rich households and
group of poor households. In 2006, the
proportion of the expenditures for food
and drink in urban areas was 43.9%
against the 50.2% (44.6% and 51.1%
respectively in 2004).
The expenditures by quintile 5, the
richest households, for non-food and
drink items, were 7.1 times as much as
quintile 1, the poorest households. Of
them, those for housing, power, water
and sanitation: 8.8 times as much; for
equipment and effects: 7.2 times as
much; for health and health care: 3.9
times as much; for traveling and postal
services: 12.1 times as much; for
education: 5.2 times as much; for
cultural, sporting and recreational
activities: 69.8 times as much. So, the
rich households had better housing,
traveling conditions and ampler access
to better social services.

Tỷ lệ chi ăn uống, hút trong chi tiêu cho đời sống/ Share of eating, drinking and smoking
consumption expenditure in consumption expenditure for living (%)
2002

2004

2006

Chung cả nước/ Whole country

56,7

53,5

52,8

Thành thị-Nông thôn/ By urban-rural
Thành thị/ Urban
Nông thôn/ Rural

51,6
60,0

48,9
56,7

48,2
56,2

Đồng bằng sông Hồng/ Red River Delta
Đông Bắc/ North East
Tây Bắc/ North West
Bắc Trung Bộ/ North Central Coast
Nam Trung Bộ/ South Central Coast
Tây Nguyên/ Central Highlands
Đông Nam Bộ/ South East

53,8
61,2
64,2
58,3
56,4
58,6
52,7

51,1
58,2
60,0
56,3
53,1
51,3
50,4

51,5
57
60,2
55,1
54,4
52,2
48

Đồng bằng sông Cửu Long/ Mekong River Delta
Theo nhóm thu nhập/ By income quintile

60,5

56,7

56,2

Quintile 1 (20% of the poorest households)
Quintile 5 (20% of the richest households)

70,1
49,6

66,5
46,9

65,2
45,8

Vùng/ By region
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10. Nhà ở, điện nước, phương tiện vệ
sinh và đồ dùng lâu bền
Đời sống của các tầng lớp dân cư
trong những năm gần đây được cải thiện
rõ rệt thể hiện qua điều kiện nhà ở. Tỷ lệ
hộ có nhà ở kiên cố tăng từ 12,7% năm
2002 lên 20,8 năm 2004 và 23,7% năm
2006; tỷ lệ hộ có nhà tạm và nhà khác
giảm nhanh, từ 24,6% năm 2002, 20,4%
năm 2004 xuống còn (16,0%) năm 2006.
Tuy nhiên có sự chênh lệch về chất
lượng nhà ở giữa thành thị và nông thôn
và giữa các nhóm thu nhập. Toàn bộ nhà
biệt thự đều thuộc về 40% hộ có thu nhập
cao nhất. Nhóm hộ giàu nhất (nhóm 5) có
tới 46% số hộ có nhà kiên cố, trong khi
nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 1) chỉ có
7,5%. Ngược lại số nhà tạm và nhà khác
của nhóm hộ nghèo nhất cao gần gấp 5
lần nhóm hộ giàu nhất.
Tỷ lệ hộ có điện lưới thắp sáng tăng từ
86,5% năm 2002 lên 96% năm 2006,
trong đó khu vực nông thôn tăng mạnh,
từ 83% lên 95%. Tuy nhiên Vùng Tây
bắc còn có khoảng 1/5 số hộ không được
sử dụng điện lưới. Các vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, Đông Bắc và Tây
Nguyên còn có nhiều hộ không được sử
dụng điện lưới.
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch tiếp
tục tăng. Hầu hết các loại đồ dùng lâu bền
hiện có của các hộ đều tăng ở cả khu vực
thành thị, nông thôn, các vùng và các
nhóm thu nhập. Tuy nhiên số hộ có đồ
dùng lâu bền ở thành thị vẫn cao hơn
nhiều so với hộ ở nông thôn, ví dụ có 72%
số hộ thành thị có xe máy trong khi chỉ có
46% số hộ nông thôn có xe máy; tương
ứng 67% và 21% đối với điện thoại; 53%
và 11% đối với tủ lạnh; 92% và 73% đối
với máy thu hình; 20% và 3% đối với máy
vi tính.
11. Chênh lệch thu nhập và phân hoá
giầu nghèo
Kết quả KSMS 2006 cho thấy hệ số
chênh lệch về thu nhập bình quân 1 người 1
tháng giữa nhóm hộ giàu nhất và nhóm hộ
nghèo nhất trong năm 2006 tăng nhẹ so với
năm 2004.
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10. Housing, electricity, access to safe drinking
water, sanitary and durable goods
Living standards of population strata in
recent years has been significantly improved
reflecting through dwelling condition. The
percentage of households having permanent
houses increased from 12.7% in 2002 to 20.8%
in 2004 and 23.7% in 2006; the percentage of
households having temporary houses and other
types dropped dramatically from 24.6% in
2002 to 20.4% in 2004 and 16.0% in 2006.
However, there was different quality between
houses in urban and rural areas and among
income quintiles. All villas belonged to 40% of
households with highest income; 46% of the
richest households (quintile 5) had permanent
houses while this figure of the poorest
households (quintile 1) was only 7.5%. On the
contrary, number of temporary houses and other
types of the poorest households were 5 times than
the ones of the richest households.
The percentage of households using
electricity increased from 86.5% in 2002 to
96% in 2006, in which fast increase was seen
in rural areas, from 83% to 95%. However, in
North West, about 1/5 of households had no
access to electricity. Lots of households in
Mekong River Delta, North East and the
Central Highlands had no access to electricity.
The percentage of households having access
to clean water continued to increase. Nearly all
durable goods of households increased in both
urban and rural areas, regions and income
groups. However, number of households having
durable goods in urban areas was much higher
than the one in rural areas. For example, 72%
urban households had motorbike while this
figure of rural households was only 46%;
respectively 67% and 21% had telephone; 53%
and 11% had refrigerator; 92% and 73% had
TV set; 20% and 3% had computer.
11. Income gap and inequality
Results of the VHLSS 2006 showed the
different coefficient in monthly average
income per capita between the richest and the
poorest household quintile in 2006 slightly
increased to 2004.

