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LỜI NÓI ĐẦU

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2019
được tiến hành trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của
Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra là thu thập thông tin cơ bản
về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà
ở trên toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông
tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2011-2020
và xây dựng chiến lược và các các kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2030;
phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của
Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ
sở dữ liệu tổng hợp về dân số. Thành phố Hải Phòng đã tiến hành triển khai cuộc Tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Để chuẩn bị và thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa
bàn thành phố Hải Phòng, các cấp ủy Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn đã tổ chức quán
triệt đến chi bộ và đảng viên nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng
của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; xác định cuộc Tổng điều tra dân số và
nhà ở là công tác quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của tất cả các cấp, các
ngành nên cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các
địa bàn điều tra. Ban Chỉ đạo cấp thành phố, cấp huyện tham mưu các cấp ủy, chính quyền
ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo vào đầu năm 2019 về chỉ đạo thực hiện thắng
lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Được sự quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, cùng

với sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân toànThành phố, đến nay cuộc Tổng điều tra đã hoàn

thành theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Kế hoạch của
Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng.

Từ kết quả ban đầu của Tổng điều tra, Cục Thống kê thành phố Hải Phòng tiến
hành biên soạn, công bố “Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành

phố Hải Phòng”. Đây là kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhưng

với lượng thông tin lớn, phạm vi rộng nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình

tổ chức thực hiện và biên soạn.

Cục Thống kê thành phố rất mong được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức và cá

nhân để rút kinh nghiệm cho việc biên soạn kết quả chính thức Tổng điều tra được hoàn

thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin./.

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong những năm qua, kể từ khi thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ tư vào
năm 2009, tình hình kinh tế -xã hội của thành phố Hải Phòng đã có nhiều thay đổi và có
bước tiến dài trong phát triển kinh tế-xã hội, qui mô nền kinh tế năm 2018 theo giá hiện
hành đạt 195.536,2 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 97,1 triệu đồng, tương
đương 4277,4 USD, tăng 2,54 lần so với năm 2009. Tăng trưởng kinh tế giúp cải thiện tình
hình việc làm, tăng mức sống dân cư, đồng thời cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực trong giải quyết
các vấn đề về đô thị hóa, di cư đến các khu đô thị và khu công nghiệp, nhà ở, việc làm bền
vững, bảo vệ môi trường... Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn Tổng điều tra
năm 2019) đã được thực hiện nhằm tiếp tục cung cấp thông tin toàn diện về tình hình dân
số, các đặc điểm về nhân khẩu học, tình hình lao động việc làm, điều kiện sống của các hộ
dân cư,...phục vụ đánh giá chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm qua của thành phố
Hải Phòng, đồng thời để thành phố xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2021-2030, cũng như các chính sách khác liên quan đến người dân của thành phố Hải Phòng.

Tổng điều tra năm 2019 diễn ra trong bối cảnh yêu cầu cải tiến về phương pháp và
hình thức điều tra theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của Tổng điều
tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê, tăng
tính tiếp cận thông tin của người dùng tin, rút ngắn thời gian điều tra, công bố sớm được kết
quả điều tra và tiết kiệm được nguồn lực của thành phố.

So với Tổng điều tra năm 2009, Tổng điều tra năm 2019 đã cải tiến cả về phương pháp
và hình thức thu thập thông tin: Trong đó, áp dụng đồng thời ba hình thức thu thập thông tin
là: Điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet (Webform); điều tra bằng phiếu điện tử
trên thiết bị di động (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (còn gọi
Webform), điều tra sử dụng CAPI là hình thức chủ yếu chiếm 99,97% còn 0,03% là các hộ
tự cung cấp thông tin trực tuyến.

Do thay đổi về phương pháp và hình thức thu thập thông tin nên các công đoạn khác
của Tổng điều tra cũng phải thay đổi theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, gồm: Lập
và cập nhật bảng kê hộ, lưu trữ và sử dụng sơ đồ nền xã/phường; chọn mẫu hộ tự động;
nhắn tin và gửi thư điện tử (email) đến các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến;
kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến (đồng thời cùng với thời gian thu thập thông tin). Thiết
lập mạng lưới thông tin điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực
hiện trực tiếp trên cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra thông qua trang Hệ thống điều hành tác
nghiệp. Cụ thể, đó là việc thiết lập các đơn vị điều tra (hộ dân cư) gắn với thông tin về địa
bàn điều tra, các thôn/tổ dân phố và các đơn vị hành chính các cấp; xác định các lực lượng
tham gia Tổng điều tra bao gồm các điều tra viên, giám sát viên các cấp và Ban chỉ đạo các
cấp; phân công trách nhiệm (phân quyền và thực hiện) trong thực hiện các nhiệm vụ của
Tổng điều tra trên trang Web điều hành giúp cho việc giám sát và chỉ đạo, điều hành quyết
liệt và hiệu quả hơn trong giai đoạn thu thập thông tin tại các địa bàn, kiểm tra tiến độ điều
tra, chất lượng cũng như các báo cáo thống kê sơ bộ phục vụ việc quản lý, điều hành của các
cấp; kiểm tra và xác nhận thông tin đối với các lỗi cảnh báo và hiệu đính số liệu trong các
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trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, những đổi mới này cũng tạo ra nhiều khó khăn thách thức
trong thực hiện Tổng điều tra năm 2019 tại thành phố Hải Phòng.

Để thu thập thông tin cơ bản chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học và nhà ở của các hộ
dân cư thông qua điều tra mẫunhằm bảo đảm tính đại diện của các chỉ tiêu đại diện đến cấp
huyện, Tổng điều tra năm 2019 áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng hai giai đoạn với
số lượng khoảng 40% tổng số địa bàn mẫu và quy mô mẫu chiếm 10% số hộ trên địa bàn
điều tra.

Cải tiến Quy trình vẽ sơ đồ nền xã/phường phân chia địa bàn điều tra, không vẽ sơ đồ
chi tiết tới từng địa bàn, từng ngôi nhà/đơn vị nhà ở so với các cuộc Tổng điều tra trước đây,
tiết kiệm được kinh phí Tổng điều tra nhưng vẫn thể hiện rõ được ranh giới giữa các địa bàn
điều tra, giúp công tác lập bảng kê hộ tại địa bàn đầy đủ chính xác.

Dữ liệu Tổng điều tra được quản lý tập trung tại Trung ương thông qua hệ thống truyền
gửi thông tin và máy chủ lưu giữ dữ liệu. Bất cứ một sự thay đổi nào của dữ liệu trong và
sau quá trình thu thập thông tin tại địa bàn đều được thực hiện trên máy chủ và phục vụ
công tác tra cứu. Dữ liệu Tổng điều tra được phân cấp, phân quyền chi tiết đối với từng cấp
quản lý và giám sát trong và sau quá trình thu thập thông tin tại địa bàn. Trong đó sử dụng
Trang Web điều hành để kiểm tra tiến độ, chất lượng phiếu và lập các báo cáo thống kê sơ
bộ phục vụ việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp; kiểm tra và xác nhận thông tin đối
với các lỗi cảnh báo và hiệu đính số liệu trong trường hợp cần thiết. Quản lý dữ liệu được
công khai, minh bạch, thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo thuận lợi cho các cấp
quản lý, giám sát, nắm bắt đầy đủ thông tin, diễn biến của cuộc Tổng điều tra, đặc biệt là
trong giai đoạn điều tra ghi phiếu tại địa bàn.
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PHẦN II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Công tác chỉ đạo, phối hợp trong chuẩn bị và tổ chức Tổng điều tra dân số và
nhà ở năm 2019

1.1. Lực lượng chỉ đạo, quản lý.

Để chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra năm 2019, lực lượng chỉ đạo và quản lý đã
được thực hiện ở ba cấp từ thành phố đến các xã. Cụ thể, có 239 Ban Chỉ đạo các cấp được
thành lập (01 BCĐ thành phố; 15 BCĐ cấp huyện và 223 BCĐ cấp xã) BCĐ cấp thành phố,
cấp huyện và cấp xã với lực lượng thành viên BCĐ tham gia là 1.306 người và Văn phòng
BCĐ các cấp là 136 người.

1.2. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra năm 2019, Ủy ban
nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/01/2019 về
việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố;
trong đó, nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều
tra.Trên cơ sở đó các Sở, ban, ngành thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân
công, thực hiện tốt trong công tác phối kết hợp trong công tác triển khai thực hiện cuộc
Tổng điều tra; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
TĐT theo đúng nội dung kế hoạch của BCĐTĐT thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố phối hợp chính quyền các cấp, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên
tích cực tham gia Tổng điều tra.

Trong quá trình thực hiện Tổng điều tra năm 2019 Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp
xã, UBND thành phố, cấp huyện, cấp xã đã chỉ đạo quyết liệt các thành viên BCĐ, giám sát
viên (viết tắt là GSV), Tổ trưởng (viết tắt là TT), điều tra viên thống kê (viết tắt là ĐTV)
cũng như các cơ quan chuyên ngành của địa phương để tổ chức thực hiện thành công cuộc
Tổng điều tra. Ngoài ra BCĐ thành phố đã triển khai công tác Tổng điều tra năm 2019 tới
các cơ quan, đơn vị, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp trong công tác thực
hiện Tổng điều tra.

