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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BCS

Bao cao su

BPTT

Biện pháp tránh thai

CHXHCN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

DCTC

Dụng cụ tử cung

CTV

Cộng tác viê n

CYP

Số năm – cặp vợ chồng được bảo vệ

DSGĐTE

Dân số - Gia đình - Trẻ em

DS-KHHGĐ:

Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

DSX

Dân số xã

DSH

Dân số huyện

HDI

Chỉ số phát triển con người

HIV

Virus suy giảm miễn dịch ở người .

SLSS

Sàng lọc sơ sinh

SLTS

Sàng lọc trước sinh

TCDS

Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình

VTT

Vòng tránh thai
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LỜI GIỚI THIỆU
Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của ngành, từ năm 1990, Ủy ban quốc
gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS -KHHGĐ) trước đâ y và Tổng cục DS-KHHGĐ
hiện nay, đã phối hợp với Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường đại học Kinh tế
quốc dân, tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản lý cơ bản về
DS-KHHGĐ, gọi tắt là Chương trình cơ bản. Để công việc này đạt hiệu quả cao, bên
cạnh việc xây dựng Chương trình phù hợp, hình thành đội ngũ giảng viên chuyên
nghiệp, quản lý các khóa học chặt chẽ, việc nâng cao chất lượng tài liệu phục vụ giảng
dạy, học tập được Tổng cục cũng như Viện đặc biệt quan tâm. Năm 2011, trong kh uôn
khổ Dự án: “Tăng cường năng lực cho Tổng cục DS -KHHGĐ và các cơ quan có liên
quan trong việc thực hiện giai đoạn 2 của Chiến lược Dân số Việt Nam 2001 -2010”
(Mã số VNM7PG0009), Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Hà Nội đã hỗ trợ Tổng cục tổ
chức rà soát, đánh giá, chỉnh sửa Bộ tài liệu thuộc Chương trình nói trên, bao gồm:
1. Dân số học
2. Dân số và phát triển
3. Thống kê DS -KHHGĐ
4. Truyền thông DS-KHHGĐ
5. Dịch vụ DS -KHHGĐ
6. Quản lý nhà nước về DS -KHHGĐ
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và khuyến nghị của các nhóm chuyên gia rà
soát, đánh giá Bộ tài liệu đã có, các tác giả hoặc tập thể tác giả của từng tài liệu đã
tiến hành chỉnh sửa ba lần. Giữa mỗi lần chỉnh sửa, bản thảo của Bộ tài liệu đều
được Hội thảo chuyên gia đóng góp ý kiến. GS.TS Nguyễn Đình Cử - Viện trưởng
Viện Dân số và các vấn đề xã hội Trường đại học Kinh tế quốc dân là Tổng biên
tập Bộ tài liệu và đã biên tập lại lần cuối. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng, chất
lượng Bộ tài liệu này đã được nâng lên đáng kể và sẽ đóng góp vào sự thành công
của các khóa học.Nhân dịp xuất bản Bộ t ài liệu, tôi trân trọng cảm ơn:
- Quỹ Dân số Liên hợp quốc vì những đóng góp to lớn cho Chương trình DS KHHGĐ của Việt Nam nói chung và trợ giúp sự hoàn thiện Bộ tài li ệu này
nói riêng;
- Ban quản lý Dự án VNM7PG0009, tập thể các tác giả và tất cả những ai đã
đóng góp vào sự thành công của Bộ tài liệu.
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Tham gia chỉnh sửa Bộ tài liệu lần này là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm,
cả lý thuyết và thực tiễn; quá trình chỉnh sửa được thực hiện theo một quy trình chặt
chẽ. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng cán bộ của ngành theo Chương trình cơ bản, đến nay
mới được 22 năm, lại qua nhiều lần thay đổi về bộ máy tổ chức nên Bộ tài liệu này vẫn
được coi là đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, không tránh khỏi những hạn chế,
thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các
nhà quản lý, các giảng viên và anh chị em học viên để Tài liệu ngày càng hoàn thiện.
Mọi ý kiến xin gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổng cục DS -KHHGĐ, số 12, Ngô Tất
Tố, quận Đống Đa, Hà Nội.
Hà Nội, tháng 10-2011
Tổng cục trưởng Tổng cục DS -KHHGĐ

TS Dương Quốc Trọng
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LỜI NÓI ĐẦU
Là hệ thống các phương pháp thu thập,xử lý và phân tích con số về các
hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội để từ đó nêu rõ bản chất và quy
luật phát triển của hiện tượng, thống kê đã được V. I. Lê Nin coi là “công cụ sắc
bén nhất để nhận thức xã hội”. Trong khuôn khổ các lớp bồi dưỡng kiến thức cơ
bản về DS - KHHGĐ, “Thống kê DS -KHHGĐ” không những trang bị cho học
viên những kiến thức cơ sở, làm tiền đề cho việc học tập hoặc củng cố kiến thức
đã thu được trong các môn học liên quan, như: Dân số học, Dân số và phát triển,
Quản lý nhà nước về DS - KHHGĐ… Đồng thời, còn giúp cho cán bộ làm công
tác DS - KHHGĐ ở các cấp có công cụ, phương pháp nhằm tìm hiểu, nhận thức,
đánh giá các quá trình dân số đã và đang diễn ra. Trong lần biên soạn này, giáo
trình đã được hoàn thiện thêm về phương pháp, cập nhật những thông tin, số liệu
mới. Hệ thống các ví dụ gắn liền với các hoạt động thực tế ở cơ sở nhằm làm cho
người học có thể lĩnh hội kiến thức tốt hơn. Hy vọng rằng giáo trình vừa là tài
liệu hữu ích trong học tập, vừa là một tài liệu tham khảo có giá trị giúp cho cán
bộ làm công tác DS - KHHGĐ ở các cấp làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn các chuyên gia của Tổng cục D S - KHHGĐ
về những đóng góp quý báu cho việc xây dựng đề cương và hoàn thiện giáo
trình. Trân trọng cảm ơn GS.TS. Nguyễn Đình Cử, Viện tr ưởng Viện Dân số &
các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân đã tư vấn khoa học cho toàn bộ quá
trình biên soạn tài liệu. Trân trọng cảm ơn Quỹ Dân số Liên hợp quốc về sự hỗ
trợ tài chính để chúng tôi có điều kiện xây dựng và hoàn thiện cuốn giáo trình.
Chúng tôi trân trọng cám ơn và mong nhận được những ý kiến đóng góp
của bạn đọc để hoàn thiện giáo trình trong những lần biên soạn tiếp theo.
Tác giả

