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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MỨC SỐNG DÂN CƢ 

 

 

Thu nhập của hộ gia đình là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật mà hộ 

và các thành viên của hộ nhận được trong một thời gian nhất định, bao 

gồm: (1) Thu từ tiền công, tiền lương; (2) Thu từ sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất); (3) Thu từ sản 

xuất ngành nghề phi nông, lâm nghiệp, thủy sản (đã trừ chi phí sản xuất và 

thuế sản xuất); (4) Thu khác được tính vào thu nhập (không tính tiền rút 

tiết kiệm, bán tài sản, vay thuần túy, thu nợ và các khoản chuyển nhượng 

vốn nhận được). 

Thu nhập bình quân đầu ngƣời 1 tháng được tính bằng cách chia 

tổng thu nhập trong năm của hộ dân cư cho số nhân khẩu của hộ và chia cho 

12 tháng. Thu nhập của hộ là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật sau khi trừ 

chi phí sản xuất mà hộ và các thành viên của hộ nhận được trong một thời 

kỳ nhất định, thường là 1 năm. 

Chi tiêu hộ gia đình là tổng số tiền và giá trị hiện vật mà hộ và các 

thành viên của hộ nhận được đã chi cho tiêu dùng trong một thời gian nhất 

định, bao gồm: cả tự sản, tự tiêu về lương thực, thực phẩm, phí lương thực, 

thực phẩm và các khoản chi tiêu khác (biếu, đóng góp...). Các khoản chi tiêu 

của hộ không bao gồm chi phí sản xuất, thuế sản xuất, gửi tiết kiệm, cho 

vay, trả nợ và các khoản tương tự. 

Chi tiêu bình quân đầu ngƣời của hộ gia đình là toàn bộ số tiền và 

giá trị hiện vật mà hộ gia đình và các thành viên của hộ đã chi cho tiêu dùng 

bình quân cho một người trong một thời gian nhất định. 

Chi tiêu bình quân một người một tháng của hộ gia đình được tính theo 

công thức sau: 

Chi tiêu bình quân  

1 người 1 tháng  

của hộ gia đình  

kỳ báo cáo 

= 

Tổng số chi tiêu của hộ gia đình 

trong tháng báo cáo 

Số thành viên của hộ 

trong tháng báo cáo  
x 

Số tháng của 

kỳ báo cáo 
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Tỷ lệ nghèo là số phần trăm về số người hoặc số hộ có mức thu nhập 

(hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo trong tổng số 

người hoặc số hộ được nghiên cứu. 

Tỷ lệ nghèo lƣơng thực, thực phẩm là phần trăm số hộ có mức thu 

nhập bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm 

được tính theo công thức sau: 

Tỷ 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: 

Tỷ lệ nghèo chung 

trong kỳ (%) 
= 

Số người nghèo chung trong kỳ 
x 100 

Tổng dân số trong kỳ 
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT  

AND METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS  

ON LIVING STANDARD 

 

Income of household  is total sum of money and kinds household and 

its membersget in a given time (usually a year), including: (1) Revenue from 

salary; (2) Revenue  from agriculture, forestry and fishing activities (less 

intemediate cost and production tax); (3) Revenue from non agriculture, 

forestry, and  fishing  activities (excluding saving production tax); (4) Other 

revenues which are calculated in income (excluding saving withdraw, net 

lending, receivable debt payment and capital transfer). 

Monthly average income per capita is calculated by dividing the total 

income of households in reference year by their headcounts on average of 

12 months. Household income is the total amount and value in kind received 

by households and members less production costs in a given period, 

normally one year. 

Household expenditure  includes self-sufficiency of food and non-

food and other expenses (gift, contribution, etc), excluding production cost, 

production cost, production tax, savings, loans, debt payment, and others. 

  Household expenditure per capita  shows all the money and the 

value of items spent and consumed by a household per capita in a given 

period of time (usually for a month or a year): 

Mothly 

expenditure  

per capita of 

household 

= 

Total expenditure of household  

is the reporting period 

Number of persons of household 

is the reporting period  
x 

Number of months of 

the reporting period 

Poverty rate is the ratio of the number of people or households whose 

income (or expenditure) per capita fall below the poverty line among total 

surveyed population and households. 
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Food poverty rate is percentage of households having average income 

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

Food poverty 

rate in the period 

(%) 

 

= 

Number of households having average income 

per capita under food poverty line in the period  

x 100 
Total households in the period 

General poverty 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 

    

2010 23,91 … … 

2011 17,44 … … 

2012 14,20 … … 

2013 10,75 … … 

2014 7,42 … … 

2015 11,40 … … 

2016 10,46   

 
Năm 2015, 2016 tỷ lệ nghèo tính theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. 
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Thu nhập bình quân đầu người một tháng  
theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn,  
nguồn thu và phân theo nhóm thu nhập  

