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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH  

MỘT SỐ CHỈ TIÊU MỨC SỐNG DÂN CƯ  
 

 

Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được 

dùng làm tiêu chuẩn để xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. Những người hoặc 

hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo được 

coi là người nghèo hoặc hộ nghèo. 

● Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm được xác định bằng giá trị của một 

rổ hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu đảm bảo khẩu phần ăn duy trì với nhiệt 

lượng tiêu dùng một người một ngày là 2.100 Kcal. 

● Chuẩn nghèo chung được xác định bằng chuẩn nghèo lương thực, thực 

phẩm cộng với mức chi tối thiểu cho các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm, 

gồm nhà ở, quần áo, đồ dùng gia đình, học tập, văn hóa giải trí, y tế, đi lại, thông 

tin liên lạc, v.v... 

Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm là phần trăm số hộ có mức thu nhập/ 

chi tiêu bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm, được 

tính theo công thức sau: 

 

Tỉ lệ nghèo lương thực, 
thực phẩm trong kỳ (%) 

= 
Số hộ nghèo lương thực, thực phẩm trong kỳ 

x 100 
Tổng số hộ trong kỳ 

 

Tỷ lệ nghèo chung là phần trăm số người có mức chi tiêu bình quân đầu 

người thấp hơn chuẩn nghèo chung, được tính theo công thức sau: 

 

Tỉ lệ nghèo chung  
trong kỳ (%) 

= 
Số người nghèo chung trong kỳ 

x 100 
Tổng số dân trong kỳ 
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT AND  

METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS  

ON LIVING STANDARD  
 
 
 

 

Poverty line refers to the average revenue (or expenditure) per capita used 

as a standard to evaluate a poor person or a household. Those whose income (or 

expenditure) beneath the poverty line is considered poor person and household. 

● Food poverty line measured as value of a basket of food and foodstuff 

needed to provide a person with 2100 Kcal a day. 

● General poverty line is the sum of food poverty line and minimum 

expense for non-food, i.e. house, clothes, furniture, studying, recreation, health 

care, transportation, telecommunication, etc. 

Food poverty rate is percentage of households having average income/ 

expenditure per capita under food poverty line. Its formula is as follows: 

 

Food poverty 
rate in the period 

(%) 

 
= 

Number of households having average income expenditure  
per capita under food poverty line in the period  

x 100 
Total households in the period 

 

General poverty rate is percentage of people having average expenditure 

per capita under general poverty line. Its formula is as follows: 

 

General poverty rate in 
the period (%) 

 
= 

Number of people having average expenditure  
per capita under general poverty line in the period  

x 100 
Total population in the period 
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Tỷ lệ hộ nghèo  

Poverty rate  

%  

 Tỷ lệ hộ nghèo  
Poverty rate 

Trong đó - Of which 

 Thành thị  
Urban 

Nông thôn  
Rural 

    

2011 13,5   

2012 11,2   

2013 9,3   

2014 7,6   
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Thu nhập bình quân đầu người một tháng  
theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn,  
theo nguồn thu và phân theo nhóm thu nhập 

Monthly average income per capita at current prices  
by residence, by income source and by income quintiles 

 

Nghìn đồng - Thous. dongs  

 2008 2010 2012 2014 

     

TỔNG SỐ - TOTAL 699 947 1.637 2.142 

Phân theo thành thị, nông thôn  
By residence     

Thành thị - Urban 945 1.130 2.126 2.061 

Nông thôn - Rural 576 843 1.411 1.861 

Phân theo nguồn thu - By income source     

Tiền lương, tiền công - Salary and wage 260 361 722 831 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
Agriculture, forestry and fishing 147 227 403 291 

Phi nông, lâm nghiệp và thủy sản  
Non-agriculture, forestry and fishing 203 278 366 285 