PGS.TS. PHẠM ĐẠI ĐỒNG
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ
1. Thống kê và vai trò của thống kê trong đời sống xã hội.
1.1. Khái niệm về thống kê.
Theo nghĩa thông thường nhất, thống kê được hiểu là các con số về các hiện
tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội được ghi chép lại, qua đó giúp đánh giá,
nhận thức được đặc điểm của hiện tượng. Chẳng hạn, qua các con số được ghi chép lại
về mực nước lên xuống hàng ngày của một dòng sông sẽ cho ta biết quy luật của dòng
sông đó. Nhờ những con số được ghi chép đầy đủ về số dân hàng năm ở một địa
phương sẽ giúp nhận thức được quy luật phát triển dân số tại địa phương này…
Tuy nhiên, nếu hiểu theo cách này, thống kê mới chỉ là một công cụ dùng để mô
tả sự vật, hiện tượng.
Để thực sự là một trong những “công cụ mạnh mẽ nhất để nhận thức xã hội”,
thống kê được hiểu là “hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các con
số về các hiện t ượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội, qua đó giúp ta nhận thức
được bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng”
Theo cách hiểu này, thống kê phải là khoa học về các ph ương pháp. Nó cũng
không chỉ là các ph ương pháp thu thập thông tin, mà còn là các phương pháp xử lý và
phân tích số liệu. Điều quan trọng h ơn là thông qua các phương pháp này, thống kê
giúp nhận thức rõ được bản chất và quy luật phát triển của hiện tượng nghiên cứu. Phát
triển theo chiều hướng này, thống kê đã thực sự trở thành một môn khoa học độc lập.
Tuy nhiên, để giúp nhận thức rõ được bản chất và quy luật phát triển của hiện
tượng nghiên cứu, thống kê phải có các đặc trưng cơ bản sau:
- Thống kê nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất của
hiện tượng.
Khác với các môn khoa học xã hội khác, thống kê không trực tiếp nghiên cứu
mặt chất của hiện tượng, mà nó chỉ phản ánh bản chất, tính quy luật của hi ện tượng
thông qua các con số, các biểu hiện về lượng của hiện tượng. Điều đó có nghĩa là thống
kê phải sử dụng các con số về quy mô, kết cấu, quan hệ tỷ lệ, quan hệ so sánh, trình độ
phát triển, trình độ phổ biến... của hiện tượng để phản ánh, biểu thị bả n chất, tính quy
luật của chúng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Như vậy, các con số thống kê
không phải chung chung, trừu tượng, mà bao giờ cũng chứa đựng một mặt chất nhất
định, chứa đựng những nội dung kinh tế, chính trị, xã hội cụ thể, qua đó giúp ta nhận
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thức được bản chất và quy luật của hiện tượng nghiên cứu. Ví dụ: thông qua các con số
thống kê về số người áp dụng các biện pháp tránh thai, số trẻ em được sinh ra, tổng tỷ
suất sinh, tỷ lệ giảm sinh qua các năm… để đánh giá tình hình thực hiện DS-KHHGĐ
của địa phương; thông qua số dân và mật độ dân số của một huyện, một tỉnh để đánh
giá quy mô dân số của địa phương đó là lớn hay nhỏ...
Theo quan điểm của triết học, chất và lượng là hai mặt không thể tách rời của
mọi sự vật, hiện tượng, giữa ch úng luôn tồn tại mối liên hệ biện chứng với nhau. Trong
mối quan hệ đó, sự thay đổi về lượng quyết định sự biến đổi về chất. Quy luật lượng chất của triết học đã chỉ rõ: mỗi lượng cụ thể đều gắn với một chất nhất định, khi lượng
thay đổi và tích lũy đến một chừng mực nhất định thì chất thay đổi theo. Vì vậy, nghiên
cứu mặt lượng của hiện tượng sẽ giúp cho việc nhận thức bản chất của hiện tượng.
Với đặc điểm này, ng ười ta còn coi thống kê là khoa học nghiên cứu quy luật về
lượng của hiện tượng.
- Thống kê phải được thực hiện trên c ơ sở “quy luật số lớn”.
Để có thể phản ánh được bản chất và quy luật phát triển của hiện tượng, các con
số thống kê phải được tập hợp, thu thập trên một số lớn các đơn vị cá biệt. Thống kê
coi tổng thể các đơn vị cá biệt như một thể hoàn chỉnh và lấy đó làm đơn vị quan sát,
nghiên cứu. Mặt lượng của đơn vị cá biệt thường chịu tác động của nhiều yếu tố, trong
đó có cả những yếu tố tất nhiên và ngẫu nhiên. Mức độ và chiều hướng tác động của
từng yếu tố này trên mỗi đơn vị cá biệt rất khác nhau. Nếu chỉ thu thập số liệu trên một
số ít đơn vị thì khó có thể rút ra bản chất chung của hiện tượng, mà nhiều khi người ta
chỉ tìm thấy những yếu tố ngẫu nhiên, không bản chất. Ngược lại, khi nghiên cứu trên
một số lớn các đơn vị cá biệt, các y ếu tố ngẫu nhiên sẽ bù trừ, triệt tiêu nhau và khi đó,
bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng mới được bộc lộ rõ. Chẳng hạn, nghiên cứu
tình hình sinh đẻ trong một tổng thể dân cư, ta thấy có nhiều cặp vợ chồng sinh toàn
con trai, ngược lại cũng có nhiều gia đình chỉ có con gái. Nếu nghiên cứu trên một số ít
gia đình, thậm chí thống kê số sinh của một xã trong n ăm có thể thấy số bé trai được
sinh ra nhiều hơn hẳn so với số bé gái hoặc ngược lại. Số liệu ghi nhận được tại các xã
cho thấy đã có trường hợp, trong năm có đến 120 bé trai mới có 60 bé gái được sinh ra
ra và ngược lại. Điều này chưa thể rút ra bất kỳ kết luận nào về quy luật của quá trình
sinh đẻ tại những xã này, bởi vì số trẻ em được sinh ra trong năm của một xã là rất ít,
thường là dưới 20 0 cháu. Với số l ượng này, các yếu tố ngẫu nhiên ch ưa đủ bù trừ triệt
tiêu nhau, bản chất, quy luật của hiện t ượng chưa được bộc lộ. Nhưng khi nghiên cứu
trong cả tổng thể dân cư, với một số lớn cặp vợ chồng, ví dụ số trẻ được sinh ra của
một tỉnh, trong cả một n ăm có hàng vạn ca sinh, những trường hợp sinh toàn con trai sẽ
bị bù trừ bởi những cặp sinh toàn con gái. Khi đó, quy luật tự nhiên: số sinh trai và số
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sinh gái xấp xỉ bằng nhau theo tỷ số k hoảng 103 – 106 bé trai trên 100 bé gái mới được
bộc lộ rõ.
Các quy luật thống kê được rút ra trên c ơ sở nghiên cứu một số lớn các đơn vị cá
biệt (hiện tượng số lớn) được hiểu là “quy luật số lớn”.
Hiện tượng số lớn trong thống kê là một tập hợp các đơn vị cá biệt đủ để bù trừ,
triệt tiêu tác động của các yếu tố ng ẫu nhiên. Giữa hiện tượng số lớn (tổng thể) và các
hiện tượng cá biệt (đơn vị tổng thể) luôn tồn tại mối quan hệ biện chứng. Muốn nghiên
cứu tổng thể, phải dựa trên cơ sở nghiên cứu từng đơn vị tổng thể. Mặt khác, trong quá
trình phát triển không ngừng của xã hội, luôn nảy sinh những đơn vị cá biệt mới,
những điển hình tiên tiến hoặc lạc hậu. Nghiên cứu các đơn vị cá biệt này sẽ giúp cho
sự nhận thức bản chất của hiện tượng được đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn. Vì vậy
trong thống kê, nhất là thống kê kinh tế - xã hội, bên cạnh việc nghiên cứu hiện tượng
số lớn, nhiều khi người ta cũng cần chú ý tới các đơn vị cá biệt. Chẳng hạn như để kết
luận về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của một tổng thể dân cư, Liên Hợp
Quốc khuyến nghị tổng thể dân cư đó phải có trên ít nhất 5.000 trường hợp sinh và tốt
nhất là khoảng 10.000 trường hợp sinh (Theo khuyến nghị này, để kết luận về tình
trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong 1 năm của một tổng thể dân c ư, ít nhất phải
nghiên cứu trên quy mô dân số của mộ t tỉnh). Tuy nhiên, nếu tại một xã trong năm , có
tình trạng số bé trai được sinh ra nhiều gấp đôi số bé gái thì cũng phải quan tâm tìm
hiểu nguyên nhân của tình trạng này, đặc biệt phát hiện những nguyên nhân gây ra bởi
sự can thiệp của con người để đưa ra các giải pháp quản lý hữu hiệu.
- Các con số thống kê luôn phải được đặt trong điều kiện cụ thể về thời gian,
không gian.
Đối tượng nghiên cứu của thống kê bao giờ cũng tồn tại trong điều kiện thời
gian và địa điểm cụ thể. Trong điều kiện lịch sử khác nh au, các đặc điểm về chất và
biểu hiện về lượng của hiện tượng cũng khác nhau, nhất là với các hiện tượng kinh tế xã hội. Chẳng hạn, số con của một cặp vợ chồng chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố,
như khả n ăng sinh đẻ tự nhiên, tuổi kết hôn, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, địa vị
chính trị, xã hội của cả hai ng ười, chính sách của chính phủ, tập quán của địa phương,
mức độ họat động của ngành DS-KHHGĐ… Mà các yếu tố tác động này lại rất khác
nhau đối với từng người, từng địa phương, nó cũng thay đổi theo từng thời kỳ. Vì vậy,
số con của từng cặp vợ chồng, mức sinh của một địa phương cũng như ý nghĩa của mỗi
con số thu được sẽ rất khác nhau đối với từng người, từng địa phương, từng thời kỳ.
Khi thay đổi điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể, các con số thống kê không còn giữ
nguyên ý nghĩa của nó. Chẳng hạn một phụ nữ kết hôn hoặc sinh con ở tuổi 18 -20 có
thể chấp nhận được đối với các vùng núi cao, điều kiện kinh tế xã hội còn quá nhiều
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khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nhưng lại khó có thể được chấ p nhận ở khu vực
thành thị, vùng đồng bằng đông dân. Điều này cũng xảy ra khá phổ biến ở nông thôn,
đồng bằng Việt Nam khoảng giữa thế kỷ XX, nhưng hiện nay, lại rất ít xảy ra tại ngay
các khu vực này. Như vậy, khi sử dụng các số liệu thống kê phải luôn gắ n nó trong
điều kiện thời gian, địa điểm cụ thể của hiện tượng mà số liệu phản ánh.
1.2. Vai trò của thống kê trong đời sống xã hội và công tác DS -KHHGĐ
Thống kê ra đời, phát triển từ nhu cầu thực tiễn của xã hội và là một trong
những môn khoa học xã hội c ó lịch sử lâu dài nhất. Đó là một quá trình phát triển
không ngừng từ đơn giản đến phức tạp, được đúc rút dần thành lý luận khoa học và
ngày nay đã trở thành một môn khoa học độc lập.
Kể từ khi ra đời, thống kê đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã
hội. Thông qua việc phát hiện, phản ánh những quy luật về lượng của hiện tượng, các