So sánh 20% số hộ có mức thu nhập
cao nhất với 20% số hộ có thu nhập thấp
nhất thì hệ số chênh lệch năm 2006 là 8,4
lần (hệ số này năm 1999 là 7,6 lần, năm
2002 là 8,1 lần, năm 2004 là 8,3 lần).
Chênh lệch thu nhập và phân hoá giầu
nghèo trong dân cư còn được nhận biết
qua hệ số GINI hoặc tiêu chuẩn “40%’’.
Hệ số GINI nhận giá trị từ 0 đến 1. Hệ số
GINI bằng 0 là không có sự chênh lệch.
Hệ số GINI càng tiến dần đến 1 thì sự
chênh lệch càng tăng và bằng 1 khi có sự
chênh lệch tuyệt đối.
KSMS 2006 cho thấy hệ số GINI về
thu nhập tính chung cả nước là 0,42,
tương đương năm 2004. Hệ số này năm
1999 là 0,39, năm 2002 là 0,418. Như
vậy, sự bất bình đẳng về thu nhập ở mức
thấp nhưng có xu hướng tăng.
Tiêu chuẩn “40%’’ của Ngân hàng
Thế giới đưa ra nhằm đánh giá phân bố
thu nhập của dân cư. Tiêu chuẩn này xét
tỷ trọng thu nhập của 40% dân số có thu
nhập thấp nhất trong tổng thu nhập của
toàn bộ dân cư. Tỷ trọng này nhỏ hơn
12% là có sự bất bình đẳng cao về thu
nhập, nằm trong khoảng từ 12%-17% là
có sự bất bình đẳng vừa và lớn hơn 17%
là có sự tương đối bình đẳng. Tỷ trọng
này ở nước ta tính theo số hộ là 18,7%
năm 1999; 17,98% năm 2002 ; 17,4%
năm 2004 và 17,4% năm 2006. Theo
tiêu chuẩn này thì Việt Nam có phân bố
thu nhập trong dân cư ở mức tương đối
bình đẳng nhưng đang có xu hướng tăng
lên mức bất bình đẳng vừa.
12. Tham gia các chương trình xóa đói
giảm nghèo và tín dụng
Trong năm 2006 có 90% số hộ nghèo
theo diện bình chọn của địa phương được
hưởng lợi từ dự án/chính sách thuộc
Chương trình 135 hoặc Chương trình
143, trong đó các vùng nghèo như Tây
Bắc, Tây Nguyên và Duyên hải Nam
Trung Bộ đều đạt trên 90%.
Ba chính sách có tỷ lệ hộ nghèo được
hưởng lợi cao nhất là miễn giảm chi
phí/khám chữa bệnh cho người nghèo
(81%), miễn giảm học phí cho người