BCĐ, Văn phòng BCĐ thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo về nghiệp vụ,
hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, văn bản chỉ đạo hoàn thiện dữ liệu sau thời gian
điều tra......thường xuyên nắm bắt, truyền tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của BCĐTW đến
BCĐ cấp huyện, xã các GSV, TT, ĐTV để thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền cho Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra năm 2019 đã được thực hiện sâu rộng

trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường, thị trấn.
Trong đó Thành ủy, UBND thành phố, BCĐ từ thành phố đến huyện, xã. phường, đã ban
hành và phổ biến, thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và
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UBND thành phố, huyện, quận; phương án điều tra, kế hoạch Tổng điều tra, kế hoạch tuyên
truyền của BCĐ Tổng điều tra các cấp… Công tác tuyên truyền đã nhấn mạnh mục đích,
yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra năm 2019.

Tổng điều tra năm 2019 sử dụng tối đa các hình thức, phương tiện tuyên truyền trên
phạm vi toàn thành phố. Các hình thức tuyên truyền chính của Tổng điều tra 2019 bao gồm:
Tuyên truyền qua các kênh trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân
thành phố, Cục Thống kê, Ủy ban nhân dân huyện, quận, Đài Phát thanh–Truyền hình thành
phố và các huyện, quận

Tuyên truyền qua các hình thức báo viết, báo nói và báo hình. Đăng tải các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, của thành phố về cuộc Tổng điều tra: Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày
06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời
điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-
BCĐTW ngày 15/08/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành
Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Văn bản, Chỉ thị của Thành ủy, Ủy ban
nhân dân thành phố. Kế hoạch Tổng điều tra của thành phố, huyện, quận. Mục hỏi – đáp
Tổng điều tra. Đồng thời đưa tin và hình ảnh công tác tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch
Tổng điều tra và tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê Tổng điều tra; Hội nghị tập huấn
nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Ban chỉ đạo
Tổng điều tra thành phố, huyện, quận; trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo BCĐ Tổng điều tra
thành phố; đăng tải tin tức về Lễ ra quân Tổng điều tra tại các xã, phường; cập nhật tình
hình, tiến độ triển khai công tác thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra…...

- Tại các buổi giao ban của Lãnh đạo thành phố, huyện, quận, giao ban công tác Tuyên
giáo BCĐ các cấp báo cáo kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; báo cáo công tác chuẩn bị;
công tác tổ chức thu thập thông tin; tiến độ thực hiện Tổng điều tra; những khó khăn, bất
cập trong quá trình triển khai công tác Tổng điều tra…

- Tuyên truyền đến các hộ dân cư và nhân dân thông qua tổ chức họp tổ dân phố,
thônTuyên truyền trên hệ thống phát thanh, treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, dán logo
tại cơ quan, công sở, nơi công cộng, những tuyến phố chính, những nơi tập trung đông dân
cư, những nơi có nhiều người thường xuyên qua lại, hoặc những điểm dễ thấy, chạy xe ô tô
cổ động diễu hành trên các trục đường chính…..

- Hình thức gửi tin nhắn tuyên truyền tới các thuê bao điện thoại di động đã được sử
dụng trong Tổng điều tra năm 2019 giúp nhân dân có thêm thông tin về cuộc Tổng điều tra
năm 2019. Ngoài ra Tổng điều tra năm 2019 đã thiết lập đường dây nóng miễn cước hỗ trợ
theo các nội dung về nghiệp vụ, công nghệ thông tin và các vấn đề chung của Tổng điều tra.
Giúp cung cấp thông tin chung cho nhân dân tìm hiểu về Tổng điều tra và phản ánh tình
hình thực hiện tại địa phương, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho lực lượng tham gia Tổng điều
tra trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.
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3. Công tác thu thập thông tin và giám sát điều tra tại địa bàn

3.1. Lực lượng tham gia

Căn cứ hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên điều tra của
BCĐ thành phố Hải Phòng; BCĐ cấp huyện đã tổ chức tuyển chọn điều tra viên và tổ
trưởng theo đúng hướng dẫn và yêu cầu cầu của cuộc tổng điều tra. Tổng số điều tra viên,
Tổ trưởng được trưng tập là 2.290 người (điều tra viên là 2.056 người; tổ trưởng là
234 người).

Số giám sát viên các cấp được trưng dụng tham gia Tổng điều tra là 88 người, (GSV
thành phố 16 người, GSV cấp huyện 72 người). Giám sát viên có trách nhiệm giám sát các
hoạt động của mạng lưới tổ trưởng và điều tra viên, giám sát và hỗ trợ nghiệp vụ chuyên
môn cho BCĐ các cấp và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của BCĐ Tổng điều tra
các cấp.

3.2. Phương pháp và hình thức thu thập thông tin

Tổng điều tra năm 2019 áp dụng đồng thời hai phương pháp thu thập thông tin là điều
tra trực tiếp và điều tra gián tiếp.Về hình thức thu thập thông tin, Tổng điều tra năm 2019 sử
dụng hai hình thức thu thập: Điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI), là hình
thức thu thập thông tin ứng dụng công nghệ thông tin, theo đó phiếu điều tra được thiết kế
sẵn để cài đặt trong máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh phục vụ cho việc ghi chép
thông tin ngay trong quá trình ĐTV thực hiện phỏng vấn và điều tra bằng phiếu trực tuyến
sử dụng Internet (Webform): Là hình thức hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà
ở thông qua phiếu điều tra trực tuyến. Các hộ tự đăng ký thực hiện Webform được cấp tài
khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống thông tin của Tổng điều tra và tự cung cấp
thông tin về hộ cũng như các nhân khẩu thực tế thường trú của hộ theo phiếu điều tra.

3.3. Tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức
Tổng điều tra năm 2019 quy định thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 25 ngày, bắt đầu từ
ngày 01/4/2019. Công tác thu thập thông tin tại địa bàn đã được thực hiện đồng loạt sáng ngày
01/04/2019 tại các xã, phường, thị trấn và toàn thành phố đến hết ngày 25/4/2019. Ban Chỉ đạo
Tổng điều tra Trung ương đã điều chỉnh thêm thời gian từ ngày 26/4 đến hết ngày 02/5/2019 để
tiếp nhận và xử lý các trường hợp phản ánh của nhân dân về việc điều tra sót hộ dân cư, để điều
tra bổ sung cho các đối tượng này.

Các đơn vị quận, huyện đều hoàn thành tiến độ điều tra theo đúng thời hạn qui định,
(trong đó có 03 quận, huyện có qui mô dân số nhỏ đã hoàn thành thu thập thông tin trước
ngày 20/4).

Quá trình tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn diễn ra khá thuận lợi và được thực hiện
nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập thông tin tại
địa bàn nảy sinh một số vấn đề khó khăn, đặc biệt là đối với những hộ thường xuyên vắng
nhà, đi làm về muộn, hộ sống tại các khu chung cư cao cấp hoặc những hộ dân đang có mâu
thuẫn, bức xúc với chính quyền địa phương.
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Một số ĐTV lớn tuổi chưa sử dụng thành thạo thiết bị di động, trong quá trình ghi
phiếu tại hộ thao tác trên thiết bị thông minh chậm, khi tích chọn các đáp án trả lời. Trong
khi đó, các ĐTV trẻ mặc dù có lợi thế về tính chủ động, nắm bắt nghiệp vụ nhanh và sử
dụng thiết bị thành thạo nhưng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận địa bàn và tiếp xúc
hộ nhất là đối với các địa bàn thành thị hoặc các khu chung cư cao cấp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra năm 2019, tiết kiệm thời gian
công sức cho điều tra viên, nhưng cũng gây không ít khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu vì
theo quy định cuối mỗi ngày điều tra, các điều tra viên phải đồng bộ dữ liệu lên trang Web
hệ thống nhưng hay bị nghẽn mạng không đồng bộ được tạo tâm lý lo lắng cho các ĐTV.
Việc sử dụng thiết bị của ĐTV với nhiều chủng loại máy và hai hệ điều hành cũng gặp khó
khăn trong việc hướng dẫn sử dụng và sửa các lỗi do thiết bị gây ra, do có nhiều điều tra
viên lớn tuổi sử dụng chưa thành thạo thiết bị thông minh. Trong quá trình điều tra, chương
trình CAPI được cập nhật nhiều lần điều này cũng gây khó khăn nhất định cho ĐTV. Tuy
Ban Chỉ đạo thành phố đã thành lập Tổ công nghệ thông tin để kịp thời hỗ trợ trực tuyến
cho GSV các cấp và ĐTV, song lực lượng hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin còn mỏng
so với tổng số ĐTV nên việc hỗ trợ tại một số thời điểm còn quá tải. Nhất là trong thời gian
kiểm tra, xác minh và sửa phiếu, trang Web điều hành bị quá tải, gián đoạn đã làm cho công
tác kiểm tra, hoàn thiện phiếu bị chậm hơn theo kế hoạch.

Trong thời gian điều tra cũng bị ảnh hưởng tới tiến độ điều tra bởi dịch tả lợn Châu
Phi, do các điều tra viên và tổ trưởng điều tra đều là thôn, tổ trưởng dân phố hoặc là cán bộ
công chức xã, phường đều được huy động tăng cường cho công tác kiểm tra, giám sát tiêu
hủy các đàn lợn và dập dịch tại địa phương.