con số thống kê giúp cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình nói chung và các
chương trình, kế hoạch nói riêng để định hướng sự phát triển kinh tế - xã hội trong
tương lai. V. I. Lê Nin đã khẳng định “ thống kê kinh tế - xã hội là một trong những
công cụ mạnh mẽ nhất để nhận thức xã hội” 1
Ngày nay, thống kê được coi là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan
trọng, có vai trò cung cấp các thông tin, số liệu trung thực, khách quan, chính xác, đầy
đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch
định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và
dài hạn. Đồng thời, các con số thống kê cũ ng là những cơ sở quan trọng nhất để giám
sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch.
Trên giác độ quản lý vi mô, thống kê không những có vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin
thống kê của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, mà còn phải xây dựng, cung cấp các
phương pháp phân tích đánh giá về mặt lượng các hoạt động kinh tế - xã hội của các tổ
chức, đơn vị.
Trong công tác DS-KHHGĐ, thống kê cũng đóng vai trò quan trọng trong việc
nhận thức, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Các số liệu
thống kê về sinh, chết, di cư, về tình hình thực hiện các biện pháp tránh thai… đều là
những dữ liệu quan trọng giúp ta đánh giá, nhận định, dự báo tình hình, hoạch định
chính sách, chiến lược, xây dựng kế hoạch tác nghiệp của toàn ngành cũng như của
từng Trung tâm, từng Chi cục DS-KHHGĐ ở địa phương. Đồng thời, các con số thống
kê này cũng là những cơ sở quan trọng để giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế
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V. I. Lê nin, Toàn tập, tập 19, trang 432, bản tiếng Việt, Nxb Tiến Bộ, Motskva, 1980.
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hoạch tác nghiệp đã đề ra, tìm hiểu các nguyên nhân cả n trở việc thực hiện kế hoạch,
những tác động tích cực thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch. Cụ thể là:
- Thống kê cung cấp dữ liệu làm căn cứ cho việc quản lý công tác DS -KHHGĐ
ở từng đơn vị cơ sở.
- Thống kê giữ vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch củ a từng Trung tâm,
từng Chi cục và là căn cứ để cấp trên giao nhiệm vụ kế hoạch cho từng đơn vị trực
thuộc .
- Các con số thống kê không thể thiếu được trong việc nắm bắt tình hình thực
hiện công tác DS-KHHGĐ của các địa phương và là căn cứ quan trọng để đánh giá tình
hình thực hiện kế hoạch của từng đơn vị.
- Thống kê là công cụ cho việc phát hiện , phân tích, đánh giá những tồn tại
trong công tác DS-KHHGĐ ở từng đơn vị, tìm hiểu nguyên nhân của các tồn tại đó và
đề ra giải pháp khắc phục kịp thời….
2. Các khái niệm thường dùng trong thống kê
2.1. Tổng thể thống kê
Tổng thể thống kê là một khái niệm quan trọng của thống kê . Nó giúp ta xác
định rõ phạm vi của hiện tượng đang là đối tượng của một nghiên cứu thống kê cụ thể
nào đó. Như vậy, tổng thể thống kê là hiện tượng số lớn, bao gồm những đơn vị, hoặc
phần tử cấu thành hiện tượng, cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng . Các
đơn vị, phần tử tạo nên hiện tượng được gọi là các đơn vị tổng thể .
Ví dụ: Khi nghiên cứu, đánh giá quá trình biến đổi dân số của một huyện, thì
toàn bộ số dân của huyện đó chính là một tổng thể thống kê cần nghiên cứu. Mỗi ng ười
dân trong huyện này được gọi là một đơn vị tổng thể. Muốn triển khai công tác
KHHGĐ và đánh giá tình hình thực hiện công tác này ở từng xã, từng huyện thì toàn
bộ số cặp vợ chồng mà người vợ đang còn ở tuổi sinh đẻ của xã, của huyện đó là một
tổng thể thống kê. Mỗi cặp vợ chồng là một đơn vị tổng thể . Để nghiên cứu mức sống
dân cư thì mỗi gia đình là một đơn vị tổng thể. Như vậy, đơn vị tổng thể phụ thuộ c vào
mục tiêu nghiên cứu.
Để xác định được một tổng thể thống kê , cần xác định được tất cả các đơn vị
tổng thể của nó và khi thống kê được tất cả các đơn vị tổng thể thì tổng thể đó đã được
xác định. Thực chất của xác định tổng thể thống kê là xác định cá c đơn vị tổng thể.
Trong nhiều trường hợp, các đơn vị của một tổng thể được biểu hiện một cách
rõ ràng, dễ xác định. Ta gọi đó là tổng thể bộc lộ . Ví dụ như số nhân khẩu của một địa
phương, số bao cao su được cấp cho các xã trong một tháng ... Ngược lại, một tổng thể
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mà các đơn vị của nó không được nhận biết một cách trực tiếp, ranh giới của tổng thể
không rõ ràng được gọi là tổng thể tiềm ẩn. Loại này thường gặp nhiều trong lĩnh vực
xã hội, ví dụ: Tổng thể những người say mê công tác DS-KHHGĐ, tổng thể người mê
tín dị đoan , tổng thể những người nạo phá thai, tổng thể những người nhiễm HIV, …
Việc phân chia này có liên quan trực tiếp đến việc xác định tổng thể. Thông thường,
việc xác định các đơn vị của một tổng thể bộc lộ không gặp nhiều khó khăn do chúng
được định nghĩa rõ ràng, có ranh giới xác định với các đơn vị khác. Trong khi đó, việc
tìm được đầy đủ, chính xác các đơn vị của một tổng thể tiềm ẩn lại gặp nhiều khó khăn
hơn do không có sự phân biệt rạch ròi chuẩn xác giữa chúng với các đơn vị không
thuộc tổng thể, hoặc đơn giản là khó phát hiện được. Vì vậy, việc nhầm lẫn, bỏ sót các
đơn vị trong tổng thể dễ xảy ra. Trong thực tế thống kê , nhiều khi ranh giới của tổng
thể còn có chỗ mập mờ, khó xác định chính xác, người ta phải quy ước một số loại đơn
vị nào đó được đưa vào tổng thể, một số khác không được tính là đơn vị tổng thể.
Nếu xét theo mục đích nghiên cứu, ta có thể phân biệt hai loại tổng thể. Tổng
thể đồng chất bao gồm những đơn vị có cùng chung những tính chất chủ yếu có liên
quan đến mục đích nghiên cứu. Tổng thể không đồng chất bao gồm những đơn vị
khác nhau về loại hình, khác nhau về những tính chất chủ yếu có liên quan đến mục
đích nghiên cứu. Sự phân chia này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định tính
đại diện của các thông số thống kê tính được. Các thông số này chỉ có ý nghĩa, đảm
bảo tính đại diện khi được tính ra từ một tổng thể đồng chất. Nếu chúng được tính ra từ
một tổng thể không đồng chất thì ý nghĩa, tính đại diện của chúng cho tổng thể giảm đi
rất nhiều, thậm chí không sử d ụng được. Ví dụ, khi tính chỉ tiêu “tuổi trung bình”. Chỉ
tiêu này sẽ có ý nghĩa khi ta tính tuổi trung bình của những ng ười triệt sản nam, triệt
sản nữ của một xã, một huyện trong n ăm. Đây là những tổng thể đồng chất, bao gồm
những người tuy có khác nhau về độ tuổi, nhưng họ đều trong độ tuổi sinh đẻ, là đối
tượng quản lý của công tác KHHGĐ, đã có đủ số con theo quy định, nay cần phải áp
dụng một biện pháp tránh thai nào đó để không bị vỡ kế hoạch, không sinh con thứ 3
trở lên. Nếu xét theo khía cạnh đó, họ tương đối giống nhau. Nếu tính tuổi trung bình
cho số dân của một xã, một huyện thì thông số này không thể dùng được. Vì số dân của
một xã, một huyện là một tập hợp bao gồm nhiều nhóm dân c ư khác nhau, cả trẻ em và
người lớn, xét theo tiêu thức về tuổi , họ quá khác xa nhau tức là không cùng một tính
chất, không phải là một tổng thể đồng chất. Trong trường hợp này, tuổi trung bình
không có ý nghĩa
Nếu căn cứ vào phạm vi của việc thu thập thông tin, người ta còn phân biệt tổng
thể chung bao gồm tất cả các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu; tổng thể bộ phận,
tổng thể mẫu chỉ chứa đựng một phần của tổng thể chung. Các chỉ tiêu tính ra từ tổng
thể chung có ý nghĩa khái quát cao, được dùng để đánh giá chính xác những đặc điểm
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của toàn bộ hiện tượng. Do tổng thể bộ phận, tổng thể mẫu chỉ bao gồm một số đơn vị
nhất định trong tổng thể chung, nên những chỉ tiêu thống kê tính được từ các tổng thể
này chỉ phản ánh những đặc điểm của tổng thể bộ phận nói chung không phản ánh đặc
điểm của tổng thể chung. Chỉ những thôn g số tính từ tổng thể mẫu mới có thể được
dùng để suy rộng thành những đặc điểm của tổng thể chung. Tuy nhiên, việc suy rộng
này có đảm bảo độ chính xác hay không phụ thuộc nhiều vào việc cỡ mẫu có lớn đủ để
đảm bảo đại diện cho tổng thể chung hay không, việc chọn mẫu có khoa học hay
không, có đảm bảo nguyên tắc ngẫu nhiên không, ngoài ra độ đồng đều giữa các đơn vị
của tổng thể chung cũng là một yếu tố rất quan trọng.
Trong thống kê nói chung và công tác DS-KHHGĐ nói riêng, việc xác định
tổng thể thống kê rất quan trọng. Nó cho biết đơn vị nào cần được tính đếm, đơn vị nào
không được đưa vào tổng thể. Nếu xác định sai tổng thể, cả trong trường hợp thiếu
cũng như thừa các đơn vị, đều làm sai lệch bản chất của hiện tượng. Chẳng hạn như
trong việc quản lý các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ ở một xã, nếu chỉ quản lý những
cặp vợ chồng “có đăng ký kết hôn” mà không chú ý các cặp vợ chồng trên thực tế,
chúng ta đã bỏ sót một số đối tượng. Như vậy, số này sẽ không được cung cấp các
phương tiện tránh thai, không đư ợc tuyên truyền vận động, không được tư vấn…Và
như thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công tác DS -KHHGĐ của địa phương.
2.2 Tiêu thức thống kê.
Các đơn vị tổng thể thường có nhiều đặc điểm khác nhau. Ví dụ, mỗi người dân
trong tổng thể dân cư có các đặc điểm như độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, nghề
nghiệp... Trong nghiên cứu thống kê, người ta chỉ chọn ra một số đặc điểm để nghiên
cứu. Các đặc điểm này được gọi là tiêu thức thống kê. Như vậy, tiêu thức thống kê là
một khái niệm chỉ đặc điểm của các đơn vị tổng thể được chọn ra để nghiên cứu .
Tiêu thức thống kê được chia thành hai loại, tùy theo cách biểu hiện của nó .