Comparison between 20% of the households
with highest income and 20% of the
households with lowest income showed that
this different coefficient in 2006 was 8.4 times
(this coefficient in 1999 was 7.6 times, in 2002
was 8.1 times, in 2004 was 8.3 times).
The gap in income and the gap between rich
and poor can also be detected through the GINI
coefficient or the “40%” standard. The GINI
coefficient is a receiver of values from 0 to 1.
The zero GINI coefficient implied an equality.
As the GINI coefficient progresses towards 1,
inequalities further increase and it is 1 when there
is absolute inequality.
The VHLSS 2006 showed that GINI
coefficient in income for the whole country in
2006 was 0.42, equal to 2004. This coefficient
in 1999 was 0.39, in 2002 was 0.418. Thus,
the inequality in income was quite small but
tended to increase.
The “40%” of the World Bank evaluates the
distribution of the population’s incomes. It
studies the income proportion of 40% of the
population with the lowest income in the total
income of the whole population. If this
proportion is under 12%, there is a high
inequality in income; if it is between 12%17%, there is a medium inequality; and if it is
over 17%, the inequality is described as
comparative equality. This proportion in our
country, based on the number of households,
was 18.7% in 1999; 17.98% in 2002; 17.4% in
2004 and 17.4% in 2006. By this standard, the
distribution of incomes in the population in our
country is relatively equal and is on the
upswing towards medium inequality.
12. Involving in the Hunger alleviation and
poverty reduction Programs and Credit
In 2006, 90% of poor households selected
by localities benefited from the project/policy
of the Program 135 or the Program 143, in
which poor regions such as North West, the
Central Highlands and South Central Coast had
this percentage of more than 90%.
Three policies that the highest percentage of
poor households benefited from were: remission
of medical examination and treatment for the
poor (81%), remission of school fees for the
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nghèo (50%) và tín dụng ưu đãi với
người nghèo (40%). Chính sách khuyến
nông, khuyến lâm, khuyến ngư ở vùng
Đông Bắc và Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo
được hưởng lợi đạt mức cao nhất cả nước
và cách xa các vùng khác (Tây Bắc 41%
và Đông Bắc 34%). Hai vùng có tỷ lệ hộ
nghèo được hưởng lợi từ chính sách giúp
đỡ nhà ở, đất ở cao nhất là Tây Bắc
(17%) và Đồng bằng sông Cửu Long
(16%). Đối với chính sách nước sạch cho
người nghèo Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo
được hưởng lợi cao nhất (27%) trong khi
các vùng còn lại tỷ lệ này trong khoảng
2-13%.
Có 85% số hộ tự đánh giá cuộc sống
của gia đình năm 2006 được cải thiện
hơn so với 5 năm trước, 10% như cũ và
5% giảm sút, trong đó tỷ lệ hộ tự đánh
giá có cuộc sống được cải thiện ở nông
thôn cao hơn thành thị, các vùng nghèo
cao hơn các vùng khác. Một trong những
nguyên nhân cuộc sống như cũ hoặc
giảm sút chủ yếu là do hộ có người ốm,
đặc biệt là ở nông thôn.
Trong giai đoạn 2004-2006, có gần
40% số hộ gia đình có vay hoặc còn nợ
tiền, hàng hóa trong năm, trong đó
khoảng 54% số hộ vay/nợ với mục đích
đầu tư cho sản xuất kinh doanh, 19% để
cải thiện nhà ở và điều kiện sinh hoạt,
11% để đi học/chữa bệnh, 11% cho ăn
uống tiêu dùng. Ở khu vực nông thôn tỷ
lệ hộ vay/nợ để sản xuất kinh doanh cao
hơn ở thành thị (56% so với 43%) nhưng
cho các mục đích cải thiện nhà ở, đi
học/chữa bệnh và ăn uống tiêu dùng đều
thấp hơn thành thị. Hơn một nửa số hộ
vay để đầu tư sản xuất kinh doanh và tỷ
lệ này tăng dần từ nhóm nghèo đến nhóm
giàu. Các hộ có thu nhập cao hơn có tỷ lệ
vay để cải thiện nhà ở và điều kiện sinh
hoạt cao hơn, trong khi các hộ nghèo hơn
có tỷ lệ vay cao hơn cho các mục đích đi
học/chữa bệnh và ăn uống tiêu dùng.
Những hộ ở thành thị hoặc thuộc
nhóm thu nhập càng cao có tỷ lệ vay/nợ
càng thấp. Năm 2006, nguồn vay của các
hộ gia đình ở tất cả các khu vực, vùng
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poor (50%) and favorable credit for the poor
(40%). The highest percentage of poor
households benefited from the agricultural,
forestry and fishery expansion encouragement
was seen in North East and North West and this
was much higher than the ones in other regions
(41% in North West and 34% in North East).
The two regions with the highest percentage of
poor households benefited from the policy to
provide dwellings, land were North West (17%)
and Mekong River Delta (16%). For the policy
of providing clean water to the poor, it was the
North West which had the highest percentage of
poor households benefited (27%) while this
figure in other regions varied from 2% to 13%.
More than 85% household self estimated that
their living standards in 2006 were better than
the previous 5 years, 10% estimated the same
and 5% thought that their living standards were
worse. In which the percentage of households
estimating their living standards better was
higher in rural areas, poor areas than in urban
and other areas. One of the reasons of the same
living standards or worse living standards was
that members of households were sick,
especially in rural areas.
In the period 2004-2006, nearly 40%
households had loans or owned money, goods, in
which about 54% of them loaned for the purpose
of investing for business production, 19% for
improving houses and living conditions, 11% for
education/medical treatment, 11% for food, drink
and consumption. In rural areas, percentage of
households with loans for investing for business
production was higher than in urban areas (56%
against 43%) but the percentage with loans for
house improving, education/medical treatment and
food, drink and consumption was lower. More
than a half of households loaned for investing for
business production and this percentage increased
gradually from poor to rich quintile. The higher
percentage of loans for house and living
conditions improving was seen in households with
higher income while in poorer households, the
higher percentage of loans was for the purpose of
education/medical treatment and food, drink and
consumption.
Households in urban areas or the higher
income the households had, the lower
percentage of households had loans. Loan
resources of households in all areas, regions

