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I. KẾT QUẢ TỔNG HỢP SƠ BỘ 
 
1. Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009: Quá 
trình thực hiện và kết quả sơ bộ (8-
2009). Báo cáo gồm 3 phần như sau:  

 

Phần thứ nhất mô tả quá trình thực 
hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà 
ở 2009, bao gồm: chuẩn bị và lập kế 
hoạch, tuyên truyền, thu thập thông tin 
và giám sát điều tra, xử lý và tổng hợp 
số liệu, đánh giá và thẩm định kết quả, 
kế hoạch công bố kết quả Tổng điều 
tra dân số và nhà ở 2009.  

 

Phần thứ hai đưa ra một số chỉ tiêu 
cơ bản được tổng hợp thủ công ngay 
sau khi công tác điều tra tại địa bàn kết 
thúc, bao gồm tổng số dân chia theo 
giới tính, tỷ lệ tăng dân số bình quân 
năm thời kỳ 1999-2009, tỷ số giới tính, 
và mật độ dân số chia theo tỉnh/thành 
phố và thành thị/nông thôn.  

 

Phần thứ ba gồm phụ lục và phiếu 
điều tra.  
 
II. KẾT QUẢ SUY RỘNG MẪU 15% 
 
 
2. Hệ thống biểu suy rộng mẫu (2-
2010) 

Đây là tập biểu số liệu chi tiết, tổng 

 Annex 2 
PUBLICATIONS AND ELECTRONIC 
PRODUCTS FOR DISSEMINATING 
THE RESULTS OF THE 2009 VIET 
NAM POPULATION AND HOUSING 

CENSUS 
 

I. PRELIMINARY RESULTS 
 
1. The 2009 Vietnam Population and 
Housing Census of 00.00 hours 1st 
April 2009: Implementation and 
Preliminary Result (8-2009). The 
report includes three parts as follows: 

Part I presents implementation of 
the 2009 Vietnam Population and 
Housing Census, including: planning 
and preparation, publicity, enumeration 
fieldwork and monitoring activities, 
data processing and tabulation, 
evaluation and appraisal of the census 
result, plan for dissemination of the 
census result. 

 Part II presents some basic 
indicators, based on a manual count 
which was undertaken immediately 
after the completion of the census 
fieldwork, including total population by 
sex, annual average growth rate of 
population in 1999-2009, sex ratio, and 
population density tabulated by 
province/city and urban/rural areas.  

Part III comprises annexes and 
questionnaires.  
 
II. EXPANDED 15% SAMPLE 
RESULTS 
 
2. Expanded sample data tabulation 
(2-2010) 

This is a set of detailed data tables, 
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hợp cho cấp toàn quốc, cấp vùng và 
cấp tỉnh, chia theo thành thị và nông 
thôn. Hệ biểu này hiện đang lưu giữ tại 
Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê 
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương.  
 
 
3. Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ 
yếu (6-2010). Báo cáo này có 4 phần: 

Ngoài phần “Giới thiệu chung”, 
Phần I bao gồm 2 chương. Chương 1 
trình bày chi tiết về quá trình tổ chức, 
chỉ đạo và thực hiện cuộc TĐT. 
Chương 2 mô tả phương pháp thiết 
kế, ước lượng và đánh giá kết quả 
điều tra mẫu. Phần II bao gồm 7 
chương, phân tích các kết quả chủ yếu 
bao gồm: quy mô và cơ cấu dân số, 
mức sinh, mức độ chết, di cư và đô thị 
hóa, giáo dục và đào tạo, lao động và 
việc làm, nhà ở của hộ dân cư. Phần 
III đưa ra một số biểu kết quả điều tra 
mẫu. Phần IV gồm các phụ lục. 
 
 
 
4. Cuốn sách bỏ túi “Tổng điều tra 
dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: 
Một số chỉ tiêu chủ yếu” (6-2010) 

 

Trình bày ngắn gọn, in mầu, gồm 
một số chỉ tiêu quan trọng của cuộc 
Tổng điều tra được chọn lọc từ kết quả 
điều tra mẫu và kết quả điều tra toàn 
bộ. 