Tiêu thức thuộc tính

Là loại tiêu thức không được biểu hiện trực tiếp bằng con số, mà các biểu hiện
của nó thường là các danh từ, t huật ngữ được dùng để phản ánh loại hoặc tính chất của
các đơn vị tổng thể. Ví dụ: giới tính, dân tộc, thành phần kinh tế , tình trạng hôn nhân,
tình trạng sử dụng BPTT... Giới tính có hai biểu hiện: nam và nữ. Các biểu hiện này
được dùng để chỉ rõ người nà y là nam còn người kia là nữ .
 Tiêu thức số lượng
Là loại tiêu thức có biểu hiện trực tiếp bằng con số. Đây là những con số phản
ánh đặc trưng có thể cân đong, đo, đếm được của từng đơn vị tổng thể. Ví dụ: Số nhân
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khẩu trong gia đình, số con của một cặp vợ chồng, số ng ười áp dụng các biện pháp
tránh thai của một xã trong năm... Mỗi con số này được gọi là một lượng biến. Các
lượng biến chính là cơ sở để thực hiện các phép tính thống kê, như: cộng, trừ, nhân,
chia, trung bình, tỷ lệ...
Một tiêu thức chỉ có hai biểu hiện không trùng nhau trên một đơn vị tổng thể (ví
dụ: tiêu thức giới tính chỉ có hai biểu hiện không trùng nhau là nam và nữ) được gọi là
tiêu thức thay phiên. Loại tiêu thức này có đặc điểm quan trọng là nếu một đơn vị tổng
thể nào đó đã nhận biểu hiện này thì không nhận biểu hiện kia. Nói cách khác, xác suất
để một đơn vị tổng thể bất kỳ nhận biểu hiện này bằng 1, thì xác suất để nó nhận biểu
hiện kia sẽ bằng 0 (Xác suất để một người bất kỳ là nam bằng 1, thì xác suất để người
đó là nữ sẽ bằng 0 và ngược lại). Đây là loại tiêu thức có nhiều ứng dụng trong thực tế.
Tiêu thức giúp xác định rõ từng đơn vị tổng thể cũng như tổng thể thống kê , nhờ
đó ta có thể phân biệt đơn vị này với đơn vị khác, tổng thể này với tổng thể khác.
2.3 Chỉ tiêu thống kê.
Để biểu hiện rõ bản chất, quy luật của hiện tượng, thống kê phải tổng hợp các
đặc điểm về lượng thành những con số của một số lớn hiện tượng trong điều kiện thời
gian, không gian cụ thể. Ta gọi đó là chỉ tiêu thống kê. Như vậy, chỉ tiêu thống kê là
những con số chỉ mặt lượng gắn với chất của hiện tượng số lớn trong điều kiện thời
gian, không gian cụ thể.
Khoản 3, điều 3 Luật thống kê (được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003, có hiệu lực t hi
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004) đã quy định cụ thể hơn: “ Chỉ tiêu thống kê là tiêu
chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ
tỷ lệ của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể” 2.
Ví dụ: Tổng số tiền chi cho công tác DS-KHHGĐ của huyện A năm 2011 là
536,09 triệu đồng.
Chỉ tiêu thống kê thường mang tính tổng hợp biểu hiện mặt lượng của nhiều đơn
vị, hiện tượng cá biệt. Do đó, chỉ tiêu phản ánh những mối quan hệ chung của tất cả
các đơn vị tổng thể. Chỉ tiêu thống kê có khái niệm và mức độ. Khái niệm có tên gọi,
điều kiện thời gian và không gian. Mức độ phản ánh quy mô hoặc cường độ của hiện
tượng với các loại thang đo khác nhau.

2

Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2004, trang 14.
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3. Hoạt động thống kê và quá trình nghiên cứu thống kê.
Mục đích cuối cùng của một cuộc nghiên cứu thống kê là thu thập những thông
tin định lượng về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện lịch sử cụ thể, trên cơ sở đó
phát hiện bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng, giải quyết được một vấn đề lý
thuyết hoặc một yêu cầu nhất định của thực tiễn. Tất cả các công việc đó đều được gọi
là hoạt động thống kê. Hoạt động thống kê thường được chia thành hai loại: hoạt động
thống kê nhà nước và hoạt động thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ
chức nhà nước. Ở Việt nam, “hoạt động thống kê nhà nước là điều tra, báo cáo, tổng
hợp, phân tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của các
hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể do cơ quan
nhà nước tiến hành” 3 và được điều chỉnh bởi luật thống kê.
Hoạt động thống kê của nhà nước Việt Nam tuân theo 7 nguyên tắc cơ bản sau: 4
(1) Đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
(2) Đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.
(3) Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị
đo lường, niên độ thống kê và tính so sánh quốc tế.
(4) Không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, các chế độ
báo cáo thống kê.
(5) Công khai về phương pháp thống kê, công bố thông tin thống kê.
(6) Đảm bảo quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê
nhà nước đã được công bố công khai.
(7) Những thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng cho
mục đích tổng hợp thống kê.
Trong các nguyên tắc trên, nguyên tắc 1 là quan trọng nhất. Nó liên quan đến tất
cả các hoạt động thống kê, từ điều tra, thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ
báo cáo thống kê tổng hợp, đến phân tích và công bố thông tin thống kê.
Ngoài ra, luật thống kê còn quy định 5 hà nh vi bị nghiêm cấm trong hoạt động
thống kê, như: Không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện ch ế độ báo cáo, điều tra
thống kê; Tự thực hiện hoặc ép buộc người khác khai man, thông báo sai thông tin, tiết
lộ thông tin sai quy định; Thực hiện các hoạt độn g thống kê trái pháp luật...