miền trong cả nước đều có xu hướng tập
trung ngày càng nhiều vào ba nguồn
chính: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn 43,7%, họ hàng bạn bè
22,2% và Ngân hàng Chính sách xã hội
19,9%. Tỷ lệ hộ vay từ người cho vay cá
thể có xu hướng giảm từ 1 đến 4 điểm
phần trăm so 2002 ở cả thành thị nông
thôn, các vùng và các nhóm thu nhập.
Trong số hộ nghèo theo diện bình xét
của địa phương năm 2006 có khoảng
54% hộ có vay/nợ. Nguồn vay chính của
hộ nghèo là Ngân hàng Chính sách xã hội
(42%), Ngân hàng Nông nhiệp và phát
triển nông thôn (26%) và họ hàng bạn bè
(23%). Vẫn còn khoảng 11% số hộ nghèo
phải vay từ người cho vay cá thể.
13. Các đặc điểm của xã
Để đánh giá tác động của cộng đồng
đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh
doanh của dân cư ở khu vực nông thôn,
cuộc KSMS 2006 đã thu thập thông tin
của gần 2300 xã ở khu vực nông thôn
trên phạm vi cả nước. Các thông tin được
thu thập từ cấp thôn và xã bao gồm: đặc
điểm tình hình chung của xã, cơ hội việc
làm phi nông nghiệp, tình hình sản xuất
nông nghiệp của xã, cơ sở hạ tầng, giáo
dục, y tế, tín dụng và tiết kiệm.
Theo đánh giá của cán bộ chủ chốt
của xã thì năm 2006 có 99,1% số xã điều
tra có mức sống khá lên so với 5 năm
trước. Con số này năm 2004 và 2002 lần
lượt là 98,7% và 97,7%.
Mức sống của dân cư trong xã năm
2006 được cải thiện trước tiên là do
những thay đổi về thu nhập từ nông
nghiệp (86% số xã). Điều này cũng dễ
hiểu vì nguồn thu nhập chủ yếu của dân
cư trong các xã điều tra năm 2006 vẫn từ
nông nghiệp (97% số xã), trong đó Đông
Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên là 3 vùng
có 100% số xã điều tra có nguồn thu
nhập chủ yếu từ nông nghiệp, đồng thời
năng suất các loại cây trồng ở hầu hết các
xã đều tăng do thay đổi kỹ thuật canh tác,
diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu
của các xã tăng qua các năm, tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp cũng thuận tiện hơn.
Nguyên nhân khác làm cho mức sống
của dân cư trong xã năm 2006 được cải