3.4. Giám sát điều tra

Tổng điều tra năm 2019 thực hiện hai hình thức giám sát: Giám sát trực tiếp thông qua
các đoàn công tác tại địa bàn điều tra và giám sát gián tiếp thông qua Trang Web điều hành
của Tổng điều tra. Với việc ứng dụng trên trang Web điều hành trong công tác giám sát
Tổng điều tra là một bước cải tiến đột phá trong công tác điều tra điều tra nói chung và công
tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Có thể nói, đây là cuộc điều tra thống kê lần đầu tiên có đầy
đủ thông tin về tiến độ điều tra, số lượng, chất lượng phiếu điều tra của từng địa bàn, từng
điều tra viên ngay trong quá trình điều tra thu thập thông tin tại hộ dân cư, qua đó giúp cho
các tổ trưởng, giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện nắm bắt thông tin kịp thời hỗ trợ các
ĐTV về sử dụng thiết bị di động trong việc thực hiện điều tra thu thập thông tin bằng phiếu
điện tử, thực hiện các quy trình phỏng vấn ghi thông tin, hướng dẫn sửa chữa thông tin trên
phiếu CAPI, bổ sung thiếu sót về công tác nghiệp vụ...đồng thời, bổ sung và khắc phục kịp
thời những tồn tại, vướng mắc về công tác chỉ đạo và nghiệp vụ điều tra..., qua đó tham mưu
cho Ban Chỉ đạo các cấp có kế hoạch chỉ đạo, điều phối phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng
và tiến độ Tổng điều tra.
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4. Kiểm tra, xử lý và tổng hợp số liệu.
Tổng điều tra năm 2019 ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giai đoạn thu

thập thông tin tại các hộ dân cư của địa bàn điều tra, do vậy công tác kiểm tra, xử lý số liệu
được thực hiện song song với thời gian thu thập thông tin tại địa bàn và tiếp tục được thực
hiện sau khi hoàn thành, kết thúc thu thập thông tin của các điều tra viên.

Trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, GSV các cấp thực hiện việc kiểm tra dữ liệu
hai hình thức: Kiểm tra trực tiếp thông qua giám sát và dự phỏng vấn tại hộ và kiểm tra gián tiếp
thông qua Trang Web điều hành. Đối với hình thức kiểm tra trên Trang Web điều hành, chương
trình phần mền của hệ thống tự động thông báo các lỗi cần kiểm tra và yêu cầu GSV cấp huyện
xác nhận hoặc yêu cầu TT và ĐTV hoàn thiện phiếu điều tra để đồng bộ lên hệ thống dữ liệu.
Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý các lỗi số liệu do hệ thống tự động cảnh báo trên Trang Web điều
hành, GSV các cấp thực hiện việc kiểm tra thông tin trên trang Web điều hành thông qua các tính
năng về báo cáo tiến độ tại từng địa bàn điều tra hoặc tiến độ theo ĐTV để đôn đốc, nhắc nhở các
ĐTV thực hiện theo đúng tiến độ. Kiểm tra thông tin thông qua bảng số liệu sơ bộ về tình hình
dân số tại địa phương, các bảng dữ liệu về dân số, nhà ở, học vấn...để phát hiện và kiểm tra những
lỗi nghi vấn, đặc biệt là những lỗi hệ thống.... yêu cầu GSV cấp huyện xác nhận hoặc yêu cầu
ĐTV, TT hoàn thiện phiếu điều tra để đồng bộ lên hệ thống dữ liệu.

Công tác kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu được BCĐ các cấp thực hiện tại các đơn vị thông
qua trang Web điều hành từ ngày 15/5/2019 đến hết ngày 10/6/2019. Tuy nhiên, công việc
sửa lỗi trên phiếu điều tra còn gặp khó khăn khi gặp hộ để xác minh các thông tin trên phiếu
điều tra. Nhất là đối với các hộ điều tra mẫu, việc mô tả công việc mâu thuẫn với trình độ
chuyên môn, tên công việc với sản phẩm chính.v.v, ..mất rất nhiều thời gian xác minh để
xác định công việc chính mà đối tượng điều tra đang làm, nơi làm việc, trình độ chuyên
môn kỹ thuật …để cho công tác ghi mã nghề, mã ngành đạt yêu cầu và đảm bảo đúng tiến
độ và thời gian theo Phương án Tổng điều tra.

5. Thanh tra, phúc tra kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Cục Thống kê thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh tra cuộc Tổng điều tra năm 2019 như:

Công tác rà soát, cập nhật lập danh sách, lập bảng kê các địa bàn điều tra, các đơn vị điều tra, tổ
chức các lớp tập huấn, số lượng chất lượng của phiếu điều tra….,quy trình phỏng vấn ghi thông tin
của điều tra viên, trách nhiệm của tổ trưởng tại huyện An Dương

Để đánh giá mức độ điều tra trùng và sót về tổng số hộ và số người thực tế thường trú,
căn cứ đánh giá chất lượng thông tin của Tổng điều tra, ngày 27/3/2019 Ban Chỉ đạo Tổng
điều tra dân số và nhà ở Trung ương, đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-BCĐTW về phúc tra
Tổng điều tra năm 2019. Đoàn phúc tra của BCĐTW đã tiến hành phúc tra địa bàn điều tra
(ĐBĐT) số 13 tổ dân cư Hạ Đoạn 4, quận Hải An. Tổng số hộ được phúc tra là 136/158 hộ
(đạt 80,07%) số hộ của ĐBĐT. Kết quả phúc tra, cho thấy điều tra viên đã trực tiếp xuống
địa bàn rà soát hộ đầy đủ, xác định đúng ranh giới ĐBĐT, phỏng vấn thu thập thông tin của
hộ tương đối đầy đủ, chính xác. Tỷ lệ sai sót thấp, sai số thuần ở trong phạm vi cho phép.

http://thongkehaiphong.gov.vn
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6. Đánh giá chất lượng phiếu điều tra

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin
trong điều tra thu thập thông tin tại địa bàn 100% các hộ được thu thập thông tin dưới dạng
phiếu CAPI và Webform. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ghi phiếu điện tử đã làm giảm
công sức ghi phiếu của điều tra viên tại hộ, phiếu được thiết kế với các bước kiểm tra lo-gic

phù hợp, giúp cho việc ghi phiếu của ĐTV không bị tràn thông tin, hạn chế tối đa lỗi hệ
thống vì đã được cảnh báo ngay từ những ngày đầu tiên khi ghi phiếu...đã góp phần cho
công tác nghiệm thu kết quả Tổng điều tra và bàn giao tài liệucủa Ban Chỉ đạo các cấp được
nghiệm thu theo đúng quy trình và phương án Tổng điều tra được nhanh, gọn, đảm bảo về
số lượng và chất lượng số liệu điều tra.

Công tác ghi mã nghề, mã ngành đã được BCĐ thành phố phân công cho các thành
viên Văn phòng BCĐ và các giám sát viên cấp thành phố triển khai thực hiện ghi mã nghề,
mã ngành ngay sau khi kết thúc nghiệm thu phiếu điều tra của các đơn vị quận, huyện theo
đúng kế hoạch, đến ngày 30/7/2019 hoàn thành 100% các địa bàn đã được đánh mã.

Đánh giá chung

Từ kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cơ sở phân tích và dự báo
tình hình phát triển dân số của toàn thành phố và của các địa phương; các thông tin về dân
số để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của thành phố giai
đoạn 2011-2020; các thông tin về dân số phản ánh về tình trạng di cư, tình trạng lao động
việc làm, tình trạng sở hữu nhà ở, điều kiện sống của các hộ dân cư thông qua các chỉ tiêu
nguồn nước chính sử dụng để ăn uống, loại năng lượng nhiên liệu để thắp sáng và nấu ăn,
loại hố xí đang sử dụng và một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của hộ…việc so sánh các chỉ
tiêu qua các thời kỳ, các đơn vị quận, huyện cho thấy sự chuyển dịch về cơ cấu dân số khu
vực thành thị và nông thôn, về quy mô hộ, về tình hình lao động việc làm hiện nay đang đặt
ra những khó khăn thách thức đối với việc xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội
của thànhphố trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả chính thức Tổng điều tra năm 2019 sẽ công bố vào quý I năm 2020 với hệ
thống các các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ và những phân tích chuyên sâu. Trên cơ sở các
thông tin kết quả sơ bộ ban đầu Cục Thống kê thành phố Hải Phòng biên soạn ấn phẩm về “Kết
quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thành phố Hải Phòng” về dân số và
nhà ở và một số lĩnh vực liên quan.

http://thongkehaiphong.gov.vn
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PHẦN III

KẾT QUẢ SƠ BỘ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐVÀ NHÀ Ở NĂM 2019

I. DÂN SỐ

1. Quy mô dân số và mật độ dân số
1.1. Quy mô dân số
Dân số của thành phố Hải Phòng tại thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 2.028.514 người,

chiếm 2,11% dân số cả nước. So với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố
Hải Phòng có dân số đứng thứ 7 (sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà nội, các tỉnh Thanh Hóa,
Nghệ An, Bình Dương và Đồng Nai). So với kết quả Tổng điều tra năm 2009, dân số thành
phố Hải Phòng tăng 191.341 người (tương ứng tăng10,4%). Trung bình mỗi năm, thành phố
tăng thêm hơn 19.000 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là
0,99%/năm, tăng nhẹ so với 10 năm trước (tỷ lệ tăng dân số bình quân 1999-2009 là
0,94%/năm) và thấp hơn so với tỷ lệ tăng dân số bình quân chung cả nước là 1,14%/năm.