3
4

Luật thống kê và ... (Sách đã dẫn, trang 14)
Luật thống kê và ... (Sách đã dẫn, trang 16)
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Các hoạt động thống kê đều phải trải qua một quá trình gồm nhiều giai đoạn,
nhiều bước công việc kế tiếp nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau. Có thể khái quát
quá trình này bằng một sơ đồ đơn giản như sau:
Thu thập thông tin
(Điều tra thống kê)

Xử lý thông tin
(Tổng hợp thống kê)

Diễn giải, phân tích thông tin
(Phân tích và dự đoán thống kê)

Điều tra th ống kê.
Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học với một kế hoạch thống
nhất việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về h iện tượng nghiên cứu trong
điều kiện cụ thể về thời gian, không gian.
Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là thu thập được đầy đủ thông tin
cần thiết cho việc nghiên cứu. Người ta thường gọi đây là những thông tin sơ cấp, hay
nguồn tài liệu ban đầu. Đây là giai đoạn khởi đầu rất quan trọng. Có làm tốt giai đoạn
này các thông tin, số liệu mới được thu thập một các h trung thực, khách quan, chính
xác, đầy đủ và kịp thời, tạo điều kiện để thực hiện tốt các giai đoạn tiếp theo. Để thực
hiện nhiệm vụ của giai đoạn này, người ta thường vận dụng nhiều hình thức tổ chức,
nhiều phương pháp điều tra khác nhau, tùy thuộc mục đích nghiên cứu, nhu cầu thông
tin, điều kiện cụ thể của người nghiên cứu và đặc điểm cơ bản của hiện tượng nghiên
cứu. Chẳng hạn, trong điều tra thống kê về tình hình sử dụng BPTT tại huyện A năm
2010, cần phải hỏi xem các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ có đang sử dụng BPTT nào
không? Nếu có thì đó là biện pháp gì? …
Tổng hợp thống kê.
Tổng hợp thống kê là quá trình tập trung, chỉnh lý, hệ thống hóa các tài liệu thu
được trong điều tra thống kê để làm cho các đặc trưng riêng biệt của từng đơn vị điều
tra bước đầu chuyển thành những thông tin chung của toàn bộ hiện tượng nghiên cứu,
làm cơ sở cho việc phân tích tiếp theo..
Do đối tượng nghiên cứu của thống kê là các hiện tượng số lớn, phức tạp, bao
gồm nhiều đơn vị có những đặc điểm khác nhau, nên việc t ổng hợp thường được thực
hiện đến từng tổ, từng nhóm đại diện cho các loại hình khác nhau. Vì vậy, phương
pháp phân tổ thống kê được coi là quan trọng nhất của tổng hợp thống kê. Chẳng hạn,
với điều tra thống kê về tình hình sử dụng BPTT tại huyện A năm 20 10, cần tổng hợp
để biết trong toàn huyện hiện đang có bao nhiêu người đang sử dụng BPTT nói chung,
bao nhiêu người sử dụng từng loại biện pháp DCTC, BCS, thuốc uống, thuốc tiêm…
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Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm cho tổng hợ p
thống kê càng có vai trò quan trọng, phục vụ được nhiều yêu cầu của phân tích thống
kê. Việc tổng hợp bằng máy thay thế cho tổng hợp thủ công chẳng những rút ngắn
được thời gian tổng hợp, nâng cao độ chính xác của việc xử lý thông tin, mà còn đáp
ứng đượ c các yêu cầu khác nhau về thông tin. Tuy nhiên, muốn thực hiện được việc
tổng hợp bằng máy, cần phải xây dựng được chương trình phần mềm nhập số liệu và
xác định rõ phần mềm xử lý sẽ sử dụng.
Phân tích và dự báo thống kê.
Phân tích và dự báo thống kê được hiểu là việc nêu lên một cách tổng hợp bản
ất
và
tính quy luật của các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội số lớn trong điều
ch
kiện lịch sử cụ thể qua các biểu hiện về lượng và tính toán các mức độ trong tương lai
nhằm đưa ra những căn cứ cho quyết đ ịnh quản lý.
Như vậy, phân tích và dự báo thống kê là biểu hiện tập trung kết quả của toàn bộ
quá trình nghiên cứu thống kê . Phân tích và dự báo thống kê giúp ta thấy rõ bản chất,
quy luật phát triển của hiện tượng trong quá khứ, hiện tại, giúp tiên đoán đ ược các mức
độ của hiện tượng trong tương lai. Đồng thời, nó còn giúp chỉ rõ mối liên hệ nội tại
giữa các bộ phận của tổng thể, mối liên hệ, tác động qua lại giữa hiện tượng nghiên cứu
với các hiện tượng có liên quan. Trên cơ sở đó, giúp ta có nhận thức đú ng đắn về hiện
tượng, tìm các biện pháp thích hợp thúc đẩy hiện tượng phát triển theo hướng tốt nhất,
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội hiện tại.
Tuy nhiên, để phân tích và dự báo thống kê có thể mang lại những kết quả
nghiên cứu chính xác, cần phải chú ý một số yêu cầu cơ bản sau:
- Thứ nhất: phân tích và dự báo thống kê phải được tiến hành trên cơ sở phân
tích lý luận kinh tế - xã hội.
- Thứ hai: phân tích và dự báo thống kê phải căn cứ vào toàn bộ sự kiện thực tế
và phải luôn đặt chúng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau.
Không được bỏ qua hay xem nhẹ bất kỳ một sự kiện nào, dù là nhỏ nhất
- Đối với các hiện tượng có tính chất và hình thức khác nhau, phải áp dụng
phương pháp phân tích và dự báo khác nhau, phù hợp với bản thân chúng, phù
hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Không có phương pháp phân tích và dự
báo vạn năng, áp dụng cho mọi trường hợp.
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TÓM TẮT CHƯƠNG
Thống kê ra đời, phát triển từ nhu cầu thực tiễn của xã hội và là một trong
những môn khoa học xã hội có lịch sử lâu dài nhất.
Thống kê được hiểu là “ hệ thống các ph ương pháp thu thập, xử lý và phân tích
các con số về các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và xã hội, qua đó giúp ta nhận
thức được bản chất, quy luật phát triển của hiện tượng”. Với quan niệm này, thống kê
tiến hành nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện
tượng số lớn, trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.
Thống kê vừa là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, vừa đáp ứng
nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân và xây dựng, cung cấp các phương
pháp phân tích đánh giá về mặt lượng các hiện tượng kinh tế - xã hội.
Trong công tác DS-KHHGĐ, thống kê cũng đóng vai trò quan trọng trong việc
quản lý, lập kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch cũng như trong việc phát
hiện, đánh giá phân tích công tác DS -KHHGĐ ở từng đơn vị, từng cấp.
Trong quá trình nghiên cứu thống kê, ta thường sử dụng các khái niệm (i)Tổng
thể thống kê (ii)Tiêu thức thống kê và (iii)Chỉ tiêu thống kê .
Ở Việt Nam, “hoạt động thống kê nhà nước là điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân
tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của các hiện tượng
kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể do cơ quan nhà nước
tiến hành ” và được điều chỉnh bởi luật thống kê. Hoạt động thống kê nhà nước Việt
Nam phải tuân theo 7 nguyên tắc cơ bản. Trong đó, nguyên tắc 1 là quan trọng nhất
(Đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời),.
Các hoạt động thống kê đều phải trải qua một quá trình gồm nhiều giai đoạn kế
tiếp nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau, từ điều tra thống kê đến tổng hợp thống kê
và phân tích, dự báo thống kê.
Theo quy định của Luật thống kê, hệ thống thống kê ở Việt Nam được tổ chức
theo 2 hình thức: (i) thống kê nhà nước và (ii) thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài
hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.
Câu hỏi ôn tập
1.
2.
3.
4.

Phân tích vai trò của thống kê trong quản lý nhà nước, quản lý thông tin kinh tế xã hội. Liên hệ với tình hình cụ thể ở Việt Nam.
Phân tích khái niệm về thống kê , liên hệ với thực tế ở Việt Nam.
Trình bày các khái niệm thường dùng trong thống kê. Ý nghĩa của các khái niệm
này. Cho ví dụ cụ thể. Phân biệt hai khái niệm: tiêu thức và chỉ tiêu thống kê.
Phân tích các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước ở Việt Nam.
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Chương 2
PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN TRONG DS-KHHGĐ
Như đã giới thiệu trong chương 1, điều tra thống kê là giai đoạn đầu tiên của
quá trình nghiên cứu thống kê. Nhiệm vụ của giai đoạn này là thu thập được đầy đủ
thông tin cho quá trình nghiên cứu. Tron g DS-KHHGĐ, muốn có được thông tin phục
vụ quá trình nghiên cứu, người ta cũng phải tổ chức các cuộc điều tra thống kê.
Chương này sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu sơ lược những vấn đề lý thuyết chung về
điều tra thống kê để làm cơ sở cho việc đi sâu giới t hiệu cụ thể các phương pháp và
hình thức tổ chức điều tra thu thập thông tin đang được sử dụng trong công tác DS KHHGĐ.

1. Những vấn đề chung về điều tra thống kê.
1.1. Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê.
Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách kh oa học theo một kế hoạch thống
nhất việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong
điều kiện cụ thể về thời gian, không gian .
Nhiệm vụ chủ yếu của điều tra thống kê là thu thập được đầy đủ thông tin cần
thiết về hiện tượng ng hiên cứu, làm cơ sở cho việc tổng hợp và phân tích. Tuy nhiên,
đối tượng của thống kê thường là những hiện tượng số lớn, phức tạp bao gồm nhiều
đơn vị, phần tử khác nhau. Mặt khác, các hiện tượng này lại luôn biến động theo thời
gian và không gian. Do sự đa dạng, phong phú và phức tạp của đối tượng nghiên cứu,
nên muốn đáp ứng được mục đích nghiên cứu, muốn giải quyết được một vấn đề lý
thuyết hoặc thực tế đã được định trước đòi hỏi các cuộc điều tra thống kê phải được tổ
chức một cách khoa học, có kế hoạch tập trung, thống nhất, có chuẩn bị chu đáo theo
những nguyên tắc khoa học nhất định.
Điều 3, Luật Thống kê của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng
định nghĩa: “ Điều tra thống kê là hình thức thu thập thông tin thống kê theo phương án
điều tra 1”. Định nghĩa này hoàn toàn phù hợp với khái niệm nêu trên, bởi lẽ phương án
điều tra thống kê sẽ quy định rõ về mục đích, ý nghĩa, toàn bộ quá trình tổ chức, điều
kiện thời gian, không gian... của cuộc điều tra. Tính khoa học, tính kế hoạch của cuộc
điều tra được thể hiện rõ trong phương án này.
Điều tra thống kê, nếu được tổ chức theo những nguyên tắc khoa học, chặt chẽ,
sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau cả về lý thuyết cũng như thực tế đặt ra.
1

