Sáng 11-7, Phó Th tng Chính ph Vng ình Hu, Trng ban ch o Tng iu tra dân s
và nhà Trung ng ch trì hi ngh trc tuyn công b kt qu s b Tng iu tra dân s và nhà
nm 2019 (Tng iu tra 2019).
Theo Tng cc trng Tng cc Thng kê Nguyn Bích Lâm, tng s dân ca Vit Nam vào
thi im 0 gi ngày 1-4-2019 là 96.208.984 ngi, trong ó dân s nam là 47.881.061
ngi (chim 49,8%) và dân s n là 48.327.923 ngi (chim 50,2%). Vi kt qu này, Vit
Nam là quc gia ông dân th 15 trên th gii và th 3 trong khu vc ông Nam Á (sau
Indonesia và Philippines). So vi nm 2009, v trí xp hng v quy mô dân s ca Vit
Nam trong khu vc ông Nam Á không thay i và gim 2 bc so vi các quc gia và
vùng lãnh th trên th gii.
Sau 10 nm, k t nm 2009 n nay, quy mô dân s Vit Nam tng thêm 10,4 triu ngi. T
l tng dân s bình quân nm giai on 2009-2019 là 1,14%/nm, gim nh so vi giai on
10 nm trc (1,18%/nm). Kt qu Tng iu tra 2019 cng cho thy, Vit Nam là quc gia
có mt dân s cao so vi các nc trên th gii và trong khu vc. Nm 2019, mt dân s
ca Vit Nam là 290 ngi/km2, tng 31 ngi/km2 so vi nm 2009.
Ti im cu à Nng, Phó Cc trng Cc Thng kê à Nng Trn Nam Trung thông tin v kt
qu s b ca cuc Tng iu tra 2019 ti thành ph à Nng. Theo ó, tng s dân thành ph là
1.134.310 ngi, trong ó dân s nam là 576.000 ngi (chim 50,7%) và dân s n là hn
558.000 ngi (chim 49,3%). Sau 10 nm, quy mô dân s tng thêm hn 250.000 ngi,
tc tng trng bình quân 2,54% ; mt dân s là 883 ngi/km2 vi dân s thành th là gn
990.000 ngi; nhân khu thc t thng trú là 3,6 ngi/h.

Phó Th tng Chính ph Vng ình Hu ánh giá, quá trình t chc thc hin Tng iu tra
2019 ã áp dng trit , rng rãi công ngh thông tin, áp ng yêu cu nhanh nhy, kp thi,
hiu qu, sm cho ra kt qu, s liu. Vi cách làm này, có th cp nht d liu hng nm và 10
nm sau có th không cn t chc cuc Tng iu tra dân s và nhà na, hn ch tn kém thi
gian, kinh phí. T nay n khi công b s liu chính thc,
Tng cc Thng kê cn có nhng bng phân tích, ánh giá s liu có kin gii chính sách
phù hp, bi kt qu Tng iu tra không ch là nhng con s. Công vic tip theo ca Tng iu
tra là phân tích, ánh giá chi tit s liu a ra báo cáo chính thc và s công b báo cáo
này vào tháng 12-2019 ti”.