1.2. Mật độ dân số
Hải Phòng là thành phố có mật độ dân số cao thứ 5 cả nước và lớn thứ 4 trong vùng

Đồng bằng sông Hồng với mật độ dân số 1.299 người/km2 (cao gấp gần 4,5 lần mật độ bình
quân chung cả nước).

Mật độ dân số ở thành phố Hải Phòng khá cao, nhưng phân bố dân số không đồng đều;
khoảng cách về dân số giữa thành thị và nông thôn, giữa các đơn vị quân, huyện và giữa các
huyện ngoại thành còn khá lớn với xu hướng tiếp tục gia tăng.

Khu vực thành thị, năm 2019 mật độ dân số lên tới 3.192 người/km2 cao gấp 3,5 lần
khu vực nông thôn. Sau 10 năm, các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng và Kiến An là
những nơi có mật độ dân số cao nhất thành phố, tương ứng 18.467 người/km2; 14.629
người/km2; 6.628 người/km2; và 3.988 người/km2.

Ở khu vực nông thôn, mật độ dân số là 914 người/km2, thấp hơn so với mật độ dân số
bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (1.060 người/km2). Phân bố dân số ở các huyện
ngoại thành cũng tương đối chênh lệch như các huyện có mật độ dân số lớn nhất là huyện
An Dương 1.878 người/km2; Thủy Nguyên 1.277 người/km2; Kiến Thụy 1.289 người/km2;
An Lão 1.246 người/km2 cao gấp từ 1,5-2 lần so với các huyện có mật độ dân số thấp như
huyện Vĩnh Bảo 997 người/km2, huyện Tiên Lãng 800 người/km2.

http://thongkehaiphong.gov.vn
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2. Tỷ số giới tính
Tỷ số giới tính là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét cấu trúc dân số theo giới. Ngoài yếu

tố nhân khẩu học (nam giới thường có mức tử vong cao hơn nữ giới), tỷ số giới còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội thu hút lực
lượng lao động nam hoặc nữ, vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh...

Tỷ số giới tính của dân số được tính bằng dân số nam trên 100 dân số nữ. Từ kết quả
sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, tỷ số giới tính là 98,73nam/100 nữ, (thấp hơn tỷ số
giới tính chung của cả nước là 99,1nam/100 nữ). Trong đó, tỷ số giới tính khu vực thành thị
là 97,65 nam/100 nữ, khu vực nông thôn 99,64nam/100 nữ.

Tỷ số giới tính dân số của Hải Phòng tăng nhưng luôn ở mức dưới 100 kể từ Tổng điều
tra năm 1999 đến nay (tỷ số giới tính năm 1999 là 96,95; 2009 là 98,35 và 2019 là 98,73
nam/100 nữ).

TP.Hải Phòng Thành thị Nông thôn
Mật độ dân số 1299 3192 914

Mật độ dân số thành phố Hải Phòng
đvt: người/km2
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3. Phân bố dân cư theo khu vực
Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019, thành phố Hải Phòng có 924.741 người

cư trú ở khu vực thành thị, chiếm 45,59 % tổng dân số và 1.103.773 người cư trú ở khu vực
nông thôn, chiếm 54,41%. Sau 10 năm, tỷ lệ dân số khu vực thành thị giảm 0,51điểm phần
trăm là do tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm giai đoạn 2009-2019 khu vực thành thị chỉ tăng
0,89%, trong khi đó khu vực nông thôn có tỷ lệ dân số bình quân/năm giai đoạn 2009-2019
tăng 1,08%; một phần là do các khu công nghiệp được đầu tư xây dựng ở khu vực ngoại
thành, và di chuyển nhà máy, xí nghiệp trong khu vực thành thị sang khu vực nông thôn.

4. Dân số theo nhóm dân tộc
Tính đến 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, tổng số người dân tộc kinh có 2.020.998

người, chiếm 99,63% tổng số dân số toàn thành phố, tổng số người dân tộc khác là 7.516
người chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ bằng 0,37%, số người dân tộc tiểu số sống rải rác đều ở các địa

http://thongkehaiphong.gov.vn
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phương, nhưng tập trung nhiều ở quận Dương Kinh có 1.943 người  chiếm 25,85% và
huyện Thủy Nguyênlà 1.114 người, chiếm 14,84% tổng số người dân tộc tiểu số.

5. Tình trạng hôn nhân của dân số từ 15 tuổi trở lên

Hôn nhân là một trong yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến mức sinh và di cư,
qua đó ảnh hưởng tới sự thay đổi của dân số. Tổng điều tra năm 2019 thu thập thông tin về
tình trạng hôn nhân đối với tất cả những người từ 15 tuổi trở lên. Tình trạng hôn nhân được
chia thành hai nhóm: Đã từng kết hôn và chưa từng kết hôn. Đã từng kết hôn là tình trạng
một người đã kết hôn ít nhất một lần và đến thời điểm điều tra (ngày 01/4/2019) họ thuộc
một trong bốn nhóm: đang có vợ/chồng, góa vợ/chồng, ly hôn hoặc ly thân.

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, tỷ lệ dân số của thành phố Hải Phòng từ 15
tuổi trở lên đang có vợ chồng chiếm 71,3%; ly thân hoặc ly hôn chiếm 2,4%. Tỷ lệ này
tương đối đồng đều với tỷ lệ người đang có vợ/chồng chiếm 69,2%; đã ly hôn hoặc ly thân
chiếm 2,1% của cả nước.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa từng kết hôn ở khu vực thành thị cao hơn khu vực
nông thôn điểm phần trăm tương ứng là 20,3% và 17,8%

6. Giáo dục
6.1. Tình hình đi học của dân số trong độ tuổi đi học phổ thông
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin về trình độ giáo dục,

đào tạo của tất cả dân số từ 5 tuổi trở lên. Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019. Theo
Luật Giáo dục, hệ thống giáo dục phổ thông được chia thành ba cấp với những quy định cụ
thể về thời gian và độ tuổi như sau: (1) Cấp tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp
1 đến lớp 5 của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi; (2) Cấp THCS được thực hiện trong 4 năm
học, từ lớp 6 đến lớp 9 và tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi; (3) Cấp THPT được thực
hiện trong ba năm học, từ lớp 10 đến lớp 12 và tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
Như vậy, tại thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019, dân số trong độ tuổi đi học phổ thông là
những người sinh từ năm 2001 đến 2012, trong đó: Dân số trong độ tuổi đi học tiểu học sinh
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từ năm 2008 đến năm 2012; dân số trong độ tuổi đi học THCS sinh từ năm 2004 đến năm
2007; dân số trong độ tuổi đi học THPT sinh từ năm 2001 đến năm 2003.

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, toàn thành phố có 97,44% dân số
trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi họcđạt tỷ lệ cao so với cả nước. Đối với bậc tiểu
học và trung học cơ sở đã đạt phổ cập trên toàn thành phố, đối với bậc trung học phổ thông
đến nay toàn thành phố có 11/14 đơn vị quân, huyện đạt phổ cập THPT, còn 3 đơn vị chưa
đạt phổ cập là các huyện An Lão, Kiến Thụy và huyện Cát Hải (không đánh giá phổ cập
giáo dục cho huyện đảo Bạch Long Vĩ). thể hiện kết quả tích cực trong công tác phổ cập
giáo dục của thành phố. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2,56% dân số trong độ tuổi đi học phổ
thông nhưng không đi học, chủ yếu là các trẻ bị khuyết tật, gặp vấn đề về sức khỏe và một
bộ phận nhỏ các em thôi học vì không muốn đi học, nghỉ học để đi làm…

Có sự khác biệt về tình trạng không đi học của học sinh khu vực thành thị với khu vực
nông thôn. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học không đi học ở khu vực nông thôn cao gấp 1,6
lần khu vực thành thị, tương ứng là 3,12% và 1,9%, thấp hơn 0,65 điểm phần trăm so với
vùng đồng bằng sông Hồng và thấp hơn 5,74 điểm phần trăm so với tỷ lệ dân số trong độ
tuổi đi học không đi học chung của cả nước.

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học của dân số nữ thấp hơn tỷ lệ không đi học của dân số
nam, tương ứng 2,14% và 2,95%, thấp hơn 0,81 điểm phần trăm cho thấy bình đẳng giới
trong lĩnh vực giáo dục là rất thành công.

6.2. Tỷ lệ đi học chung
Tỷ lệ đi học là chỉ tiêu phản ánh đầu vào của giáo dục. Tỷ lệ đi học chung là số học

sinh/sinh viên đang tham gia vào một cấp học giáo dục, không kể tuổi, tính trên 100 người
trong tuổi đến trường của cấp học đó.

Kết quả sơ bộ dân số năm 2019 cho thấy tỷ lệ đi học chung của bậc tiểu học là
100,78%, bậc THCS là 97,51%, bậc PTTH là 90,25%. Ở cấp Tiểu học; cấp THCS không có
sự khác biệt lớn giữa thành thị và nông thôn về tỷ lệ đi học chung, tương ứng (cấp tiểu học
100,84% và 100,73%; cấp THCS 97,93% và 97,15%); cấp PTTH thì khoảng cách tỷ lệ đi
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học chung giữa thành thị và nông thôn thì tỷ lệ này ở khu vực thành thị cao hơn khu vực
nông thôn là 6,42 điểm phần trăm.