Luật thống kê và các văn bản hướng d ẫn thi hành, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2004, trang 14.
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Trước hết, tài liệu do điều tra thống kê thu được là c ăn cứ tin cậy để kiểm tra, đánh giá
thực trạng hiện tượng nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội của từng đơn vị, từng địa phương và của toàn bộ nền kinh tế quốc
dân. Thứ hai, điều tra thống kê cung cấp những luận cứ xác đáng cho viêc phân tích,
phát hiện, tìm ra những yếu tố tác động, những yếu tố quyết định sự biến đổi của hiện
tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tìm biện pháp thích hợp thúc đẩy hiện tượng phát
triển theo hướng có lợi nhất. Thứ ba, những tài liệ u điều tra thống kê cung cấp một
cách có hệ thống còn là căn cứ vững chắc cho việc phát hiện, xác định xu hướng, quy
luật biến động của hiện tượng và dự đoán xu hướng biến động của hiện tượng trong
tương lai. Trong quá trình điều hành, quản lý kinh tế xã h ội, các tài liệu này giúp cho
việc xây dựng các định hướng, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý quá
trình thực hiện các kế hoạch đó.
1.2 Các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê.
Muốn thực hiện được nhiệm vụ và các mục đich nghiên cứu nói trên, điều tra
thống kê cần đảm bảo được các yêu câu cơ bản của một hoạt động thống kê nói chung
là: trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đây cũng chính là những vấn
đề được quy định rõ trong nguyên tắc thứ nhất - nguyên tắc quan trọng nh ất của hoạt
động thống kê. Chúng không chỉ là những yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê, mà nó
còn liên quan đến tất cả các đối tượng áp dụng Luật thống kê, liên quan đến mọi hoạt
động thống kê.
Yêu cầu trung thực được đặt ra cho cả người tổ chức điều tr a, người điều tra và
người cung cấp thông tin. Yêu cầu này đòi hỏi người thu thập thông tin phải tuyệt đối
trung thực ghi chép đúng những điều đã được nghe, được thấy. Ngay trong việc đặt câu
hỏi cũng phải hết sức khách quan, không áp đặt ý muốn chủ quan, thậm chí không
được đưa ra những gợi ý có thể gây ảnh hưởng đối với người trả lời… nhằm giúp thu
được những thông tin trung thực. Đối với người cung cấp thông tin, yêu cầu này đòi
hỏi họ phải cung cấp những thông tin xác thực, không được che dấu và đặc biệ t nghiêm
cấm việc khai man thông tin…
Chính xác - khách quan trong điều tra thống kê nghĩa là các tài liệu thu thập
được phải phản ánh đúng đắn tình hình thực tế khách quan của hiện tượng nghiên cứu.
Điều này đòi hỏi việc ghi chép phải được được thực hiện một cách trung thực, không
được tùy tiện thêm bớt, không được sao chép một cách tùy hứng, không được suy luận,
“sáng tạo” ra các con số theo ý muốn chủ quan của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân
nào, nhằm bất cứ mục đích nào. Tài liệu được điều tra chính xác mới có thể dùng làm
căn cứ tin cậy cho việc tổng hợp, phân tích và rút ra kết luận đúng đắn về hiện trạng,
các yêu tố ảnh hưởng đến biến động của hiện tượng, đến quy luật xu hướng biến động
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của nó. Chỉ có trên cơ sở tài liệu được điều tra chính xác - khách quan mới có thể tính
toán, lập kế hoạch và quản lý tốt các mặt, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Chính
yêu cầu này cũng lại trở thành một yếu tố cơ bản quyết định chất lượng của công tác
thống kê.
Yêu cầu kịp thời của điều tra thống kê được hiểu th eo hai nghĩa. Trước hết, các
tài liệu của điều tra thống kê phải có tính nhạy bén, phản ánh được m ọi sự biến đổi của
hiện tượng nghiên cứu đúng lúc cần thiết, đúng lúc hiện tượng có sự thay đổi về chất
và phải phản ánh đầy đủ những bước ngoặt quan trọng nh ất trong sự biển đổi của hiện
tượng mà ta cần theo dõi. Tức là các tài liệu ghi chép được phải mang tính thời sự. Thứ
hai, thống kê phải cung cấp tài liệu phục vụ các yêu cầu nghiên cứu đúng lúc cần thiết.
Trong công tác DS-KHHGĐ, yêu cầu kịp thời của điều tra thống kê giúp cho nhà quản
lý ra các quyết định, mệnh lệnh có tính chuẩn xác, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao.
Yêu cầu này cũng đòi hỏi việc cung cấp thông tin cũng phải đảm bảo đúng hạn theo quy
định của phương án điều tra.
Đầy đủ có nghĩa là tài liệu điều tra phải được thu thập theo đúng nội dung cần
thiết cho việc nghiên cứu hoặc đã được quy định trong phương án điều tra. Đầy đủ
cũng còn có nghĩa là phải thu thập thông tin đối với tất cả số đơn vị của hiện tượng
nghiên cứu, không được đếm trù ng hay bỏ sót bất kỳ một đơn vị nào. Trong các cuộc
điều tra không toàn bộ thì phải thu thập thông tin trên tất cả các đơn vị đã được quy
định. Tài liệu điều tra đầy đủ không những giúp cho việc tổng hợp, phân tích chính xác
mà còn giúp cho việc đánh giá, phân tích hiện tượng nghiên cứu một cách chính xác,
tránh đưa ra những kết luận phiến diện chủ quan.
Ngoài ra, điều tra thống kê muốn phản ánh đúng bản chất, tính quy luật của hiện
tượng nghiên cứu cần phải dựa trên cơ sở quan sát số lớn. Quan sát số lớn trong điều
tra thống kê có nghĩa là phải đảm bảo thu thập số liệu trên nhiều đơn vị hoặc hiện
tượng cá biệt. Chỉ khi đó, các yếu tố ngẫu nhiên mới bị bù trừ, triệt tiêu lẫn nhau, bản
chất và quy luật của hiện tượng mới được bộc lộ rõ qua các con số thống kê. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp nhất định, nhất là với những điển hình tiên tiế n hoặc
lạc hậu, điều tra thống kê cũng có thể chỉ tiến hành trên một số đơn vị cá biệt, nhưng
các đơn vị này phải được lựa chọn và xem xét trong mối quan hệ với tổng thể n ghiên
cứu.

1.3 Các loại điều tra thống kê.
Điều tra thống kê có nhiều loại khác nhau, tùy theo mục đích nghiên cứu, đặc
điểm của đối tượng điều tra và điều kiện thực tế mà người ta có thể sử dụng loại nào
cho phù hợp. Sau đây là một số cách phân loại điều tra chủ yếu:
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1.3.1 Điều tra thường xuyên và không thường xuyên.
Căn cứ vào tính liên tục, tính hệ thống của các cuộc điều tra, ta có thể phân biệt
hai loại điều tra thống kê: điều tra thường xuyên và điều tra không thường xuyên.
Điều tra thường xuyên là việc tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của
hiện tượng nghiên cứu một cách liên tục, có hệ thống và thường là theo sát quá trình
phát sinh, phát triển của hiện tượng. Ví dụ, việc tổ chức theo dõi đăng ký số sinh, số
chết tại các địa phương theo yêu cầu của chế độ đăng ký hộ tịch, hộ khẩu được thực
hiện hàng ngày. Mỗi tháng, mỗi quý được tổng hợp và báo cáo lên cấp trên. ...
Điều tra thường xuyên giúp ta thu thập được những số liệu theo dõi tỷ mỷ tình
hình phát triển của hiện tượng theo thời gia n, đánh giá được sự phát triển, tích lũy của
hiện tượng. Tài liệu của điều tra thường xuyên là cơ sở chủ yếu để lập các báo cáo
thống kê định kỳ, là công cụ quan trọng để theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Loại
điều tra này phù hợp với những hiện tượng có quá trình phát triển liên tục cần phải theo
dõi.
Hình thức tổ chức chủ yếu và quan trọng nhất của điều tra thống kê thường
xuyên là “báo cáo thống kê định kỳ”. Đây là một hình thức thu thập số liệu dựa vào các
biểu mẫu báo cáo thống kê được lập sẵn. Theo đó, các đơn vị báo cáo ghi số liệu vào
biểu mẫu và gửi lên cấp trên. Các báo cáo này được thực hiện một cách thường xuyên,
định kỳ, theo nội dung, phương pháp, biểu mẫu và chế độ báo cáo đã được quy định
sẵn. Trong nhiều năm trước kia, đây là hình thứ c thu thập thông tin thống kê chủ yếu ở
nước ta và thường được áp dụng cho các đơn vị kinh tế, cơ quan, tổ chức của nhà nước.
Ngày nay, trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh
tế thị trường hình thức thu thập thông tin th ống kê này ít được sử dụng hơn. Tuy nhiên,
trong công tác DS-KHHGĐ, các số liệu được cung cấp bởi “thống kê thường xuyên
dân số” vẫn là những tài liệu quan trọng cung cấp kịp thời những thông tin về sinh,
chết, kết hôn, ly hôn, tình hình thực hiện KHHGĐ và sự di chuyển của dân cư.
Điều tra không thường xuyên là tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của
hiện tượng một cách không liên tục, không gắn với quá trình phát sinh, phát triển của
hiện tượng
Điều tra không thường xuyên thường được tiến hành đối với những hiện tượng
ít biến động, biến động chậm hoặc không cần theo dõi thường xuyên, liên tục. Chỉ khi
nào cần nghiên cứu, người ta mới tổ chức điều tra. Do đó, các cuộc điều tra không
thường xuyên thường được tiến hành với mục đích, nội dung, phạm vi, đối tượng và
phương pháp điều tra không giống nhau. Tuy nhiên, để tiện cho việc theo dõi, so sánh,
phân tích sự biến động của hiện tượng theo thời gian, nhiều cuộc điều tra không thường
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xuyên cũng được tiến hành lặp đi lặp lại theo chu kỳ nhất định và thường cố gắng kế
thừa những gì đã được thực hiện tại cuộc điều tra trước, nay vẫn còn có ý nghĩa. Chẳng
hạn, các cuộc Tổng điều tra dân số được tiến hành 10 năm một lần , các cuộc điều tra
biến động DS-KHHGĐ 1 tháng 4 hàng năm ở nước t a thuộc loại điều tra này.
Hình thức chủ yếu của điều tra không thường xuyên là các cuộc điều tra chuyên
môn. Khác với báo cáo thống kê định kỳ, điều tra chuyên môn chỉ được tổ chức khi có
nhu cầu. Mỗi cuộc điều tra thường được tiến hành theo kế hoạch và phương pháp quy
định r iêng. Các cuộc điều tra chuyên môn ngày càng được sử dụng rộng rãi và phục vụ
được nhiều yêu cầu nghiên cứu khác nhau. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, vai
trò của các cuộc điều tra chuyên môn trong việc thu thập các số liệu thống kê càng
quan trọng. Do đó, nó càng được sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, muốn thực hiện tốt
các cuộc điều tra chuyên môn, cần xây dựng được phương án điều tra tỷ mỷ, toàn diện
và chi tiết.
1.3.2 Điều tra toàn bộ và không toàn bộ.
Căn cứ vào phạm vi của đối tượng được điều tra thực tế, điều tra thống kê được
phân thành điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ.
- Điều tra toàn bộ : là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên tất cả các đơn vị
thuộc đối tượng điều tra, không loại trừ bất kỳ đơn vị nào. Ví dụ: các cuộc Tổng điều
tra dân số được tiến hành vào năm 1979, 1989, 1999 và 2009 ở nước ta.
Điều tra toàn bộ là nguồn cung cấp tài liệu đầy đủ nhất cho các nghiên cứu
thống kê. Do tài liệu được thu thập trên toàn bộ các đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu,
nên nó vừa là cơ sở đ ể tính được các chỉ tiêu tổng hợp cho cả tổng thể, lại vừa cung cấp
số liệu chi tiết cho từng đơn vị. Có thể nói, điều tra toàn bộ là nguồn cung cấp thông tin
thống kê đầy đủ, toàn diện và trực tiếp, nên nó có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu
nghiên cứu khác nhau, đặc biệt là trong điều tra nắm bắt tình hình cơ bản về hiện
tượng. Tuy nhiên, với những hiện tượng lớn và phức tạp, điều tra toàn bộ thường đòi
hỏi phải có nguồn tài chính lớn, số người tham gia đông, thời gian dài. Vì vậy, điều tra
toàn bộ ít được tiến hành thường xuyên và được giới hạn ở một số nội dung chủ yếu.
- Điều tra không toàn bộ : là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên một số đơn
vị được chọn trong toàn bộ các đơn vị của tổng th ể.
Do chỉ tiến hành điều tra trên một số đơn vị của hiện tượng nghiên cứu, nên điều
tra không toàn bộ có thể rút ngắn được thời gian, tiết kiệm công sức, giảm chi phí. Đặc
biệt là loại điều tra này vừa có điều kiện mở rộng nội dung điều tra, thu thập số liệu chi
tiết trên nhiều tiêu thức của hiện tượng, vừa có t hể kiểm tra, đánh giá độ chính xác của
số liệu thu được một cách thuận lợi. Do những ưu điểm trên, nên điều tra không toàn
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bộ được sử dụng ngày càng nhiều trong thực tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác
quản lý kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước... Tu y nhiên, điều tra không toàn bộ cũng có
những hạn chế nhất định. Hạn chế lớn nhất của nó là luôn phát sinh sai số do chỉ dựa
trên cơ sở số liệu một số ít đơn vị để nhận định, đánh giá cho toàn bộ hiện tượng
nghiên cứu. Hạn chế này có thể được khắc phục bằn g cách áp dụng những phương
pháp khoa học, phù hợp với hiện tượng nghiên cứu trong quá trình tổ chức điều tra.
Căn cứ vào phương pháp lựa chọn các đơn vị để điều tra , có thể phân chia điều
tra không toàn bộ thành 3 loại khác nhau:
- Điều tra chọn mẫu là m ột loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chỉ
ọn
ra
một số đơn vị để điều tra thực tế. Các đơn vị này được chọn theo những
ch
nguyên tắc khoa học nhất định (thường là theo nguyên tắc ngẫu nhiên) để đảm bảo tính
đại diện của chúng cho tổng thể . Kết quả điều tra được dùng để đánh giá, suy rộng cho
toàn bộ tổng thể. Chẳng hạn, người ta không thể điều tra việc KHHGĐ của hàng chục
triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Vì vậy, có thể điều tra chọn mẫu 10.000 cặp
để suy rộng kết quả cho tổng thể các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở cả nước.
- Điều tra trọng điểm: Trong điều tra trọng điểm, người ta chỉ tiến hành điều tra
ở bộ phận chủ yếu nhất của tổng thể. Kết quả điều tra không được dùng để suy rộng
thành các đặc điểm chung của toàn bộ tổng thể, nh ưng vẫn giúp nắm được tình hình cơ
bản của hiện tượng. Loại điều tra này thích hợp với những đối tượng có những bộ phận
tương đối tập trung, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể. Ví dụ nghiên cứu tình hình di
dân ở Việt Nam, người ta chỉ tập trung nghiên cứu tại tại các vùng, hay các tỉnh có sự
biến động dân số lớn do di cư, như miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên hay Bình Dương,
TP. Hồ Chí Minh. Hoặc chỉ điều tra những người sinh con thứ 3 trở lên để tìm hiểu
nguyên nhân của tình trạng này.
- Điều tra chuyên đề chỉ được tiến hành trên một số rất ít, thậm chí chỉ một đơn
vị của tổng thể, nhưng đi sâu nghiên cứu chi tiết nhiều khía cạnh khác nhau của đơn vị
đó nhằm rút ra vấn đề cốt lõi, tìm những bài học kinh nghiệm chung để chỉ đạo phong
trào. Tài liệu thu được tron g điều tra chuyên đề không dùng để suy rộng hoặc làm căn
cứ đánh giá tình hình cơ bản của hiện tượng nghiên cứu. Loại điều tra này thường được
dùng để nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh, để nghiên cứu kinh nghiệm của các
đơn vị tiên tiến hoặc phân tích tìm nguyên nhân yếu kém của các đơn vị lạc hậu...
1.3.3 Tổng điều tra và điều tra thống kê.
Theo cách thức tổ chức các hoạt động thống kê nhà nước của nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, điều tra thống kê được tổ chức thành hai cấp độ:
tổng điều tra thống kê và điều tra thống kê.
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Tổng điều tra thống kê để thu thập những thông tin thống kê cơ bản, trên phạm
vi cả nước theo chu kỳ dài, quy mô lớn, phạm vi rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều
cấp, có sử dụng lực lượng và kinh phí rất lớn. Thủ tướng Chính phủ quyết định các
cuộc tổng điều tra thống kê. Các cuộc Tổng điều tra dân số được tổ chức theo chu kỳ
10 năm một lần là một ví dụ điển hình thuộc loại này.
Điều tra thống kê được thực hiện đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
trong các trường hợp:
- Thu thập những thông tin thống kê từ các tổ chức không phải thực hiện chế độ
báo cáo thống kê.
- Khi cần bổ sung thông tin từ các tổ chức có thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
- Thu thập thông tin từ các cơ sở kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân.
- Thu thập thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất
Như vậy, cách phân chia này cũng khá gần với cách phân chia thứ hai. Trong
đó, tổng điều tra thống kê thực chất là các cuộc điều tra toàn bộ lớn, được tiến hành
trên phạm vi cả nước .
Ngoài ra, Luật thống kê của Nhà nước ta còn quy định rõ về “chương trình điều
tra thống kê quốc gia”. Điều 11 Luật thống kê quy định:
“Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và chế độ báo cáo thống kê
tổng hợp của Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các cuộc điều tra thống kê dự kiến
tiến hành; cơ quan thống kê trung ương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết
định chương trình điều tra thống kê quốc gia dài hạn và hàn g năm.
Chương trình điều tra thống kê quốc gia bao gồm danh mục các cuộc điều tra,
thời hạn điều tra, phân công thực hiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện việc điều
tra”2