across the country mainly were: The
agriculture and Rural Development Bank
(43.7% in 2006), relatives and friends (22.2%
in 2006) and the Social Policy Bank (19.9% in
2006). The percentage of households loaned
from individual persons dropped from 1 to 4
percentage point compared with 2002 in all
urban, rural areas and income quintiles.
Of the poor households considered by
localities in 2006, about 54% households had
loans. The main loan resources of poor
households were the Social Policy Bank (42%),
the Agricultural and Rural Development Bank
(26%) and relatives and friends (23%). About
11% poor households had to loan from
individual persons.
13. Characteristics of commune
In order to evaluate impact and effects of
community on business production process,
lives of people in rural areas the VHLSS 2006
collected data from nearly 2300 communes
within the country. Information collected from
village and commune level included:
commune characteristics, chances for non-farm
jobs, agricultural production situation of
communes, infrastructure, education, health,
credit and saving.
According to the evaluation of key staff of
communes, 99.1% surveyed communes had
better living standards in comparison with the
previous 5 years. This figure in 2004 and 2002
respectively was 98.7% and 97.7%.
The first cause of the improvement in living
standards in 2006 of commune people was
changes in income from agriculture (86% of
communes). This is easy to understand because
main income source of surveyed commune
people in 2006 was from agriculture (97% of
communes), in which in North East, North
West and the Central Highlands, 100% number
of surveyed communes had main income
resource from agriculture. In addition to that,
productivity of almost plants of communes
increased due to changes in cultivating
methods, expansion of watered agricultural
areas, more convenient conditions in selling
agricultural products.
Other cause that improved living standards
of commune people in 2006 was changes in
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thiện là do những thay đổi thu nhập từ hoạt
động kinh doanh phi nông nghiệp của hộ
(62% số xã), cơ sở hạ tầng của xã (59% số
xã) và việc làm lúc nông nhàn (38% số xã).
Năm 2006 có 65% số xã có nguồn thu từ
hoạt động thương nghiệp và 35% số xã có
thu từ hoạt động dịch vụ. Cơ hội việc làm
phi nông nghiệp cho người dân ở các xã
ngày càng nhiều. Tỷ lệ xã có các cơ sở sản
xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề nằm
trên địa bàn xã hoặc ở gần xã ngày càng
tăng. Năm 2004, tỷ lệ xã có các cơ sở sản
xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề nằm
trên địa bàn xã là 50%, tỷ lệ xã có các cơ
sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề
kể cả nằm trên địa bàn và không nằm trên
địa bàn xã có thu hút lao động của xã là
88%. Đến năm 2006 tỷ lệ tương ứng là
51% và 89%.