6.3. Tỷ lệ biết đọc biết viết.
Biết đọc biết viết là khả năng đọc và viết một đoạn văn đơn giản trong sinh hoạt hàng

ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài. Trong tổng điều tra dân số và
nhà ở năm 2019, câu hỏi về tình trạng biết đọc, biết viết được hỏi với những người chưa
hoàn thành bậc tiểu học và giả thiết tất cả số người có trình độ trên bậc học đó đều biết đọc,
biết viết (biết chữ). Tỷ lệ biết đọc, biết viết là một trong những chỉ tiêu chung nhất phản ánh
đầu ra của giáo dục, được định nghĩa là số phần trăm những người biết chữ trong độ tuổi
trong tổng dân số của độ tuổi đó.

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho thấy, tỷ lệ biết
chữ của dân số trên 15 tuổi là 99,05%, tăng 1,5 điểm phần trăm so với năm 2009. Sau 10
năm tỷ lệ biết chữ của nữ tăng 2,46 điểm phần trăm; khoảng cách tỷ lệ biết chữ của nam và
nữ đã được thu hẹp đáng kể.
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Tỷ lệ biết chữ của dân số sống tại khu vực thành thị cao hơn do khoảng cách phát triển
giữa hai khu vực này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nhờ có chính sách phổ cập giáo
dục tiểu học và xóa mù chữ nên sự chênh lệch về tỷ lệ biết chữ giữa hai khu vực này đang
dần thu hẹp, với chênh lệch 0,85 điểm phần trăm, thấp hơn mức chênh lệch 1,83 điểm phần
trăm năm 2009.

Về tổng thể, mặt bằng giáo dục phổ thông của thành phố Hải Phòng khá cao, cao hơn
3,25 phần trăm điểm so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước (95,8% dân số cả nước trên
15 tuổi biết chữ). Nếu xét theo khu vực thành thị thì tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở
lên của thành phố Hải Phòng cao hơn tỷ lệ chung của cả nước, 99,48% (toàn quốc là
98,3%); khu vực nông thôn là 98,7% (toàn quốc là 94,3%).

II. Hộ dân cư

1. Tổng số hộ dân cư và quy mô hộ
1.1. Tổng số hộ dân cư
Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 của

thành phố Hải Phòng có 599.156 hộ dân cư, tăng 69.608 hộ (tương ứng tăng13,14%) so với
Tổng điều tra năm 2009. Trung bình mỗi năm thành phố tăng thêm 6.960 hộ, tốc độ tăng
quy mô hộ bình quân là 1,24%/năm. Số lượng hộ tại khu vực thành thị sau 10 năm tăng
20.572 hộ, tương ứng tăng 8,36%. Khu vực nông thôn tăng 49.036 hộ với mức tăng tương
ứng là 17,3% trong giai đoạn 2009-2019.

1.2. Quy mô hộ
Quy mô hộ là số lượng người bình quân của một hộ gia đình cấu thành nên cộng đồng

xã hội, bình quân mỗi hộ của thành phố Hải Phòng có 3,39 người và thấp hơn mức bình
quân chung của cả nước là 3,5 người.

Phân bố hộ tập trung ở những hộ có từ 2-3 người chiếm tỷ lệ 41,53%; tỷ lệ hộ gia đình
có từ 4-5 người trở lên có xu hướng giảm xuống qua 2 kỳ Tổng điều tra 2009- 2019 lần lượt
là 44,35% và 39,76%; đối với hộ 6người trở lên năm 2019 chỉ chiếm có 7,22%; những năm
gần đây, do ảnh hưởng của xu hướng phát triển kinh tế- xã hội, việc sống tập trung nhiều
người, nhiều thế hệ trong một gia đình không còn phù hợp như xu hướng trước đây, chia
thành nhiều hộ nhỏ, hộ gia đình hạt nhân, độc lập về kinh tế đang là hiện tượng phổ
biến,trong khi đó số hộ có 1 người sống độc thân cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng số
hộ với11,49%, tăng 3,44 điểm phần trăm so với năm 2009.

2. Kết quả sơ bộ về nhà ở
Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, trong 10 năm qua, điều kiện nhà ở của

các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân cư
đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình
quân đầu người tăng lên đáng kể, sát với mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến
năm 2020.

2.1. Phân loại nhà ở
Phân loại nhà ở dựa trên ba bộ phận cấu tạo chính của một ngôi nhà, gồm: cột (trụ,

tường chịu lực), mái, tường.
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Nhà kiên cố và bán kiên cố là nhà có từ hai kết cấu chính trở lên được làm bằng vật
liệu bền chắc. Nhà thiếu kiên cố và đơn sơ là nhà chỉ có một trong ba kết cấu chính hoặc
không có kết cấu chính nào được làm bằng vật liệu bền chắc.

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 đa số các hộ dân cư của thành phố Hải
Phòng sống trong nhà bán kiên cố và kiên cố (đạt 99,0%), tỷ lệ này ở khu vực thành thị cao
hơn 0,9 phần trăm điểm so với khu vực nông thôn (tương ứng 99,5% và 98,6%).

Tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ của thành phố Hải Phòng thấp hơn rất nhiều
so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước (6,9%) và cao hơn vùng đồng bằng sông Hồng
(0,7%).

2.2. Diện tích nhà ở của hộ dân cư
Diện tích nhà ở bình quân đầu người là một chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong

Luật Thống kê, được thu thập đánh giá về điều kiện và chất lượng cuộc sống của dân cư.
Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt ra mục
tiêu “Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25m2 sàn/người, trong
đó tại đô thị đạt 26 m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 19m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu
diện tích nhà ở tối thiểu 6m2 sàn/người”.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, diện tích nhà ở bình quân đầu người
năm 2019 của thành phố Hải Phòng là 22,9 m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình
quân đầu người khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn, tương ứng là 25,8 m2

sàn/người và 20,5 m2 sàn/người.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 của thành phố Hải Phòng thấp hơn
diện tích bình quân đầu người của cả nước 23,5 m2 sàn/người, thấp hơn các thành phố Hà
Nội, Đà nẵng, tương ứng 26,1 m2/người và 27,4 m2/người, cao hơn thành phố Hồ Chí Minh
19,2 m2/người và thành phố Cần Thơ 22,5 m2/người.

So với năm 2009, diện tích nhà ở bình quân đầu người của Hải Phòng tăng
3,7m2/người, trong đó khu vực thành thị tăng 5 m2/người. Mặc dù điều kiện nhà ở của người
dân đã dần được cải thiện trong những năm qua, thể hiện qua diện tích nhà ở bình quân đầu
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người có xu hướng tăng sát với mục tiêu quốc gia, tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận dân cư
đang sống trong ngôi nhà chật hẹp, thiếu kiên cố và đơn sơ.

III. KẾT LUẬN CHUNG
Từ kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm qui mô dân số của

thành phố Hải Phòng tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước; tỷ lệ tăng
dân số đã được kiểm soát, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng trên toàn thành đã tác
động đến quá trình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Trình độ dân trí đã
được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết đạt khá cao so với cả
nước. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường, tỷ lệ trẻ em
ngoài nhà trường giảm mạnh.

Thành phố đã rất thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới, cũng như trong
lĩnh vực giáo dục nhiều năm qua. Trong 10 năm qua, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã
được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở và
chủ yếu sống trong các loại nhàkiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu người
tăng lên đáng kể, sát với mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg
ngày 30/11/2011. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận dân cư đang sống trong ngôi nhà chật
hẹp, thiêu kiên cố và đơn sơ. Đây là những đối tượng cần được quan tâm trong chính sách
cải thiện nhà ở dân cư trong thời gian tới của địa phương.
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PHỤ LỤC
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DÂN SỐ PHÂN THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN,
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỜI ĐIỂM 01/4/2019

Đơn vị: Người

Đơn vị hành chính
Tổng số

Phân theo giới tính Phân theo thành thị,
nông thôn

Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Thành phố Hải
Phòng 2.028.514 1.007.767 1.020.747 924.741 1.103.773

Quận Hồng Bàng 96.111 47.217 48.894 96.111 -

Quận Ngô Quyền 165.309 81.671 83.638 165.309 -

Quận Lê Chân 219.762 107.284 112.478 219.762 -

Quận Hải An 132.943 65.922 67.021 132.943 -

Quận Kiến An 118.047 58.591 59.456 118.047 -

Quận Đồ Sơn 49.029 24.585 24.444 49.029 -

Quận Dương Kinh 60.319 30.056 30.263 60.319 -

Huyện Thuỷ Nguyên 333.810 167.208 166.602 16.671 317.139

Huyện An Dương 195.717 97.449 98.268 8.295 187.422

Huyện An Lão 146.712 74.273 72.439 13.221 133.491

Huyện Kiến Thuỵ 140.417 69.871 70.546 3.603 136.814

Huyện Tiên Lãng 154.789 77.400 77.389 14.849 139.940

Huyện Vĩnh Bảo 182.835 89.748 93.087 8.435 174.400

Huyện Cát Hải 32.090 16.184 15.906 18.147 13.943

Huyện Bạch Long Vĩ 624 308 316 - 624

1

http://thongkehaiphong.gov.vn

Cục
 Thố

ng
 kê

 th
àn

h p
hố

 H
ải 

Phò
ng



29

MẬT ĐỘ DÂN SỐ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THỜI ĐIỂM 1/4/2019