 
 
 
 

tabulated for the national, regional and 
provincial levels and separated by 
urban and rural areas. These data 
tables are currently kept at the General 
Statistics Office and Provincial 
Statistics Offices under directly the 
Central Government. 
 
3. The 2009 Vietnam Population and 
Housing Census: Major Findings (6-
2010). This report includes 4 parts: 

Apart from “Overview”, Part I 
consists of 2 chapters. Chapter 1 
presents a detailed description of 
census organization, steering and 
implementation. Chapter 2 describes 
methodology of census sample result’s 
design, estimation and evaluation. Part 
II includes 7 chapters, analyzes major 
results such as: population size and 
structure, fertility, mortality, migration 
and urbanization, education and 
training, labour force and employment, 
housing of inhabitants households. 
Part III presents some sample results 
statistical tables. Part IV shows 
annexes. 
 
4. Pocketbook entitled “The 2009 
Vietnam Population and Housing 
Census: Some key indicators” (6-
2010) 

This is a brief and colourful 
presentation. This publication 
comprises some important indicators 
of the census selected from the 
sample and completed results. 
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III. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TOÀN BỘ 
 
5. Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ 
(6-2010) 

Tài liệu trình bày hệ biểu tổng hợp 
cho cấp trung ương, tỉnh và biểu dân 
số chia theo thành thị/nông thôn, giới 
tính và đơn vị hành chính cấp huyện. 
 
6. Atlas điện tử số liệu Tổng điều tra 
dân số và nhà ở năm 2009 (12-2010) 
 
 
7. Dự báo dân số Việt Nam thời kỳ 
2009-2049 (12-2010) 

Dự báo dân số cho cấp toàn quốc, 
vùng và tỉnh.   
 
 
IV. CÁC CHUYÊN KHẢO CỦA TỔNG 
ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 
2009 
 
8. Mức sinh và Mức chết (9-2010) 

Chuyên khảo này phân tích mức 
sinh, mức chết và xu hướng thay đổi 
trong các năm 1999-2009. 
 
 
9. Giáo dục và Đào tạo (9-2010) 

Chuyên khảo này phân tích tình 
hình biết chữ và trình độ học vấn của 
dân số; mối quan hệ tương tác giữa 
các yếu tố kinh tế - xã hội và nhân 
khẩu học với giáo dục và đào tạo. Một 
số khuyến nghị được đưa ra nhằm góp 
phần nâng cao trình độ học vấn cho 
dân số nói chung và người lao động 
Việt Nam nói riêng. 

III. COMPLETED RESULTS 
 
5. The 2009 Vietnam Population and 
Housing Census: Completed results 
(6-2010) 

This report provides tabulations for 
the Central and provincial level and the 
table of population by urban/rural 
residence, sex and district. 

 
6. Electronic Atlas of the 2009 
Population and Housing Census 
data (12-2010) 
 
7. Vietnam population projection in 
the period of 2009-2049 (12-2010) 

Population will be projected for the 
national, regional and provincial level.  
 
 
IV. MONOGRAPHS OF THE 2009 
CENSUS 
 
 
8. Fertility and Mortality (9-2010) 

This monograph presents an 
analysis of fertility, mortality level and 
the variation trend for years of 1999-
2009.  

 
9. Education and Training (9-2010) 

This monograph presents an 
analysis of literacy and education level 
of population; the interactive 
relationship between socio-economic 
and demographic factors with 
education and training will be shown. 
Some recommendations will be offered 
to contribute to improvement of 
education level for Vietnam population 
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10. Cơ cấu dân số theo giới tính và 
độ tuổi, tình trạng hôn nhân (9-2010)

Chuyên khảo tiến hành phân tích 
cơ cấu dân số theo giới tính-tuổi, tình 
trạng hôn nhân trong mối quan hệ với 
các đặc trưng nhân khẩu học và kinh 
tế - xã hội. 
 