Trong vòng 3 năm kể từ năm 2006 trở
về trước có 80% số xã có dự án/chương
trình của Chính phủ hoặc của các tổ chức
khác đầu tư vào các lĩnh vực nhằm nâng
cao mức sống của người dân: xoá đói
giảm nghèo (73% số xã), phát triển kinh
tế và kết cấu hạ tầng (71% số xã), tạo
việc làm (38% số xã).
Kết cấu hạ tầng của xã và thôn ngày
càng được cải thiện. Năm 2006 có 97%
số xã có đường ô tô đến UBND xã, tăng
so với năm 2004 (96%), 99% xã có điện
(năm 2004 là 98%), 98% xã có điện lưới
quốc gia (năm 2004 là 96%), 87% xã có
bưu điện văn hoá xã (năm 2004 là 83%),
35% xã có nhà văn hoá xã (năm 2004 là
30%), 81% xã có trạm truyền thanh xã
(năm 2004 là 77%) và 64% xã có chợ
xã/liên xã (năm 2004 là 62%). Có 4 vùng
đạt 100% số xã có điện là Đồng bằng
sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ,
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu
Long. Nếu năm 2004 có 78% số thôn/ấp
có đường ô tô sử dụng được cả 12 tháng
trong năm thì năm 2006 con số này đã là
79%. Tỷ lệ thôn/ấp được tiếp cận đường
ô tô làm bằng bê tông xi măng hoặc bê
tông nhựa tăng từ 34% năm 2004 lên
42% năm 2006. Tỷ lệ thôn/ấp có chợ
hàng ngày là 30%, chợ phiên là 11% và
bưu điện là 31%, tăng so với năm 2004.
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income from non-agriculture business of
households (62% of households), communes’
infrastructure (59% of households) and works
during crop intervals (38% of households). In
2006, 65% of communes had income from
commercial activities and 35% of communes
from services. Chances for non-farm jobs for
commune people were more and more
available. Percentage of communes with
business production establishments, trade
villages in commune locations or nearby
commune location was higher and higher. In
2004, the percentage of communes with
business production establishments, services,
trade villages in commune location was 50%;
the percentage of communes with business
production, service establishments, trade
village inside and outside commune locations
which attracted commune labourers was 88%.
In 2006, these percentages respectively were
51% and 89%.
In 3 years from 2006 backwards, about 80%
of communes received projects/programs of
Government or of other organizations investing
in different areas in order to improve people’s
living standards: hunger alleviation and poverty
reduction (73% of communes), economic and
infrastructure
development
(71%
of
communes), job creation (38% of communes).
Commune infrastructure was more and more
improved. In 2006, the percentage of communes
having roads for car to the Commune People
Committee reached 97%, an increase in
comparison with 2004 (96%), 99% of communes
having electricity (98% in 2004), 98% of
communes having national electricity network
(96% in 2004); 87% having post offices (83% in
2004), 35% having commune cultural house
(30% in 2004), 81% having commune
broadcasting station (77% in 2004) and 64%
having commune/inter-commune market (62% in
2004). 100% of communes having electricity was
seen in Red River Delta, South Central Coast,
South East and Mekong River Delta. In 2004,
78% of villages having roads for car available in
12 months and this figure in 2006 was 79%. The
percentage of villages having access to cement
concrete or bitumen concrete roads for car
increased from 34% in 2004 to 42% in 2006. The
percentage of villages having daily market was
30%, kermis was 11% and post office was 31%,
an increase in comparison with 2004.