1.4 Xây dựng phương án điều tra thống kê.
Để tổ chức tốt một cuộc điều tra chuyên môn, đòi hỏi phải xây dựng được
phương án điều tra thật chi tiết, tỷ mỷ, cụ thể và toàn diện. Đây chính là văn kiện
hướng dẫn thực hiện cuộc điều tra, trong đó xác định rõ những bước tiến hành, những
vấn đề cần phải giải quyết, cần được hiểu thống nhất tro ng suốt quá trình thực hiện.
Đối với các cuộc điều tra lớn, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, như Tổng điều
2

Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2004, trang 19.
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tra dân số, việc xây dựng phương án điều tra cần có sự phối hợp, bàn bạc thống nhất
giữa cơ quan thống kê và các ngành có liên quan và phải đ ược cấp trên có thẩm quyền
phê duyệt. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, phương án điều tra thường được
được xây dựng dưới dạng “đề xuất kỹ thuật” và “đề xuất tài chính” cho cuộc nghiên
cứu. Đây chính là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc là căn cứ để cơ
quan chủ quản tiến hành xét chọn thầu theo quy định chung của nhà nước.
Phương án của mỗi cuộc điều tra có thể khác nhau, tùy thuộc điều kiện cụ thể
của nó. Nhưng nhìn chung, mỗi phương án điều tra thường gồm những nội dung chủ
yếu sau:
- Xác định mục đích điều tra.
- Xác định phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra.
- Xác định nội dung điều tra và thiết lập phiểu điều tra.
- Chọn thời điểm, thời kỳ và thời hạn điều tra.
- Lựa chọn phương pháp điều tra, tổng hợp số liệu điều tra.
- Xây dựng p hương án tài chính cho cuộc điều tra.
- Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra.
- Phúc tra.
1.4.1 Xác định mục đích điều tra.
Bất kỳ một hiện tượng kinh tế xã hội nào cũng đều có thể được quan sát, xem
xét, nghiên cứu trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh, n hiều góc độ khác nhau. Nghiên cứu
trên mỗi mặt, mỗi khía cạnh khác nhau sẽ cho những kết luận khác nhau về hiện tượng
và phục vụ những yêu cầu nghiên cứu cũng khác nhau. Vì vậy, trước khi tiến hành điều
tra, cần xác định rõ xem cuộc điều tra này nhằm tìm h iểu vấn đề gì, phục vụ cho yêu
cầu nghiên cứu nào. Đó chính mục đích của cuộc điều tra.
Mục đích điều tra còn là một trong những căn cứ quan trọng để xác định đối
tượng, đơn vị điều tra, xây dựng kế hoạch và nội dung điều tra. Vì vậy, việc xác định
đúng, rõ ràng mục đích điều tra sẽ là cơ sở quan trọng cho việc thu thập số liệu ban đầu
đầy đủ, hợp lý, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu đặt ra.
Căn cứ để xác định mục đích điều tra thường là những nhu cầu thực tế cuộc
sống, hoặc những nhu cầu quản lý, xây dựng kế hoạch, giám sát, đánh giá hoàn chỉnh
lý luận... Những nhu cầu này được biểu hiện trực tiếp bằng các yêu cầu, đề nghị, mong
muốn của cơ quan chủ quản (người sử dụng thông tin). Đối với những cuộc điều tra lớn
ở nước ta liên quan đến toàn bộ đất nước, như Tổng điều tra dân số, việc xác định mục
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đích điều tra là tạo căn cứ định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cụ thể. Cuộc tổng
điều tra dân số năm 1999 nhằm phục vụ hai yêu cầu cơ bản là:
- Làm căn cứ chính xác phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát
triển kinh tế - xã hội và dân số nước ta.
- Kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dân số, lao động.
Trên cơ sở đó, đáp ứng nhu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ
2000 - 2010.
1.4.2 Xác định phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra.
Xác định đối tượng điều tra là xác định xem những đơn vị tổng thể nào thuộc
phạm vi điều tra, cần được thu thập thông tin. Như vậy, khi các đối tượng điề u tra được
chỉ rõ, cũng có nghĩa là phạm vi nghiên cứu đã được xác định, ranh giới giữa hiện
tượng nghiên cứu với các tổng thể khác, hiện tượng khác cũng được phân biệt rõ ràng,
tránh được tình trạng trùng lặp hay bỏ sót khi tiến hành điều tra.
Muốn xác định chính xác đối tượng điều tra, một mặt phải dựa vào sự phân tích
lý luận, nêu lên những tiêu chuẩn cơ bản phân biệt hiện tượng nghiên cứu với các hiện
tượng liên quan, phân biệt đơn vị tổng thể này với các đơn vị tổng thể khác, nhưng
quan trọng nhất là căn cứ vào mục đích nghiên cứu. Trong các cuộc Tổng điều tra dân
số đã được tiến hành ở nước ta, đối tượng điều tra được xác định là “nhân khẩu thường
trú”. Điều này, vừa giúp thực hiện tốt các mục đích điều tra đã được nêu rõ trong mục
trên, vừa giúp cho q uá trình điều tra không bị trùng hay bỏ sót bất kỳ một nhân khẩu
nào của nước ta. Tuy nhiên, trong phương án điều tra cũng cần phải có những quy định
cụ thể về tiêu chuẩn xác định “nhân khẩu thường trú” để tránh nhầm lẫn.
Cũng cần chú ý phân biệt giữa đối tượng điều tra và đối tượng nghiên cứu. Đối
tượng nghiên cứu là chỉ vấn đề được nghiên cứu, cần được giải quyết trong cuộc điều
tra, nó là cơ sở để xác định nội dung điều tra. Còn đối tượng điều tra là những đơn vị
tổng thể thuộc phạm vi điều tra, cần được thu thập thông tin. Xác định đối tượng
nghiên cứu là trả lời câu hỏi “điều tra cái gì?”, còn xác định đối tượng điều tra là trả lời
câu hỏi “điều tra ai?”.
Đơn vị điều tra là đơn vị thuộc đối tượng điều tra và được điều tra thực tế. Đơn
ị
điều
tra chính là nơi phát sinh các tài liệu ban đầu, điều tra viên cần đến đó để thu
v
thập trong mỗi cuộc điều tra. Như vậy, việc xác định đơn vị điều tra là trả lời câu hỏi
“điều tra ở đâu?”. Trong một số trường hợp, đơn vị điều tra và đối tượng điều tra có thể
trùng nhau. Ví dụ trong cuộc điều tra đánh giá tình hình chấp hành chế độ thu chi tài
chính của các Trung tâm DS-KHHGĐ thuộc thành phố Hà Nội năm 2010, thì cả đối
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tượng và đơn vị điều tra đều là các Trung tâm DS-KHHGĐ thuộc thành phố . Nhưng
cũng có nhiều trường hợ p, chúng lại khác nhau. Ví dụ trong Tổng điều tra dân số ở
nước ta ngày 1/4/2009, đối tượng điều tra là “nhân khẩu thường trú”, còn đơn vị điều
tra lại được xác định là hộ. Trong các cuộc điều tra chọn mẫu, đơn vị điều tra chỉ bao
gồm những đối tượng được chọn vào mẫu.
Cần phân biệt đơn vị điều tra và đơn vị tổng thể. Đơn vị tổng thể là các phần tử,
các đơn vị cấu thành hiện tượng, mà qua đó ta có thể xác định được quy mô tổng thể.
Việc xác định số đơn vị tổng thể liên quan đến việc lập phương án điều tra, chọn
phương pháp điều tra, ước lượng kinh phí điều tra... còn việc xác định số đơn vị điều
tra lại liên quan đến việc tổ chức ghi chép, đăng ký tài liệu, phân bổ cán bộ... Chẳng
hạn, điều tra tình hình KHHGĐ thì các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là đơ n vị
tổng thể. Đơn vị điều tra có thể là hộ gia đình.
1.4.3 Xác định nội dung điều tra và thiết lập phi ếu điều tra.
Nội dung điều tra là toàn bộ các đặc điểm cơ bản của từng đối tượng, từng đơn
vị điều tra, mà ta cần thu được thông tin. Như vậy, xác định nội dung điều tra là xác
định xem ta phải điều tra cái gì?. Trong thực tế, các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu
thường có rất nhiều đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, ta không thể và cũng không cần
thiết phải thu thập toàn bộ các tiêu thức đó, mà chỉ cần nhữn g tiêu thức có liên quan
đến mục đích nghiên cứu, phục vụ được cho việc nghiên cứu. Vì vậy, bất kỳ cuộc điều
tra nào cũng cần phải xác định rõ, thật cụ thể nội dung điều tra.
Việc xác định nội dung điều tra, cần căn cứ vào các yếu tố sau:
- Mục đích điều tra: Mục đích điều tra chỉ rõ cần đề cập các nội dung nào để đạt
để đạt mục đích đó. Đến lượt nó, từng nội dung điều tra lại yêu cầu thu thập những
thông tin nào để làm sáng rõ nội dung này. Mục đích điều tra khác nhau, nội dung cần
phân tích và nhu cầu thông tin cũng khác nhau. Mục đích càng nhiều, nội dung điều tra
càng phải rộng, thông tin càng phải phong phú.
- Đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu: Tất cả những hiện tượng mà thống kê
nghiên cứu đều tồn tại trong những điều kiện cụ thể về thời gian và khôn g gian. Khi
điều kiện này thay đổi, đặc điểm của hiện tượng cũng thay đổi. Khi đó, các biểu hiện
của chúng cũng khác nhau. Vì vậy, lựa chọn tiêu thức nghiên cứu cũng phải khác nhau.
- Năng lực, trình độ thực tế của đơn vị, của người tổ chức điều tra. Điều này
biểu hiện ở khả năng về tài chính, về thời gian, về kinh nghiệm và trình độ tổ chức điều
tra. Nếu tất cả các yếu tố này được đảm bảo tốt, có thể mở rộng nội dung điều tra,
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của các thông tin thu được. Trường hợp ngược lại, c ần
loại bỏ những nội dung chưa thực sự cần thiết
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Để có thể thu được những thông tin một cách chính xác và đầy đủ, nội dung của
mỗi cuộc điều tra phải được diễn đạt thành những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và
mọi người đều hiểu theo một nghĩa thống nh ất. Về mặt hình thức, các câu hỏi này có
thể được diễn đạt theo hai cách: câu hỏi đóng là các câu hỏi đã có sẵn các phương án
trả lời có thể, người trả lời chỉ cần chọn trong những cách trả lời đã được đưa ra; Câu
hỏi mở không có trước những phương án trả lời, người được hỏi tự diễn đạt câu trả lời.
Các cuộc điều tra thống kê ít sử dụng loại câu hỏi thứ hai này. Trong cuộc Tổng điều
tra dân số 1/4/2009 ở nước ta, nội dung điều tra về dân số bao gồm 6 vấn đề (Những
thông tin cá nhân, như: Họ tên; Giới tính, Tháng năm sinh/tuổi; Quan hệ với chủ hộ;
Tình hình đi học hiện nay; Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; Dân tộc
và tôn giáo; Tình trạng biết đọc, biết viết …).
Phiếu điều tra (hay còn gọi là biểu điều tra hay bảng hỏi) là tập hợp các câu hỏi
của nội dung điều tra, được sắp xếp theo một trật tự logic nhất định. Tùy theo yêu cầu,
nội dung và đối tượng, mỗi cuộc điều tra có thể phải xây dựng nhiều loại phiếu khác
nhau. Trong Tổng điều tra dân số, người ta xây dựng hai loại phiếu: phiếu hộ và phiếu
cá nhân. Trong hai cuộc Điều tra mức sống dân cư Việt Nam (1997 -1998 và 20022003) do Tổng cục Thống kê thực hiện, ngoài việc thu thập những thông tin chủ yếu từ
các hộ gia đình, còn cần những thông tin về cộng đồng, về giá cả thị trường có ảnh
hưởng trực tiếp đến mức sống của người dân, nên người ta phải sử dụng đến 5 loại
phiếu khác nhau: bảng câu hỏi hộ gia đình, bảng câu hỏi xã/thôn, bảng câu hỏi trường
học, bảng câu hỏi trạm y tế và bảng câu hỏi về giá.
Phiếu điều tra là công cụ để thực hiện cuộc điều tra, nên nó phải phản ánh đầy
đủ nội dung điều tra. Việc thiết kế phiếu phải đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật, tiết
kiệm và tiện dụng. Về mặt mỹ thuật, phiếu phải được thiết kế đẹp, dễ đọc, có khả năng
lôi kéo, duy trì sự quan tâm của người trả lời. Việc s ắp xếp các hàng, các cột, bố trí
khổ giấy... sao cho phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, nhưng lại thuận lợi cho việc ghi
chép, mã hóa, nhập số liệu và kiểm tra lại sau này.
Thông thường, các văn kiện của cuộc điều tra còn có ban hành bản giải thích
cách ghi phiếu điều tra. Bản giải thích này thường đi kèm theo phiếu điều tra nhằm
giúp cho nhân viên điều tra và người trả lời nhận thức thống nhất các câu hỏi được đặt
ra, cách thu thập và ghi chép số liệu. Đối với những câu hỏi phức tạp, khó trả lời người
ta còn đặt ra những ví dụ cụ thể và những quy định về các trường hợp ngoại lệ...
1.4.4 Chọn thời điểm, thời kỳ và quyết định thời hạn điều tra.
Các hiện tượng kinh tế - xã hội mà thống kê nghiên cứu luôn thay đổi theo thời
gian và không gian. Muốn thu thập được chính xác các thông tin về chúng, cần có quy
định thống nhất về thời điểm, thời kỳ và thời hạn điều tra.
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Thời điểm điều tra là mốc thời gian được quy định thống nhất mà cuộc điều tra
phải thu thập thông tin về hiện tượng tồn tại đúng thời điểm đó. Nếu cuộc điều tra được
tiến hành vào thời điểm sau đó, thì người trả lời phải hồi tưởng lại để “miêu tả trạng
thái của hiện tượng” vào đúng thời điểm điều tra. Ví dụ; thời điểm của cuộc tổng điều
tra dân số lần thứ tư ở nước ta được xác định vào 0 giờ ngày 1/4/200 9. Như vậy, số dân
nước ta có tại cuộc điều tra này chỉ tính những người sinh trước 0 giờ 1/4/2009 và đến
thời điểm này đang còn sống.
Để đảm bảo chất lượng số liệu thu thập được, cần chọn được thời điểm điều tra
thích hợp nhất với hiện tượng nghiên cứu. T rong DS-KHHGĐ, các cuộc điều tra nên
chọn vào những thời điểm mà dân số ít biến động nhất nhằm tránh những trường hợp
điều tra trùng lắp, bỏ sót hay không tìm được đối tượng điều tra… Các cuộc Tổng điều
tra dân số, điều tra DS-KHHGĐ ở nước ta thường chọn thời điểm điều tra vào 0 giờ
ngày 1 tháng tư. Đây được đánh giá là thời điểm dân số ít biến động nhất (các cuộc lễ
hội đã kết thúc, người dân đã quay trở về nhà để chuẩn bị mùa màng…)
Thời kỳ điều tra là khoảng thời gian (tuần, tháng, năm...) được quy định để thu
thập số liệu về lượng của hiện tượng tích lũy trong cả thời k ỳ đó. Việc xác định thời kỳ
điều tra phải đảm bảo phù hợp với mục đích nghiên cứu và đặc điểm biến động của
hiện tượng. Ví dụ việc xác định số trẻ em được sinh ra thường được điều tra với thời kỳ
là 1 năm để đảm bảo số liệu tính toán các chỉ tiêu dân số của năm và giảm sai số . Nếu
điều tra theo từng tháng sẽ xảy ra sai số lớn do có nhiều trẻ em được sinh ra trong
tháng nhưng chưa thống kê được.
Thời hạn điều tra là khoảng thời gian dành cho việc thực hiện nhiệm vụ thu thập
số liệu. Thời hạn dài hay ngắn phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp của hiện tượng
nghiên cứu và nội dung điều tra, vào khả năng, kinh nghiệm của điều tra viên. Nhìn
chung, thời hạn điều tra không nên quá dài, vì có thể làm mất thông tin do người trả lời
không nhớ đầy đủ các sự kiện đã xảy ra.
1.4.5 Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra.
Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra là một vấn đề trọng yếu của điều tra
thống kê. Kế hoạch này quy định cụ thể từng bước công việc phải tiến hành trong quá
trình từ khâu tổ chức đến triển khai điều tra thực tế. Vì vậy, nó được xây dựng càng chi
tiết, tỷ mỷ, rõ ràng, cụ thể thì càng dễ thực thi, chất lượng của cuộc điều tra càng được
nâng cao. Tuy nhiên, đây là một công việc phức tạp, đòi hỏi người lập kế hoạch phải có
kinh nghiệm và am hiểu tình hình thực tế. Một kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra
gồm rất nhiều khâu công việc. Thông thường, nó có thể gồm một số khâu chủ yếu là:
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- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra và quy định nhi ệm vụ cụ thể cho cơ quan điều
tra các cấp.
- Chuẩn bị lực lượng cán bộ điều tra, phân công trách nhiệm, địa bàn cho từng
cán bộ và tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho họ.
- Lựa chọn phương pháp điều tra thích hợp.
- Định các bước tiến hành điều tra.
- Phân chia khu vực và địa bàn điều tra.
- Tổ chức các cuộc hội nghị chuẩn bị.
- Tiến hành điều tra thử để rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán
bộ điều tra và hoàn thiện phương án điều tra, phiếu điều tra.
- Xây dựng phương án tài chính và chuẩn bị các phương tiện vật chất khác.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra. …
1.4.6 Phúc tra.
Phúc tra là để đánh giá tính chính xác của các thông tin đã thu được và làm cơ
sở điều chỉnh các số liệu điều tra.
Phúc tra thực chất là tiến hành điều tr a lại, thu thập lại thông tin để đối chiếu với
các thông tin, số liệu đã thu được trong điều tra. Tuy nhiên, để đảm bảo các mục tiêu
đã đặt ra và có ý nghĩa thực tế, thì phúc tra phải chú ý các điểm cơ bản sau:
- Chỉ phúc tra trên một số rất ít nội dung th ường bị khai báo sai.
- Chỉ tiến hành trên một mẫu vừa đủ để đảm bảo phát hiện đúng các sai sót.
- Lựa chọn điều tra viên có năng lực và tập huấn cho họ thật chu đáo.
Đối chiếu các thông tin, số liệu thu được trong phúc tra với các thông tin, số liệu
thu được trong điều tra lần đầu của chính các đơn vị được phúc tra để phát hiện các sai
sót. Nếu có sai sót đáng kể thì cần điều chỉnh lại số liệu điều tra theo kết quả phúc tra.
Trong điều tra dân số, sai số do đăng ký trùng, bỏ sót nhân khẩu được quan tâm
nhất. Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 đã tổ chức phúc tra ở 60 địa bàn điều tra được
chọn ngẫu nhiên theo các vùng kinh tế -xã hội. Mỗi nhân khẩu thường trú trong các hộ
thuộc các địa bàn được chọn được hỏi 4 câu hỏi : 1- Họ và tên, 2- Quan hệ với chủ hộ,
3- Giới tính, 4- tháng năm sinh hoặc tuổi. Kết quả trả lời 4 câu hỏi này của từng nhân
khẩu được đối chiếu với phiếu điều tra. Một nhân khẩu nào đó có trên phiếu phúc tra
nhưng không có trên phiếu điều tra là “sót”, còn không có trên phiếu phúc tra nhưng c ó
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trên phiếu điều tra là “trùng”. Tỷ lệ sai sót (tỷ lệ trùng trừ tỷ lệ sót) trong Tổng điều tra
2009 là 0,3% tương đương với khoảng 258 nghìn người - mức độ sai số thống kê chấp
nhận được.