11. Di cư và Đô thị hoá (9-2010) 

 

Chuyên khảo này tiến hành phân 
tích quá trình di cư và đô thị hóa, gắn 
với các yếu tố kinh tế - xã hội và nhân 
khẩu học trong các năm 1999-2009; 
đồng thời đưa ra một số khuyến nghị 
chính sách về di cư. 
 
 
12. Tỷ số giới tính khi sinh (9-2010) 

Chuyên khảo phân tích tỷ số giới 
tính khi sinh ở Việt Nam qua kết quả 
điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số 
và nhà ở 2009 và các cuộc điều tra 
biến động dân số hàng năm, có so 
sánh với một số quốc gia trong khu 
vực Châu Á – Thái Bình Dương. Một 
số khuyến nghị nhằm góp phần hạn 
chế tình trạng gia tăng tỷ số giới tính 
khi sinh cũng được đưa ra.  
 
 
V. CÁC ẤN PHẨM VÀ SẢN PHẨM 
KHÁC CỦA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN 
SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009 
 
13. Báo cáo hành chính (12-2010) 

Tổng hợp các văn bản, quyết định, 

in general and employed population in 
particular.  
 
10. Sex-Age Population Structure 
and Marital Status (9-2010) 

The monograph presents an 
analysis of sex-age population 
structure and marital status in 
relationship to socio-economic and 
demographic characteristics  
 
11. Migration and Urbanization (9-
2010) 

The monograph presents an 
analysis of migration and urbanization 
related to socio-economic and 
demographic factors for years of 1999-
2009. At the same time some 
recommendations of policy about 
migration is also investigated. 
 
12. Sex ratio at birth (9-2010) 

The monograph presents an 
analysis of Vietnam sex ratio at birth 
through the sample results of the 2009 
Census and annual population change 
surveys in comparison with some 
nations in the Pacific-Asia. Some 
recommendations to constraint an 
increase in sex ratio at birth will be 
also presented.   
 
 
 
V. OTHER PUBLICATIONS AND 
PRODUCTS OF THE 2009 CENSUS 
 
 
13. Administration Report (12-2010) 

The report presents text, decision, 
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chỉ thị, tài liệu… về việc chuẩn bị, tổ 
chức, chỉ đạo, thực hiện, xử lý và công 
bố số liệu cuộc TĐTDS 2009.  
 
 
14. Bộ đĩa CD-ROM lưu trữ dữ liệu 
và phần mềm tra cứu kết quả điều 
tra mẫu và toàn bộ của Tổng điều 
tra dân số và nhà ở 2009 (9-2010) 
 
 
15. Đĩa CD ROM các xuất bản phẩm 
của Tổng điều tra 2009 (12-2010), 
bao gồm: các chuyên khảo, báo cáo 
kết quả điều tra mẫu, báo cáo kết quả 
toàn bộ, dự báo dân số, v.v… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ 
sau đây: 
Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục 
Thống kê, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. 
 
Điện thoại:  +84 4 38230100, 38433353;  
Fax:   +84 4 37339287;  
Email: dansolaodong@gso.gov.vn 

instruction, documents etc related to 
preparation, organization, steering, 
implementation, data processing and 
dissemination of the 2009 Census.  
 
14. Set of CDROM for storage of 
data and software package in 
access to the 2009 Population and 
Housing Census sample and 
completed results (9-2010) 
 
15. CD-ROMs of publications of the 
2009 Census (12-2010) including: 
monographs, report on sample results, 
report on completed results, population 
projection, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For further information, please contact the 
following address: 
Department of Population and Labour 
Statistics, the General Statistics Office, 6B 
Hoang Dieu street, Ha Noi. 
Tel:   +84 4 38230100, 38433353; 
Fax:  +84 4 37339287; 
Email: dansolaodong@gso.gov.vn 
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