Đơn vị hành chính Diện tích (km2) Dân số (người) Mật độ dân số
(người/km2)

Thành phố Hải Phòng 1.561,80 2.028.514 1.298,83

Quận Hồng Bàng 14,50 96.111 6.628,34

Quận Ngô Quyền 11,30 165.309 14.629,12

Quận Lê Chân 11,90 219.762 18.467,39

Quận Hải An 103,70 132.943 1.282,00

Quận Kiến An 29,60 118.047 3.988,07

Quận Đồ Sơn 45,90 49.029 1.068,17

Quận Dương Kinh 46,80 60.319 1.288,87

Huyện Thuỷ Nguyên 261,90 333.810 1.274,57

Huyện An Dương 104,20 195.717 1.878,28

Huyện An Lão 117,70 146.712 1.246,49

Huyện Kiến Thụy 108,90 140.417 1.289,41

Huyện Tiên Lãng 193,40 154.789 800,36

Huyện Vĩnh Bảo 183,30 182.835 997,46

Huyện Cát Hải 325,60 32.090 98,56

Huyện Bạch Long Vĩ 3,10 624 201,29

2
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DÂN SỐ THEO DÂN TỘC, GIỚI TÍNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỜI ĐIỂM01/4/2019

Đơn vị: Người

Đơn vị hành chính
Tổng số Kinh Dân tộc khác

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ

Thành phố Hải
Phòng 2.028.514 1.007.767 1.020.747 2.020.998 1.004.714 1.016.284 7.516 3.053 4.463

Quận Hồng Bàng 96.111 47.217 48.894 95.730 47.015 48.715 381 202 179

Quận Ngô Quyền 165.309 81.671 83.638 164.509 81.218 83.291 800 453 347

Quận Lê Chân 219.762 107.284 112.478 218.879 106.796 112.083 883 488 395

Quận Hải An 132.943 65.922 67.021 132.736 65.840 66.896 207 82 125

Quận Kiến An 118.047 58.591 59.456 117.888 58.526 59.362 159 65 94

Quận Đồ Sơn 49.029 24.585 24.444 48.813 24.545 24.268 216 40 176

Quận Dương
Kinh 60.319 30.056 30.263 58.376 29.115 29.261 1.943 941 1.002

Huyện Thuỷ
Nguyên 333.810 167.208 166.602 332.696 166.927 165.769 1.114 281 833

Huyện An Dương 195.717 97.449 98.268 195.142 97.172 97.970 575 277 298

Huyện An Lão 146.712 74.273 72.439 146.524 74.233 72.291 188 40 148

Huyện Kiến Thuỵ 140.417 69.871 70.546 140.029 69.830 70.199 388 41 347

Huyện Tiên Lãng 154.789 77.400 77.389 154.548 77.362 77.186 241 38 203

Huyện Vĩnh Bảo 182.835 89.748 93.087 182.542 89.693 92.849 293 55 238

Huyện Cát Hải 32.090 16.184 15.906 31.997 16.148 15.849 93 36 57

Huyện Bạch
Long Vĩ 624 308 316 589 294 295 35 14 21

3
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SỐ HỘ PHÂN THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔNTHỜI ĐIỂM 01/4/2019

Đvt: người

Đơn vị hành chính Tổng số hộ
Phân theo thành thị, nông thôn

Thành thị Nông thôn

Thành phố Hải Phòng 599.156 266.682 332.474

Quận Hồng Bàng 26.354 26.354 -

Quận Ngô Quyền 51.138 51.138 -

Quận Lê Chân 62.451 62.451 -

Quận Hải An 36.481 36.481 -

Quận Kiến An 34.110 34.110 -

Quận Đồ Sơn 13.864 13.864 -

Quận Dương Kinh 18.246 18.246 -

Huyện Thuỷ Nguyên 99.267 4.805 94.462

Huyện An Dương 57.441 2.289 55.152

Huyện An Lão 45.086 3.858 41.228

Huyện Kiến Thuỵ 42.243 999 41.244

Huyện Tiên Lãng 44.657 4.276 40.381

Huyện Vĩnh Bảo 58.211 2.555 55.656

Huyện Cát Hải 9.368 5.256 4.112

Huyện Bạch Long Vĩ 239 - 239
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SỐ HỘ PHÂN THEO QUY MÔ SỐ NGƯỜI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 1/4/2019

Đơn vị tinh: hộ

Đơn vị hành chính
Quy mô số người trong hộ

Tổng số 1 người 2 -3 người 4-5 người 6 + người

Thành phố Hải Phòng 599156 68820 248854 238219 43263

Quận Hồng Bàng 26354 2737 10033 10423 3161

Quận Ngô Quyền 51138 7161 22909 18535 2533

Quận Lê Chân 62451 7580 25356 23196 6319

Quận Hải An 36481 3078 13715 15920 3768

Quận Kiến An 34110 3454 14144 14818 1694

Quận Đồ Sơn 13864 1462 5686 5378 1338

Quận Dương Kinh 18246 2228 7563 7341 1114

Huyện Thuỷ Nguyên 99267 10815 40511 41753 6188

Huyện An Dương 57441 6612 21856 24618 4355

Huyện An Lão 45086 5744 19358 18086 1898

Huyện Kiến Thuỵ 42243 4702 17584 17339 2618

Huyện Tiên Lãng 44657 4539 18435 17556 4127

Huyện Vĩnh Bảo 58211 7756 27398 19740 3317

Huyện Cát Hải 9368 902 4161 3481 824

Huyện Bạch Long Vĩ 239 50 145 35 9
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SỐ HỘ PHÂN THEO QUY MÔ SỐ NGƯỜI VÀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN
THỜI ĐIỂM1/4/2019

Đơn vị tính: hộ

Khu Vực
Quy mô số người trong hộ

Tổng số 1 người 2 -3 người 4-5 người 6 + người

Thành phố Hải Phòng 599.156 68.820 248.854 238.219 43.263

Thành thị 266.682 29.933 109.742 105.111 21.896

Nông thôn 332.474 38.887 139.112 133.108 21.367

Quận Hồng Bàng 26.354 2.737 10.033 10.423 3.161

Quận Ngô Quyền 51.138 7.161 22.909 18.535 2.533

Quận Lê Chân 62.451 7.580 25.356 23.196 6.319

Quận Hải An 36.481 3.078 13.715 15.920 3.768

Quận Kiến An 34.110 3.454 14.144 14.818 1.694

Quận Đồ Sơn 13.864 1.462 5.686 5.378 1.338

Quận Dương Kinh 18.246 2.228 7.563 7.341 1.114

Huyện Thuỷ Nguyên 99.267 10.815 40.511 41.753 6.188

Huyện An Dương 57.441 6.612 21.856 24.618 4.355

Huyện An Lão 45.086 5.744 19.358 18.086 1.898

Huyện Kiến Thuỵ 42.243 4.702 17.584 17.339 2.618

Huyện Tiên Lãng 44.657 4.539 18.435 17.556 4.127

Huyện Vĩnh Bảo 58.211 7.756 27.398 19.740 3.317

Huyện Cát Hải 9.368 902 4.161 3.481 824

Huyện Bạch Long Vĩ 239 50 145 35 9
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TỶ LỆ HỘ PHÂN THEO QUY MÔ SỐ NGƯỜI
VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, THỜI ĐIỂM 1/4/2019

Đơn vị tính: %

Đơn vị hành chính
Quy mô số người trong hộ

Tổng số 1 người 2 -3 người 4-5 người 6 + người

Thành phố Hải Phòng 100 11,49 41,53 39,76 7,22

Quận Hồng Bàng 4,40 0,46 1,67 1,74 0,53

Quận Ngô Quyền 8,54 1,20 3,82 3,09 0,42

Quận Lê Chân 10,42 1,27 4,23 3,87 1,05

Quận Hải An 6,09 0,51 2,29 2,66 0,63

Quận Kiến An 5,69 0,58 2,36 2,47 0,28

Quận Đồ Sơn 2,31 0,24 0,95 0,90 0,22

Quận Dương Kinh 3,05 0,37 1,26 1,23 0,19

Huyện Thuỷ Nguyên 16,57 1,81 6,76 6,97 1,03

Huyện An Dương 9,59 1,10 3,65 4,11 0,73

Huyện An Lão 7,52 0,96 3,23 3,02 0,32

Huyện Kiến Thuỵ 7,05 0,78 2,93 2,89 0,44

Huyện Tiên Lãng 7,45 0,76 3,08 2,93 0,69

Huyện Vĩnh Bảo 9,72 1,29 4,57 3,29 0,55

Huyện Cát Hải 1,56 0,15 0,69 0,58 0,14

Huyện Bạch Long Vĩ 0,04 0,01 0,02 0,01 -
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TỶ LỆ HỘ PHÂN THEO QUY MÔ SỐ NGƯỜI THÀNH THỊ, NÔNG THÔN
THỜI ĐIỂM 1/4/2019