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

ĐVT: Nghìn đồng - Unit: Thous. dongs 

  2008 2010 2012 2014 2016 

          

TỔNG SỐ - TOTAL 594,8 839,7 1.307,5 1.810,1 2.210,6 

Phân theo thành thị, nông thôn - By residence      

Thành thị - Urban 1.206,4 1.547,1 2.133,6 2.894,7 3.507,8 

Nông thôn - Rural 519,5 706,0 1.140,7 1.527,7 1.920,2 

Phân theo nguồn thu - By income source      

Tiền lương, tiền công - Salary & wage 104,5 335,8 556,4 830,6 1.056,5 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản  

Agriculture, forestry & fishing 182,7 214,4 367,8 371,9 527,7 

Phi nông, lâm nghiệp và thủy sản  

Non-agriculture, forestry & fishing 131,5 147,1 239,1 320,3 432,0 

Thu từ nguồn khác - Others 176,1 142,4 144,2 287,2 194,5 

Phân theo nhóm thu nhập - By income quintile      

Nhóm 1 - Quintile 1 198,3 227,8 441,6 554,4 827,3 

Nhóm 2 - Quintile 2 328,5 449,8 717,1 963,5 1.423,5 

Nhóm 3 - Quintile 3 454,3 645,2 1.007,7 1.488,6 2.217,0 

Nhóm 4 - Quintile 4 656,1 899,0 1.481,4 2.175,7 3.269,2 

Nhóm 5 - Quintile 5 1.338,1 1.921,2 2.870,7 3.850,6 5.640,0 

Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất  

với nhóm thu nhập thấp nhất (Lần)  

The highest incom quintile compared with the 

lowest income quintile (Time) 6,8 6,9 6,5 6,9 6,8 

Thành thị - Urban 9,1 6,4 5,3 4,3 3,3 

Nông thôn - Rural 5,5 5,6 5,9 6,2 6,4 
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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 

2008 2010 2012 2014 2016 

Gạo - Rice Kg 11,48 10,11 10,31 9,23 9,47 

Lương thực khác (quy gạo) 
Other foods (in rice equivalence) " 0,68 0,87 0,91 0,66 0,42 

Thịt các loại - Meat of all kinds " 1,00 1,48 1,79 1,83 1,88 

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil " 0,29 0,33 0,4 0,37 0,38 

Tôm, cá - Shrimp, fish " 1,11 1,27 1,25 0,99 0,65 

Trứng gia cầm - Egg Quả - Piece 2,15 3,27 3,21 3,76 4,29 

Đậu phụ - Tofu Kg 0,15 0,26 0,25 0,29 0,34 

Đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo  
Sugar, molasses, milk, cake, candy, 
candied fruits " 0,33 0,38 0,38 0,46 0,48 

Nước mắm, nước chấm  
Fish sauce and dipping sauce  Lít - Litre 0,31 0,35 0,33 0,34 0,34 

Chè, cà phê - Tea, coffee Kg 0,02 0,03 0,05 0,07 0,08 

Rượu, bia - Wine, beer  Lít - Litre 0,56 0,70 0,69 0,74 0,81 

Đồ uống khác - Other drink " 0,29 0,15 0,28 0,14 0,14 

Đỗ các loại - Bean of all kinds Kg 0,08 0,09 0,07 0,04 0,3 

Lạc, vừng - Peanut, sesame seed " 0,17 0,10 0,04 0,07 0,05 

Rau - Vegetable " 1,63 1,91 1,60 1,26 1,51 

Quả - Fruit " 0,51 0,61 0,43 0,49 0,45 
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Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu  
bình quân đầu người một tháng năm 2016  
phân theo thành thị, nông thôn  

Average monthly expenditure on some main goods  
per capita in 2016 by residence 

  Đơn vị tính  

Unit 

Chung  

General 

Trong đó - Of which 

 

Thành thị  

Urban 

Nông thôn 

Rural 

Gạo - Rice Kg 9,15 7,35 9,71 

Lương thực khác (quy gạo) 

Other foods (in rice equivalence) " 0,72 0,46 0,77 

Thịt các loại - Meat of all kinds " 1,95 1,96 1,85 

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil " 0,39 0,42 0,38 

Tôm, cá - Shrimp, fish " 0,75 0,91 0,86 

Trứng gia cầm - Egg Quả - Piece 3,79 3,31 3,95 

Đậu phụ - Tofu Kg 0,31 0,32 0,31 

Đường, mật, sữa, bánh, mứt kẹo  

Sugar, molasses, milk, cake, candy, 

candied fruits " 0,48 0,37 0,49 

Nước mắm, nước chấm  

Fish sauce and dipping sauce  Lít - Litre 0,31 0,29 0,32 

Chè, cà phê - Tea, coffee Kg 0,08 0,13 0,03 

Rượu, bia - Wine, beer  Lít - Litre 0,72 0,51 0,74 

Đồ uống khác - Other drink " 0,12 0,05 0,14 

Đỗ các loại - Bean of all kinds Kg 0,06 0,06 0,06 

Lạc, vừng - Peanut, sesame seed " 0,08 0,05 0,09 

Rau - Vegetable " 1,45 1,12 1,36 

Quả - Fruit " 0,52 0,45 0,55 
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Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân  
đầu người một tháng năm 2016 theo giá hiện hành  
phân theo 5 nhóm thu nhập  