Thu từ nguồn khác - Others 89 81 143 206 

Phân theo nhóm thu nhập  
By income quintile     

Nhóm 1 - Quintile 1 205 270 470 688 

Nhóm 2 - Quintile 2 376 457 885 1.194 

Nhóm 3 - Quintile 3 488 643 1.205 1.722 

Nhóm 4 - Quintile 4 651 962 1.638 2.294 

Nhóm 5 - Quintile 5 1.754 2.388 3.164 4.809 

Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất  
với nhóm thu nhập thấp nhất (Lần) 
The highest income quintile compared  
with the lowest income quintile (Time) 8,56 8,84 8,43 6,99 

Thành thị - Urban 8,60 7,11 7,07 5,37 

Nông thôn - Rural 8,03 9,26 7,07 7,06 
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Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu  
bình quân đầu người một tháng phân theo mặt hàng 

Average monthly expenditure of some main goods  
per capita by items 

                                                     

 
Đơn vị tính 

Unit 
2010 2012 2014 

     

Gạo -  Rice Kg 8,90 9,95 8,72 

Lương thực khác (quy gạo) 
Other foods (in rice equivalence) “ 0,78 0,92 0,74 

Thịt các loại - Meat of all kinds “ 0,92 0,95 1,05 

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil “ 0,29 0,30 0,32 

Tôm, cá - Shrimp, fish “ 2,67 2,86 2,73 

Trứng gia cầm - Eggs Quả - Piece 2,78 2,91 2,81 

Đậu phụ - Tofu Kg 0,21 0,14 0,13 

Đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo 
Sugar, molasses, milk, cake, candy, 
candied fruits “ 0,59 0,60 

 

0,57 

Nước mắm, nước chấm 
Fish sauce and dipping sauce Lít - Litre 0,75 0,31 0,33 

Chè, cà phê - Tea, coffee Kg 0,05 0,10 0,08 

Rượu, bia - Wine, beer Lít - Litre 1,09 1,14 1,11 

Đồ uống khác - Other drink “ 0,24 0,55 1,77 

Đậu các loại - Bean of all kinds Kg 0,07 0,13 0,07 

Lạc, vừng - Peanut, sesame seed “ 0,02 0,02 0,01 

Rau  - Vegetable “ 1,73 1,77 1,63 

Quả - Fruit “ 1,22 1,20 0,98 

 
 
 
 
 
 
 
 

273 



 

392  Mức sống dân cư và an toàn xã hội - Living standard and social security    ving standard 

Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu  
bình quân đầu người một tháng năm 2014  
phân theo thành thị, nông thôn 

Average monthly expenditure on some main goods 
per capita in 2014 by residence 

                                                     

 
Đơn vị tính 

Unit 
Chung 

General 

Trong đó - Of which 

 
Thành thị 

Urban 
Nông thôn 

Rural 

     

Gạo -  Rice Kg 8,72 6,68 9,93 

Lương thực khác (quy gạo) 
Other foods (in rice equivalence) “ 0,74 0,38 0,96 

Thịt các loại - Meat of all kinds “ 1,05 1,21 0,96 

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil “ 0,32 0,26 0,35 

Tôm, cá - Shrimp, fish “ 2,73 2,28 3,00 

Trứng gia cầm - Eggs Quả - Piece 2,81 3,12 2,63 

Đậu phụ - Tofu Kg 0,13 0,13 0,12 

Đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo 
Sugar, molasses, milk, cake, candy, 
candied fruits “ 0,57 0,59 0,55 

Nước mắm, nước chấm 
Fish sauce and dipping sauce Lít - Litre 0,33 0,29 0,35 

Chè, cà phê - Tea, coffee Kg 0,08 0,06 0,09 

Rượu, bia - Wine, beer Lít - Litre 1,11 1,05 1,14 

Đồ uống khác - Other drink “ 1,77 0,33 2,56 

Đậu các loại - Bean of all kinds Kg 0,07 0,33 0,09 

Lạc, vừng - Peanut, sesame seed “ 0,01 - 0,01 

Rau  - Vegetable “ 1,63 1,60 1,64 

Quả - Fruit “ 0,98 0,78 1,10 
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Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu  
bình quân đầu người một tháng năm 2014   
theo giá hiện hành phân theo 5 nhóm thu nhập 