Đơn vị tính: %

Khu Vực
Quy mô số người trong hộ

Tổng số 1 người 2 -3 người 4-5 người 6 + người

Thành phố Hải Phòng 100 11,49 41,53 39,76 7,22

Thành thị 44,51 5,00 18,32 17,54 3,65

Nông thôn 55,49 6,49 23,22 22,22 3,57

Quận Hồng Bàng 4,40 0,46 1,67 1,74 0,53

Quận Ngô Quyền 8,54 1,20 3,82 3,09 0,42

Quận Lê Chân 10,42 1,27 4,23 3,87 1,05

Quận Hải An 6,09 0,51 2,29 2,66 0,63

Quận Kiến An 5,69 0,58 2,36 2,47 0,28

Quận Đồ Sơn 2,31 0,24 0,95 0,90 0,22

Quận Dương Kinh 3,05 0,37 1,26 1,23 0,19

Huyện Thuỷ Nguyên 16,57 1,81 6,76 6,97 1,03

Huyện An Dương 9,59 1,10 3,65 4,11 0,73

Huyện An Lão 7,52 0,96 3,23 3,02 0,32

Huyện Kiến Thuỵ 7,05 0,78 2,93 2,89 0,44

Huyện Tiên Lãng 7,45 0,76 3,08 2,93 0,69

Huyện Vĩnh Bảo 9,72 1,29 4,57 3,29 0,55

Huyện Cát Hải 1,56 0,15 0,69 0,58 0,14

Huyện Bạch Long Vĩ 0,04 0,01 0,02 0,01 -
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TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ BÌNH QUÂN/NĂM GIAI ĐOẠN 2009-2019 PHÂN THEO THÀNH
THỊ/NÔNG THÔN

Đơn vị hành chính

Dân số có đến 01/4/2009
(Người)

Dân số có đến 01/4/2019
(Người)

Tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm
giai đoạn 2009 - 2019 (%)

Tổng số Thành
thị

Nông
thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành

thị
Nông
thôn

Thành phố Hải
Phòng 1.837.173 846.191 990.982 2.028.514 924.741 1.103.773 0,99 0,89 1,08

Quận Hồng Bàng 101.625 101.625 - 96.111 96.111 - -0,56 -0,56 -

Quận Ngô Quyền 164.612 164.612 - 165.309 165.309 - 0,04 0,04 -

Quận Lê Chân 209.618 209.618 - 219.762 219.762 - 0,47 0,47 -

Quận Hải An 103.267 103.267 - 132.943 132.943 - 2,56 2,56 -

Quận Kiến An 97.403 97.403 - 118.047 118.047 - 1,94 1,94 -

Quận Đồ Sơn 44.514 44.514 - 49.029 49.029 - 0,97 0,97 -

Quận Dương Kinh 48.700 48.700 - 60.319 60.319 - 2,16 2,16 -

Huyện Thuỷ Nguyên 303.094 15.771 287.323 333.810 16.671 317.139 0,97 0,56 0,99

Huyện An Dương 160.751 6.924 153.827 195.717 8.295 187.422 1,99 1,82 1,99

Huyện An Lão 132.316 12.553 119.763 146.712 13.221 133.491 1,04 0,52 1,09

Huyện Kiến Thuỵ 126.324 3.628 122.696 140.417 3.603 136.814 1,06 -0,07 1,10

Huyện Tiên Lãng 141.288 12.928 128.360 154.789 14.849 139.940 0,92 1,40 0,87

Huyện Vĩnh Bảo 173.083 7.418 165.665 182.835 8.435 174.400 0,55 1,29 0,52

Huyện Cát Hải 29.676 17.230 12.446 32.090 18.147 13.943 0,79 0,52 1,14

Huyện Bạch Long Vĩ 902 - 902 624 - 624 -3,62 - -3,62
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TỶ LỆ DÂN SỐ 15+ LÊN PHÂN THEO TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN,
THỜI ĐIỂM 01/4/2019 THÀNH THỊ NÔNG THÔN VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Đơn vị: %

Đơn vị hành chính
Phân theo tình trạng hôn nhân

Chưa
vợ/chồng Có vợ/chồng Góa vợ/chồng Ly hôn Ly thân

Thành phố Hải Phòng 18,93 71,34 7,27 2,02 0,45

Phân theo thành thị/ nông thôn

Thành thị 20,3 70,4 6,5 2,4 0,4

Nông thôn
17,8 72,2 7,9 1,7 0,4

Phân theo quận/huyện

Quận Hồng Bàng 19,37 70,36 6,92 2,79 0,55

Quận Ngô Quyền 21,46 68,12 7,03 2,91 0,48

Quận Lê Chân 21,43 68,22 6,70 3,17 0,48

Quận Hải An 18,58 73,80 5,51 1,75 0,36

Quận Kiến An 22,97 69,91 5,20 1,61 0,31

Quận Đồ Sơn 17,83 72,04 7,59 2,09 0,45

Quận Dương Kinh 17,97 73,49 6,32 1,70 0,53

Huyện Thuỷ Nguyên 19,10 70,62 7,74 2,06 0,47

Huyện An Dương 17,82 72,74 7,01 2,05 0,39

Huyện An Lão 18,17 72,06 7,81 1,52 0,43

Huyện Kiến Thuỵ 16,86 73,27 7,66 1,65 0,57

Huyện Tiên Lãng 17,68 72,63 8,11 1,15 0,44

Huyện Vĩnh Bảo 15,84 73,59 8,95 1,23 0,40

Huyện Cát Hải 17,83 71,74 8,31 1,71 0,41

Huyện Bạch Long Vỹ 11,49 81,73 3,01 3,58 0,19
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TỶ LỆ DÂN SỐ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN BIẾT ĐỌC, BIẾT VIẾT PHÂN THEO
GIỚI TÍNH,THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/4/2019

Đơn vị tính: %

Đơn vị hành chính Mã
đơn vị

Tổng
số

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông
thôn

Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Toàn Thành phố 31 99,05 99,36 98,76 99,48 98,69

Quận Hồng Bàng 303 99,53 99,65 99,41 99,53 -

Quận Ngô Quyền 304 99,70 99,76 99,65 99,70 -

Quận Lê Chân 305 99,62 99,74 99,52 99,62 -

Quận Hải An 306 99,55 99,69 99,43 99,55 -

Quận Kiến An 307 99,56 99,75 99,38 99,56 -

Quận Đồ Sơn 308 99,13 99,37 98,91 99,13 -

Quận Dương Kinh 309 99,01 99,42 98,62 99,01 -

Huyện Thuỷ Nguyên 311 98,18 98,85 97,53 98,09 98,18

Huyện An Dương 312 99,51 99,69 99,33 99,69 99,50

Huyện An Lão 313 98,75 99,28 98,22 99,24 98,71

Huyện Kiến Thuỵ 314 98,68 99,18 98,20 99,30 98,66

Huyện Tiên Lãng 315 98,87 99,20 98,55 98,72 98,89

Huyện Vĩnh Bảo 316 98,68 98,88 98,50 99,50 98,64

Huyện Cát Hải 317 98,36 98,92 97,81 98,60 98,05

Huyện Bạch Long Vĩ 318 97,93 97,67 98,17 - 97,93
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TỶ LỆ ĐI HỌC CHUNG THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
THỜI ĐIỂM 01/4/2019

Đơn vị tính: %

Đơn vị hành chính
Chung

Thành thị, nông thôn

Thành thị Nông thôn

Tiểu
học THCS THPT Sau

THPT
Tiểu
học THCS THPT Sau

THPT
Tiểu
học THCS THPT Sau

THPT

Toàn Thành phố 100,78 97,51 90,25 49,07 100,84 97,93 93,75 71,96 100,73 97,15 87,33 27,05

Quận Hồng Bàng 100,96 97,64 94,83 63,83 100,96 97,64 94,83 63,83 - - - -

Quận Ngô Quyền 100,84 98,56 95,46 83,27 100,84 98,56 95,46 83,27 - - - -

Quận Lê Chân 100,64 98,11 95,08 88,40 100,64 98,11 95,08 88,40 - - - -

Quận Hải An 101,01 96,87 95,04 67,05 101,01 96,87 95,04 67,05 - - - -

Quận Kiến An 101,02 98,12 93,86 79,47 101,02 98,12 93,86 79,47 - - - -

Quận Đồ Sơn 100,83 96,94 90,84 37,14 100,83 96,94 90,84 37,14 - - - -

Quận Dương Kinh 100,69 98,28 84,96 37,23 100,69 98,28 84,96 37,23 - - - -

Huyện Thuỷ Nguyên 100,83 96,93 88,93 24,34 100,13 99,46 91,23 31,21 100,86 96,79 88,80 23,98

Huyện An Dương 99,75 99,42 91,06 37,72 99,34 99,78 98,25 59,50 99,77 99,40 90,72 36,89

Huyện An Lão 101,58 95,93 80,95 28,85 101,12 99,17 89,06 40,06 101,63 95,56 80,11 27,59

Huyện Kiến Thuỵ 100,52 97,22 81,98 31,21 100,00 98,24 96,30 91,67 100,54 97,19 81,63 30,28

Huyện Tiên Lãng 100,85 96,96 87,67 24,64 100,00 99,37 93,64 27,40 100,95 96,68 87,04 24,42

Huyện Vĩnh Bảo 100,98 96,67 90,61 21,26 100,40 96,95 92,86 38,43 101,02 96,65 90,51 20,61

Huyện Cát Hải 101,42 96,73 90,46 25,77 102,71 96,18 89,42 26,52 99,71 97,48 91,89 24,92

Huyện Bạch Long Vĩ 100,00 87,50 62,50 12,50 - - - - 100,00 87,50 62,50 12,50
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TỶ LỆ DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐI HỌC PHỔ THÔNG HIỆN KHÔNG ĐI HỌC PHÂN THEO
GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỜI ĐIỂM 01/4/2019

