Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới
Thứ bảy, 13 Tháng 7 2019 09:15

Sau 10 năm, kể từ năm 2009, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu, tỷ lệ tăng
giảm nhẹ so với giai đoạn trước. So với năm 2009, vị trí xếp hạng trong khu vực Đông
Nam Á không thay đổi và giảm 2 bậc trên thế giới.

Hà Nội và TP.HCM
là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương sáng nay đã công bố kết quả sơ bộ
tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo đó, tổng số dân Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96,2 triệu người; trong đó
nam 47,88 triệu (chiếm 49,8%); nữ 48,33 triệu (chiếm 50,2%).

Sau 10 năm, kể từ năm 2009, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu, tỷ lệ tăng giảm
nhẹ so với giai đoạn trước. So với năm 2009, vị trí xếp hạng trong khu vực Đông Nam Á không
thay đổi và giảm 2 bậc trên thế giới.
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Tỷ số giới tính ở Việt Nam là 99,1 nam/100 nữ; trong đó khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ;
khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ.

Mật độ dân số Việt Nam hiện nay 290 người/km2, xếp hạng cao so với các nước trong khu vực
và thế giới. Hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước là Hà Nội với 2.398 người/km2
và TP. HCM với 4.363 người/km2.

Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất cả nước với 22,5 triệu, chiếm 23,4%; Tây
Nguyên có ít người sinh sống nhất với 5,8 triệu, chiếm 6,1%.

Dân số khu vực thành thị năm 2019 là 33 triệu người; khu vực nông thôn 63,1 triệu người. Số
dân từ 15 tuổi trở lên đã kết hôn là 77,5%; trong đó đang có vợ hoặc chồng chiếm 69%; trong
tình trạng ly hôn chiếm 2%; goá chiếm 6%.

92% dân số trong độ tuổi phổ thông được đi học. Số người biết đọc, biết viết từ 15 tuổi trở lên
chiếm 96%.

Cả nước có 26,8 triệu hộ dân cư, tăng 4,4 triệu so với năm 2009. Hiện có khoảng 4.800 hộ
không có nhà ở.

"Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy trải qua 10 năm quy mô dân số tăng
chậm hơn so với giai đoạn trước. Trình độ dân trí được cải thiện; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên
biết đọc, biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông được đến trường",
báo cáo của Ban chỉ đạo điều tra dân số nêu.

Phát biểu tại Hội nghị công bố kết quả sơ bộ sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho
biết số liệu từ Tổng điều tra 2019 sẽ giúp các cơ quan, chuyên gia có dữ liệu để phân tích xu
hướng dân số để có đối sách, chính sách kịp thời nhằm tận dụng thời kỳ dân số ‘vàng’, giúp
dân số Việt Nam không rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già” và tránh bẫy thu nhập trung bình,
quan tâm tới người yếu thế, những người có thu nhập thấp.
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Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc được tổ chức 10 năm một lần. Năm nay là lần
thứ 5 diễn ra Tổng điều tra, thực hiện từ ngày 1/4 đến ngày 25/4/2019.

Dự kiến, vào ngày 20/12 (tức ngày Dân số Việt Nam), số liệu chính thức của cuộc Tổng điều tra
dân số và nhà ở sẽ được công bố.
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