Average monthly expenditure on some main goods  
per capita in 2014 by 5 quintiles 

 

 
Đơn vị tính 

Unit 
Nhóm 1  

Quintile 1 
Nhóm 2 

Quintile 2 
Nhóm 3 

Quintile 3 
Nhóm 4 

Quintile 4 
Nhóm 5 

Quintile 5 

       

Gạo -  Rice Kg 9,31 8,60 8,63 8,49 8,54 

Lương thực khác (quy gạo) 
Other foods (in rice equivalence) “ 1,43 0,80 0,49 0,54 0,46 

Thịt các loại - Meat of all kinds “ 0,43 0,55 1,04 1,36 1,86 

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil “ 0,26 0,31 0,32 0,32 0,39 

Tôm, cá - Shrimp, fish “ 2,10 3,23 3,18 2,38 2,80 

Trứng gia cầm - Eggs Quả - Piece 2,06 2,55 3,08 2,90 3,49 

Đậu phụ - Tofu Kg 0,13 0,11 0,13 0,12 0,14 

Đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo 
Sugar, molasses, milk, cake, 
candy, candied fruits “ 0,42 0,53 0,58 0,57 0,74 

Nước mắm, nước chấm 
Fish sauce and dipping sauce Lít - Litre 0,29 0,36 0,33 0,33 0,33 

Chè, cà phê - Tea, coffee Kg 0,05 0,04 0,10 0,08 0,12 

Rượu, bia - Wine, beer Lít - Litre 0,69 1,21 0,93 1,43 1,29 

Đồ uống khác - Other drink “ 0,20 0,47 4,68 2,07 1,15 

Đậu các loại - Bean of all kinds Kg 0,08 0,09 0,09 0,04 0,06 

Lạc, vừng - Peanut, sesame seed “ 0,01 - 0,01 0,01 - 

Rau  - Vegetable “ 1,25 1,47 1,68 1,64 2,09 

Quả - Fruit “ 0,98 0,65 1,17 0,69 1,40 
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Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền  
phân theo thành thị, nông thôn và phân theo loại đồ dùng 

Percentage of households having durable goods  
by residence and by type of goods  

% 

 2010 2012 2014 

    

TỔNG SỐ - TOTAL  99,63 100,00 

Phân theo thành thị, nông thôn  
By residence   

 

Thành thị - Urban  100,00 100,00 

Nông thôn - Rural  99,46 100,00 

Phân theo loại đồ dùng  
By type of goods   

 

Ô tô - Car  0,19  

Xe máy - Motorbike 70,52 85,48 84,90 

Máy điện thoại - Telephone 98,19 82,59 92,90 

Tủ lạnh - Refrigerator 32,18 47,93 58,69 

Đầu video - Video 58,21 60,69 64,04 

Ti vi màu - Colour Tivi 77,32 91,72 92,92 

Dàn nghe nhạc các loại - Stereo equipment 20,79 24,31 26,40 

Máy vi tính - Computer 13,49 17,52 18,25 

Máy điều hòa nhiệt độ - Aircondinioner 3,61 4,17 4,93 

Máy giặt, máy sấy quần áo 
Washing, drying machine 10,79 15,26 23,15 

Bình tắm nước nóng - Water heater 5,96 7,36 9,68 
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Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt, sử dụng nước  
và hố xí hợp vệ sinh phân theo thành thị, nông thôn 

Rate of households using electricity, hygienic water  
and toilet by residence  

% 

 2006 2008 2010 2012 2014 
      

Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt 
Rate of households using electricity 97,40 98,40 99,19 99,22 100,00 

Thành thị - Urban 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nông thôn - Rural 96,00 97,50 98,68 98,85 100,00 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 
Rate of households using hygienic water 77,10 86,50 91,52 91,40 100,00 