Hầu hết các xã đều có trường tiểu học
(98% số xã) và trường trung học cơ sở
(90% số xã). Tỷ lệ này cao nhất ở vùng
Đồng bằng sông Hồng (100% số xã có
trường tiểu học và 99% có trường trung
học cơ sở) và thấp nhất là vùng Tây
Nguyên (tỷ lệ tương ứng là 90% và
83%). Phương tiện đi học của học sinh
tiểu học đã được cải thiện đáng kể. Năm
2004 có 40% số trường tiểu học có học
sinh đi học chủ yếu bằng xe đạp và 56%
là đi bộ. Đến năm 2006 tỷ lệ tương ứng là
52% và 44%. Tình trạng bỏ học của học
sinh tiểu học ở các xã khu vực nông thôn
ngày càng giảm. Năm 2003, tỷ lệ xã có ít
nhất 1 trường hợp học sinh tiểu học bỏ
học là 44%, năm 2005 tỷ lệ này là 37%.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc bỏ
học của học sinh tiểu học ở khu vực nông
thôn vẫn là kinh tế khó khăn (60%), bố
mẹ không quan tâm đến học hành của
con cái (59%) và trẻ em không có khả
năng học hoặc không thích đi học (51%).
Theo KSMS 2006 có 98% số xã có
trạm y tế xã, 44% số xã có bác sỹ tư,
53% số xã có y sỹ tư nhân, 46% số xã có
y tá tư nhân và 60% số xã có cửa hàng
dược phẩm tư nhân. Tây Nguyên và
Đồng bằng sông Cửu Long là 2 vùng có
tỷ lệ xã có trạm y tế xã thấp, khoảng 96%
Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên,
các xã ở khu vực nông thôn còn phải đối
mặt với các tệ nạn xã hội như: rượu chè
bê tha (53% số xã), trộm cắp (46% số
xã), cờ bạc (43% số xã), ma tuý (29% số
xã). Có 44% số xã có ít nhất 1 trường
hợp nghiện ma tuý đã được phát hiện.
III. Nhận xét chung
Cùng với tăng trưởng kinh tế và
những nỗ lực của Đảng và Chính phủ
trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, thu
nhập năm 2006 của dân cư tiếp tục tăng
khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống của
các tầng lớp dân cư tiếp tục ổn định. Đặc
biệt, do tác động của các chính sách đầu
tư, các chính sách xã hội cho các vùng
nghèo và người nghèo nên thu nhập và
đời sống của vùng nông thôn, vùng xa,
vùng nghèo và người nghèo đều tăng và
phát triển.

Most of communes have primary school (98%
of communes) and secondary school (90% of
communes). This percentage was seen highest in
Red River Delta (100% of communes having
primary schools and 99% having secondary
schools) and lowest in the Central Highlands
(respectively was 90% and 83%). Means of
travel to school of primary pupils were
significantly improved. In 2004, 40% of primary
schools having most of pupils travel to school by
bike and 56% traveled on foot. These percentages
in 2006 respectively were 52% and 44%.
Percentage of drop-out primary pupils more and
more decreased. In 2003, the percentage of
communes having at least 1 drop-out pupil was
44%. This figure in 2005 was 37%. Main cause
of dropping-out of primary pupils was difficult
economic conditions (60%), parents did not care
about children education (59%) and children
were not able to study or did not like studying
(51%).

According to the VHLSS 2006, 98% of
communes having health centers, 44% having
private doctors, 53% having private physicians,
46% having private nurse and 60% having
private drugstores. The Central Highlands and
the Mekong River Delta were seen as the two
regions with lowest percentage of communes
having health centers, about 96%.
Along with the above positive aspects,
communes in rural areas had to face with social
evils such as: alcoholism (53% of communes),
thief (46% of communes), gambling (43% of
communes), drug abuse (29% of communes).
44% of communes having at least 1 drug addict
that was uncovered.
III. General remarks
Economic growth and attempts of the Party
and of the Government in hunger alleviation
and poverty reduction, income of people in
2006 continued to fairly increase, the rate of
poor households decreased, life of population
at different classes continued to be stable.
Especially, due to the effect of investment
policies, social policies for the poor and poor
areas, income and life of the poor, rural areas,
remote areas, poor areas were all increased and
improved.
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Tuy nhiên, thu nhập và chi tiêu trong
thời kỳ 2004- 2006 có xu hướng tăng
chậm hơn thời kỳ 2002-2004; mức sống
vẫn có sự cách biệt xa giữa thành thị,
nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và
nghèo, giữa một số vùng, đặc biệt vùng
Tây Bắc còn khó khăn nhất so với các
vùng khác. Đây là vấn đề đòi hỏi các nhà
hoạch định chính sách phải tiếp tục quan
tâm.
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
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However, the increase of income and
expenditure in 2004-2006 was lower than the
increase in 2002-2004; there was still great
different in living standards between urban
and rural area, rich and poor population
groups, in some regions especially in North
West. This required continuous concern of
policy makers.
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