Đơn vị tính: %

Đơn vị hành chính Mã
đơn vị Chung

Giới tính Thành thị nông thôn

Nam Nữ Thành Thị Nông thôn

Toàn Thành phố 31 2,56 2,95 2,14 1,90 3,12

Quận Hồng Bàng 303 1,66 1,80 1,51 1,66 -

Quận Ngô Quyền 304 1,41 1,59 1,22 1,41 -

Quận Lê Chân 305 1,74 1,99 1,47 1,74 -

Quận Hải An 306 1,91 2,17 1,64 1,91 -

Quận Kiến An 307 1,88 2,03 1,70 1,88 -

Quận Đồ Sơn 308 3,04 3,49 2,58 3,04 -

Quận Dương Kinh 309 3,09 3,52 2,62 3,09 -

Huyện Thuỷ Nguyên 311 2,84 3,31 2,34 1,92 2,89

Huyện An Dương 312 1,81 2,13 1,46 0,73 1,86

Huyện An Lão 313 4,21 4,78 3,58 2,09 4,43

Huyện Kiến Thuỵ 314 3,98 4,45 3,49 1,42 4,05

Huyện Tiên Lãng 315 3,39 4,32 2,39 1,20 3,64

Huyện Vĩnh Bảo 316 2,80 3,18 2,39 2,36 2,83

Huyện Cát Hải 317 2,79 3,25 2,29 2,84 2,72

Huyện Bạch Long Vĩ 318 13,89 13,64 14,29 - 13,89
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TỶ LỆ DÂN SỐ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHƯA BAO GIỜ ĐI HỌC PHÂN THEO GIỚI TÍNH,
THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỜI ĐIỂM 01/4/2019

Đơn vị tính: %

Đơn vị hành chính Mã
đơn vị Chung

Thành thị nông thôn Giới tính

Thành thị Nông thôn Nam Nữ

Toàn Thành phố 31 0,64 0,33 0,90 0,44 0,82

Quận Hồng Bàng 303 0,32 0,32 - 0,26 0,37

Quận Ngô Quyền 304 0,21 0,21 - 0,19 0,23

Quận Lê Chân 305 0,24 0,24 - 0,17 0,30

Quận Hải An 306 0,33 0,33 - 0,23 0,42

Quận Kiến An 307 0,24 0,24 - 0,18 0,29

Quận Đồ Sơn 308 0,39 0,39 - 0,29 0,49

Quận Dương Kinh 309 0,69 0,69 - 0,40 0,96

Huyện Thuỷ Nguyên 311 1,16 0,87 1,18 0,71 1,60

Huyện An Dương 312 0,38 0,16 0,39 0,26 0,49

Huyện An Lão 313 0,94 0,47 0,99 0,60 1,29

Huyện Kiến Thuỵ 314 0,95 0,40 0,97 0,55 1,33

Huyện Tiên Lãng 315 0,67 1,02 0,63 0,49 0,84

Huyện Vĩnh Bảo 316 1,00 0,52 1,02 0,90 1,09

Huyện Cát Hải 317 0,78 0,61 1,01 0,60 0,96

Huyện Bạch Long Vĩ 318 1,51 - 1,51 1,55 1,47
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TỶ LỆ DÂN SỐ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN KHÔNG BIẾT ĐỌC, BIẾT VIẾT PHÂN THEO
GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỜI ĐIỂM 01/4/2019

Đơn vị tính: %

Đơn vị hành chính Mã
đơn vị

Tổng
số

Phân theo giới
tính

Phân theo thành thị, nông
thôn

Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Toàn Thành phố 31 0,95 0,64 1,24 0,52 1,31

Quận Hồng Bàng 303 0,47 0,35 0,59 0,47 -

Quận Ngô Quyền 304 0,30 0,24 0,35 0,30 -

Quận Lê Chân 305 0,38 0,26 0,48 0,38 -

Quận Hải An 306 0,45 0,31 0,57 0,45 -

Quận Kiến An 307 0,44 0,25 0,62 0,44 -

Quận Đồ Sơn 308 0,87 0,63 1,09 0,87 -

Quận Dương Kinh 309 0,99 0,58 1,38 0,99 -

Huyện Thuỷ Nguyên 311 1,82 1,15 2,47 1,91 1,82

Huyện An Dương 312 0,49 0,31 0,67 0,31 0,50

Huyện An Lão 313 1,25 0,72 1,78 0,76 1,29

Huyện Kiến Thuỵ 314 1,32 0,82 1,80 0,70 1,34

Huyện Tiên Lãng 315 1,13 0,80 1,45 1,28 1,11

Huyện Vĩnh Bảo 316 1,32 1,12 1,50 0,50 1,36

Huyện Cát Hải 317 1,64 1,08 2,19 1,40 1,95

Huyện Bạch Long Vĩ 318 2,07 2,33 1,83 - 2,07
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TỶ LỆ HỘ KHÔNG CÓ NHÀ Ở CHIA THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN VÀ ĐƠN VỊ

HÀNH CHÍNH THỜI ĐIỂM 1/4/2019

Đơn vị: phần mười nghìn

Đơn vị hành chính Tổng số
Phân theo thành thị/nông thôn

Thành thị Nông thôn

Toàn thành phố 2,4 4,4 0,8

Quận Hồng Bàng 24,0 24,0 -

Quận Ngô Quyền - - -

Quận Lê Chân 0,8 0,8 -

Quận Hải An 12,1 12,1 -

Quận Kiến An - - -

Quận Đồ Sơn - - -

Quận Dương Kinh 0,6 0,6 -

Huyện Thuỷ Nguyên 2,8 6,3 2,7

Huyện An Dương - - -

Huyện An Lão - - -

Huyện Kiến Thuỵ - - -

Huyện Tiên Lãng - - -

Huyện Vĩnh Bảo - - -

Huyện Cát Hải - - -

Huyện Bạch Long Vĩ - - -
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TỶ LỆ HỘ CÓ NHÀ Ở THIẾU KIÊN CỐ VÀ ĐƠN SƠ PHÂN THEO THÀNH THỊ/NÔNG

THÔN VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 1/4/2019

Đơn vị: %

Đơn vị hành chính Tổng số
Phân theo thành thị/nông thôn

Thành thị Nông thôn

Toàn thành phố 1,0 0,5 1,4

Quận Hồng Bàng - - -

Quận Ngô Quyền - - -

Quận Lê Chân - - -

Quận Hải An 0,7 0,7 -

Quận Kiến An 0,3 0,3 -

Quận Đồ Sơn - - -

Quận Dương Kinh 1,4 1,4 0,0

Huyện Thuỷ Nguyên 2,8 0,5 2,9

Huyện An Dương - - -

Huyện An Lão 3,1 1,1 3,3

Huyện Kiến Thuỵ 1,2 1,3 1,2

Huyện Tiên Lãng - - -

Huyện Vĩnh Bảo 0,1 - 0,1

Huyện Cát Hải 6,3 10,4 1,1

Huyện Bạch Long Vĩ - - -
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DIỆN TÍCH NHÀ Ở BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI PHÂN THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN VÀ

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 1/4/2019
Đơn vị: m2/người

Đơn vị hành chính Tổng số
Phân theo thành thị/nông thôn

Thành thị Nông thôn

Toàn thành phố 22,9 25,8 20,5

Quận Hồng Bàng 24,2 24,2 -

Quận Ngô Quyền 26,1 26,1 -

Quận Lê Chân 27,5 27,5 -

Quận Hải An 29,2 29,2 -

Quận Kiến An 23,0 23,0 -

Quận Đồ Sơn 23,1 23,1 -

Quận Dương Kinh 22,5 22,5 -

Huyện Thuỷ Nguyên 21,1 28,7 20,7

Huyện An Dương 23,8 28,5 23,6

Huyện An Lão 20,4 24,0 20,1

Huyện Kiến Thuỵ 20,2 28,8 20,0

Huyện Tiên Lãng 17,8 19,8 17,6

Huyện Vĩnh Bảo 20,3 29,4 19,9

Huyện Cát Hải 21,6 20,5 23,0

Huyện Bạch Long Vĩ 17,1 - 17,1
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SỐ HỘ CÓ DIỆN TÍCH BÌNH QUÂN DƯỚI 6M2/NGƯỜI CHIA THEO THÀNH THỊ/NÔNG

THÔN VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/4/2019

Đơn vị: Hộ

Đơn vị hành chính Tổng số
Phân theo thành thị/nông thôn

Thành thị Nông thôn

Toàn thành phố 11530 5724 5806

Quận Hồng Bàng 932 932 -

Quận Ngô Quyền 1187 1187 -

Quận Lê Chân 1603 1603 -

Quận Hải An 371 371 -

Quận Kiến An 513 513 -

Quận Đồ Sơn 309 309 -

Quận Dương Kinh 424 424 -

Huyện Thuỷ Nguyên 2386 48 2338

Huyện An Dương 493 31 462

Huyện An Lão 599 78 521

Huyện Kiến Thuỵ 918 23 895

Huyện Tiên Lãng 914 95 819

Huyện Vĩnh Bảo 736 15 721

Huyện Cát Hải 139 95 44

Huyện Bạch Long Vĩ 6 - 6
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TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KẾT QUẢ SƠ BỘ
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở  NĂM 2019

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hải Phòng, tháng 10 năm 2019
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