Thành thị - Urban 100,00 95,10 98,96 99,44 100,00 

Nông thôn - Rural 65,20 81,40 86,86 87,51 100,00 

Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh 
Rate of households using hygienic toilet 57,20 68,90 96,20 98,83 86,98 

Thành thị - Urban 89,70 91,50 98,88 100,00 97,57 

Nông thôn - Rural 39,80 55,80 93,82 98,12 80,02 

 
 
 

Tai nạn giao thông  

Traffic accidents  

 2010 2011 2012 2013  2014 

      
Số vụ tai nạn (Vụ) 
Number of traffic accidents (Case) 101 103 75 93 72 

Đường bộ - Roadway 94 100 75 92 69 

Đường sắt - Railway 7 3  1 3 

Đường thủy - Waterway      

Số người chết (Người) 
Number of deaths (Person) 109 117 79 104 80 

Đường bộ - Roadway 102 114 79 103 78 

Đường sắt - Railway 7 3 0 1 2 

Đường thủy - Waterway      

Số người bị thương (Người) 
Number of injured (Person) 95 115 85 86 53 

Đường bộ - Roadway 95 115 85 86 51 

Đường sắt - Railway     2 

Đường thủy - Waterway      
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Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    

Indicators related to children  

 

 
Đơn vị tính 

Unit 
      2013        2014 

Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo - The percentage of 
children at 5 year of age attending kindergarten % 96,9 98,2 

Chia ra - Of which:    

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
PhanRang - ThapCham city “ 98,7 99,3 

- Huyện Ninh Hải - NinhHai district “ 95,5 99,6 

- Huyện Ninh Sơn - NinhSon district “ 92,7 97,8 

- Huyện Ninh Phước - NinhPhuoc district “ 95,3 96,4 

- Huyện Bác Ái - BacAi district “ 93,5 94,3 

- Huyện Thuận Bắc - ThuanBac district “ 96,6 95,7 

- Huyện Thuận Nam - ThuanNam district “ 92,1 98,2 

Tỷ lệ đi mẫu giáo của trẻ em từ 3-5 tuổi - The percentage 
of children 3-5 years old attending kindergarten % 67,3 65,8 

Chia ra - Of which:    

- Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm 
PhanRang - ThapCham city “ 90,9 86,1 

- Huyện Ninh Hải - NinhHai district “ 66,5 62,3 

- Huyện Ninh Sơn - NinhSon district “ 66,9 71,2 

- Huyện Ninh Phước - NinhPhuoc district “ 46,7 47,2 

- Huyện Bác Ái - BacAi district “ 79,1 76,4 

- Huyện Thuận Bắc - ThuanBac district “ 59,1 57,4 

- Huyện Thuận Nam - ThuanNam district “ 42,5 58,4 

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc so với 
tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - The percentage of 
children in especially difficult circumstances received care 
and support per total children in especially difficult 
circumstances % 86,8 87,1 
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 (Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    

(Cont.) Indicators related to children  

 

 
Đơn vị tính 

Unit 
   2013     2014 

    
Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em đúng hạn 
The percentage of children have time-valid birth registered % 65,2 59,6 

Chia ra - Of which:    

-Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city “ 82,6 76,6 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district “ 68,5 73,1 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district “ 78,6 63,8 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district “ 28,2 21,56 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district “ 62,2 53,0 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district “ 39,6 35,7 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district “ 61,3 62,6 

Trong đó - Of which:    

- Khai sinh có yếu tố nước ngoài  
Birth registered with foreign relevant “ 68,0 47,1 

Tỷ lệ xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ em  
The percentage of commune/ ward having recreation 
location for children “ 6,2 7,7 

Tỷ lệ huyện có nhà văn hoá thiếu nhi   
The percentage of district having children cultural house “ 57,1 57,1 

Tỷ lệ số giờ truyền hình dành cho trẻ em trên số giờ  
phát sóng trong một năm (cấp tỉnh) - The percentage  
of TV broadcasting hour for children in reported year “ 7,1 7,1 