Average monthly expenditure on some main goods 
per capita in 2016 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 9,62 9,59 8,85 9,40 8,30 

Lương thực khác (quy gạo) 

Other foods  

(in rice equivalence) " 0,67 0,57 0,74 0,66 0,62 

Thịt các loại  

Meat of all kinds " 1,33 1,31 1,85 1,93 2,63 

Mỡ, dầu ăn - Grease, oil " 0,31 0,31 0,42 0,40 0,43 

Tôm, cá - Shrimp, fish " 0,82 0,97 0,96 0,91 1,24 

Trứng gia cầm - Egg Quả - Piece 3,19 3,01 4,50 3,79 4,16 

Đậu phụ - Tofu Kg 0,23 0,31 0,35 0,32 0,24 

Đường, mật, sữa, bánh, 

mứt, kẹo - Sugar, molasses, 

milk, cake, candy, candied 

fruits " 0,31 0,37 0,57 0,41 0,60 

Nước mắm, nước chấm  

Fish sauce and dipping 

sauce Lít - Litre 0,35 0,30 0,39 0,36 0,32 

Chè, cà phê - Tea, coffee Kg 0,01 0,08 0,06 0,04 0,17 

Rượu, bia - Wine, beer Lít - Litre 0,59 0,56 0,89 0,56 1,04 

Đồ uống khác  

Other drink " 0,13 0,13 0,18 0,11 0,14 

Đỗ các loại  

Bean of all kinds Kg 0,05 0,03 0,04 0,02 0,06 

Lạc, vừng  

Peanut, sesame seed " 0,06 0,05 0,08 0,08 0,06 

Rau - Vegetable " 0,92 1,18 1,51 1,35 1,29 

Quả - Fruit " 0,53 0,32 0,57 0,42 0,61 
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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 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2008 2010 2012 2014 2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 99,85 99,95 99,96 100,00 100,00 

Phân theo thành thị, nông thôn - By residence      

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

Nông thôn - Rural 99,93 99,96 99,97 100,00 100,00 

Phân theo loại đồ dùng - By type of goods      

Ô tô - Car 0,37 1,72 1,81 2,67 3,39 

Xe máy - Motobike 56,45 66,16 71,80 78,03 85,70 

Máy điện thoại - Telephone 50,44 90,04 93,63 90,27 94,77 

Tủ lạnh - Refrigerator 12,78 19,94 30,12 50,24 58,10 

Đầu video - Video 39,04 35,59 38,17 46,82 46,38 

Ti vi màu - Colour Tivi 78,12 78,79 84,15 88,78 91,70 

Máy vi tính - Computer 4,42 9,94 10,21 13,84 15,73 

Máy điều hòa nhiệt độ - Air conditioning 0,90 3,93 4,23 10,65 12,31 

Máy giặt, máy sấy quần áo  

Washing, drying machine 2,62 8,65 12,10 18,42 21,16 

Bình tắm nước nóng - Water heater 5,82 9,84 17,59 26,18 32,06 
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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 

Đơn vị tính - Unit: % 

  2008 2010 2012 2014 2016 

Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt  

Rate of households using electricity 99,54 99,87 99,87 100,00 100,00 

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

Nông thôn - Rural 99,48 99,84 99,84 100,00 100,00 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

Rate of households using hygienic water 98,36 98,61 99,48 99,54 99,55 

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

Nông thôn - Rural 98,15 98,35 99,40 99,41 99,42 

Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh  

Rate of households using hygienic toilet 19,14 25,18 30,90 41,91 47,79 

Thành thị - Urban 62,85 77,83 81,18 92,21 96,43 

Nông thôn - Rural 12,63 14,06 20,78 29,46 33,53 
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Tai nạn giao thông  

Traffic accidents 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Số vụ tai nạn (Vụ)  

Number of traffic accidents (Case) 287 178 175 179 183 

Đường bộ - Roadway 284 177 173 176 180 

Đường sắt - Railway 1 1 2 3 3 

Đường thủy - Waterway 2 - - - - 

Số người chết (Người) 

Number of deaths (Person) 142 141 160 147 157 

Đường bộ - Roadway 138 141 159 146 154 

Đường sắt - Railway 1 - 1 1 3 

Đường thủy - Waterway 3 - - - - 

Số người bị thương (Người)  

Number of injured (Person) 231 156 124 132 95 

Đường bộ - Roadway 231 154 123 129 95 

Đường sắt - Railway - 2 1 3 - 

Đường thủy - Waterway - -  -  - - 
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