Tỷ lệ số giờ phát thanh dành cho trẻ em trên số giờ phát 
sóng trong một năm (cấp tỉnh) - The percentage of radio 
broadcasting hour for children in reported year. “ 3,6 3,6 

Tỷ lệ số giờ phát thanh chương trình cho trẻ em do địa 
phương sản xuất/Tổng số giờ phát sóng cho trẻ em trong 
một năm - Percentage of hours of radio programs for 
children by local production/total broadcasting hours for 
children in one year % 33 / >200g   33 />200g 

Số lượt trẻ em bị tai nạn thương tích (được đưa tới cơ sở 
y tế) từ 0- 14 tuổi - Number of children with injury (refered 
to health facility) 0-14 years old Lượt - Kids 1.159 783 

Trong đó: trẻ em là nữ - Of which: Female " 437 187 

Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi  
The number of displaced orphan Em - Child 1.580 340 

Trong đó: trẻ em là nữ - Of which: Female " 723 178 
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 (Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    

(Cont.) Indicators related to children  

 

 
Đơn vị tính 

Unit 
   2013     2014 

    
Trẻ em khuyết tật, tàn tật  
 Number of children with disabilities Em - Child 1.239 568 

Trong đó: trẻ em là nữ - Of which: Female " 603 297 

Trẻ em bị xâm hại tình dục  
Number of child victims of sexual abuse "    7       8 

Tỷ lệ trẻ em tiểu học đi học đúng độ tuổi 
The percentage of children studying enrollment criteria % 99,1 99,2 

Số trẻ em khuyết tật được giáo dục hòa nhập 
Some disabled children are integrated education Em - Child 138 143 

Trong đó - Of which:    

Trẻ 5 tuổi - Children at 5 year old “ 27 28 

Chia ra - Of which “   

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city " 5 4 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district " 4 3 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district " 7 8 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district " 3 2 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district  " 1 2 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district " 6 9 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district " 1 0 

Trẻ em độ tuổi cấp tiểu học  
Children of primary school age  " 57 58 

Chia ra - Of which    

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city " 13 12 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district " 10 11 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district " 8 6 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district " 9 8 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district " 5 7 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district " 6 8 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district " 6 6 
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 (Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    

(Cont.) Indicators related to children  

 

 
Đơn vị tính 

Unit 
   2013     2014 

    
Trẻ em độ tuổi cấp THCS  
Age children of lower secondary level Em - Child 39 45 

Chia ra - Of which    

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang -Thap Cham city " 10 11 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district " 15 10 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district “ 3 2 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district " 7 12 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district " 1 3 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district " 1 2 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district " 2 5 

Tổng số trẻ em dưới 5 tuổi  
Number of children under 5 year old “ 61.048 60.541 

Tổng số trẻ em dưới 15 tuổi  
Number of children under 15 year old  “ 169.695 159.947 

Số trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học  
Some children who are victims of toxic chemicals “ 330 145 

Số trẻ em nhiễm HIV - Number of HIV infected children “ 6 15 

Số trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc,  
độc hại, nguy hiểm - Some children have to work in 
conditions of heavy, toxic, dangerous  “ 74 181 

Số trẻ em chưa thành niên vi phạm pháp luật  
Some children are minors law violation “ 107 100 

Số cơ sở bảo trợ xã hội trợ giúp trẻ em - Number of 
establishments of social protection of child support 

Cơ sở 
Estab. 5 5 

Trong đó: Số cơ sở bảo trợ xã hội công lập  
Of which: Number of establishments public social 
protection " 1 1 

Số trẻ em được trợ giúp trong các cơ sở bảo trợ xã hội 
Some children get help in institutions of social protection 

Trẻ em 
Child 126 138 

Trong đó: Số trẻ em được trợ giúp trong các cơ sở 
công lập - Of which: Number of children assisted in 
public institutions " 42 41 

Tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi - Under five mortality rate ‰ 0,23 0,22 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân  
The percentage of children under age 5 Underweight % 20,0 18,9 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi  
Percentage of children under 5 malnourished stunting % 27,5 27,3 
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