2. Phương pháp và hình thức tổ chức thu thập thông tin trong DS-KHHGĐ.
2.1. Các hình thức tổ chức thu thập thông tin trong DS -KHHGĐ.
2.1.1 Thống kê thường xuyên trong DS-KHHGĐ.
2.1.1.1 Thống kê biến động tự nhiên dân số.
Biến động tự nhiên dân số là những thay đổi về quy mô, cơ cấu dân số do sinh,
chết, kết hôn và ly hôn gây ra.
Thống kê biến động tự nhiên dân số được hiểu một cách khái quát là việc tổ
chức thu thập thông tin về các hiện tượng sinh, chết, kết hôn, ly hôn… của dân cư do
cơ quan thống kê tiến hành theo quy định .
Hiện nay, hầu hết các nước đều thực hiện “chế độ đăng ký hộ tịch” để quản lý
và theo dõi thường xuyên biến động tự nhiên dân số. Đăng ký hộ tịch là việc ghi chép
và đăng ký những sự kiện cơ bản về tình trạng thân nhân của mỗi người từ khi sinh ra
đến lúc chết, như: sinh, tử, hôn nhân, nhận cha m ẹ, con, khai sinh quá hạn … Trong
chế độ này, người ta quy định rõ các nội dung khai báo, thời hạn thực hiện việc khai
báo, đối tượng khai báo, cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện, trách nhiệm và nghĩa vụ
của tổ chức, cá nhân có liên quan… Ở nước ta hiện na y, chế độ đăng ký hộ tịch được
giao cho bộ Tư pháp thực hiện. Đây chẳng những là cơ sở pháp lý, mà còn là cơ sở
thực tiễn quan trọng để tổ chức việc thực hiện thống kê biến động tự nhiên dân số.
Điều 1, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính
phủ Việt Nam về đăng ký hộ tịch có ghi rõ: "Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định
tình trạng thân nhân của một người từ khi sinh ra cho đến khi chết ”.
Đăng ký hộ tịch theo qui định của Nghị định này là việc các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền:
(1). Xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha,
mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác
định lại dân tộc;
(2). Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi vào sổ hộ
tịch các việc: xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái
pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi.
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Thông thường, thống kê biến động tự nhiên dân số được thực hiện từ các cấp cơ
sở (xã/phường) và ngay sau khi các sự kiện cần phải khai báo mới xảy ra. Do đó, nó có
khả năng cung cấp số liệu khá đầy đủ và chính xác về tình hình biến động tự nhiên dân
số ở từng địa phương cũng như trên phạm vi cả nước. Nhờ đó, các biến động dân số
được cập nhật một cách thường xuyên, liên tục và kị p thời đã tạo điều kiện thuận lợi
cho việc quản lý dân số, quản lý xã hội và mọi tính toán về dân số ở các địa phương.
Hiện nay, ở hầu hết các nước trên thế giới, việc khai báo và đăng ký các sự kiện
hộ tịch được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở. Nội dung đăng ký
phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại sự kiện, yêu cầu về tài liệu cần thiết, năng lực
của các cơ quan chức năng trong hệ thống hành pháp và các quy định luật pháp của
mỗi nước, mỗi thời kỳ. Thông thường có thể chia chúng thành h ai nhóm. Nhóm thứ
nhất dùng để chỉ các đặc trưng cơ bản của người có sự kiện (như: họ tên, tuổi, giới tính,
dân tộc, nghề nghiệp, trình độ văn hóa…) và của chính sự kiện đó (thời gian, địa điểm,
nguyên nhân xảy ra sự kiện...). Nhóm thứ hai gồm các vấn đề của những người có liên
quan trực tiếp đến các sự kiện xảy ra.
Nội dung đăng ký sinh (khai sinh), trước hết phải phản ánh được những đặc
trưng cơ bản của trẻ mới sinh, như: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, nơi
sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thườn g trú…Đồng thời còn phải thể hiện rõ những đặc trưng
chủ yếu của cha mẹ đứa trẻ, như: họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú thường xuyên, số
con đã sinh … Chế độ đăng ký hộ tịch ở nước ta quy định việc khai sinh cũng như hầu
hết các đăng ký, khai báo các sự kiện hộ tịch khác được thực hiện tại Ủy ban nhân dân
xã/phường/thị trấn. Việc kê khai thuộc trách nhiệm của cha mẹ hoặc người có trách
nhiệm đối với trẻ mới sinh. Thời hạn đăng ký là trong vòng 30 ngày kể từ khi trẻ được
sinh ra. Đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo thì thời hạn trên
không được kéo dài quá 60 ngày. Với những trẻ bị tử vong sớm, nhưng đã sống được
từ 24 giờ trở lên thì phải khai sinh bình thường. Trường hợp trẻ bị chết trước khi sinh
(chết lưu) hoặc sinh ra mà sống ch ưa được 24 giờ thì không phải khai sinh.
Trong khai báo các trường hợp chết (khai tử), cần phải chỉ rõ họ, tên, tuổi, giới
tính, nghề nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …của người chết, thời gian, địa
điểm xảy ra sự kiện, nguyên nhân chết. Các thông ti n này đều rất quan trọng đối với
việc đánh giá cũng như các phân tích sâu về mức chết của một tổng thể dân cư. Nghị
định 83-CP của nhà nước ta quy định thân nhân của người chết phải có trách nhiệm
khai tử cho từng trường hợp chết tại Ủy ban nhân dân xã/phư ờng/thị trấn. Thời hạn cho
việc khai tử đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 48 giờ, kể từ khi có sự kiện
xảy ra. Đối với khu vực nông thôn, miền núi thì thời hạn trên là không quá 15 ngày.
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Đăng ký kết hôn và ly hôn cũng có những nội dung tương t ự như trong đăng ký
khai sinh, khai tử. Ngoài ra, trong đăng ký kết hôn, người ta còn chú ý đến quan hệ
dòng máu, tình trạng hôn nhân, số con (nếu có) của mỗi người trước khi kết hôn... Với
đăng ký ly hôn, còn phải xác định thêm các thông tin: ngày tháng n ăm kết hôn, số con
họ đã có, nguyên nhân ly hôn... Một điểm khác biệt quan trọng giữa đăng ký ly hôn với
khai sinh, khai tử là ly hôn phải do tòa án giải quyết. Đương sự phải có đơn gửi tòa án
cấp huyện. Sau khi tổ chức hòa giải, nếu không giải quyết được, tòa án sẽ tổ chức giải
quyết bằng một phiên tòa dân sự. Chỉ sau khi có quyết định của tòa án, việc ly hôn mới
chính thức có hiệu lực.
Hàng tháng, cơ quan thống kê cấp xã, căn cứ vào những sự kiện hộ tịch đã được
đăng ký, tiến hành tổng hợp tạm thời để báo cáo lên cấp trên. Sau mỗi quý, các thông
tin này được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Số liệu thống kê biến động tự
nhiên dân số chính thức được báo cáo theo năm. Việc tổng hợp này có thể tiến hành
theo dân số có mặt hoặc dân số thường trú, tùy th eo mục đích, yêu cầu của việc sử
dụng số liệu. Xu hướng chung là tổng hợp theo dân số thường trú. Trong quá trình tổng
hợp, phân tổ nói chung, phân tổ kết hợp theo tuổi và giới nói riêng luôn là phương
pháp được sử dụng rất rộng rãi.
Trong thực tế, người t a thường phân tổ số sinh theo các đặc trưng dân số học
của trẻ và các đặc trưng kinh tế - xã hội của người mẹ (đôi khi cả của người bố) như:
độ tuổi, dân tộc, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, nhóm xã hội, số lần sinh... của người
mẹ. Khi tổng hợp số chết, việc phân tổ cũng được tiến hành theo những tiêu thức cơ
bản như: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, dân tộc... của người chết, nguyên nhân chết, thời
gian và địa điểm chết... Phân tổ số kết hôn và ly hôn cũng được tiến hành tương tự.
Tuy nhiên, người ta cũng rất quan tâm đến việc phân tổ số ly hôn theo tuổi, trình độ
văn hóa và độ dài hôn nhân nhằm giúp ta nghiên cứu xem những độ tuổi nào thường
hay ly hôn, những cuộc hôn nhân loại nào là kém bền vững hơn cả.
Ở nước ta, tổ chức thống kê biến động tự nhiên dân số được thực hiện từ UBND
xã, phường , thị trấn . Mỗi xã đều có một cán bộ chuyên trách công tác thống kê , có
nhiệm vụ thu thập mọi thông tin thống kê phát sinh từ xã, trong đó có các sự kiện hộ
tịch như sinh, chết, kết hôn.
Đối với ngành DS-KHHGĐ, việc tổ chức thống kê biến động DS-KHHGĐ nói
chung, biến động tự nhiên dân số nói riêng được thực hiện từ các điểm dân cư theo hệ
thống tổ chức của ngành. N ăm 1993, Ủy ban quốc gia DS -KHHGĐ đã xây dựng hệ
thống tổ chức xuống đến tận cơ sở. Ngoài các ban DS-KHHGĐ ở cấp xã, phường, hệ
thống tổ chức này còn có các cộng tác viên hoạt động ở từng thôn, xóm, bản, làng. Mỗi
cộng tác viên đều có sổ nhân khẩu ghi chép, theo dõi sự biến động về DS-KHHGĐ của
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từng hộ thuộc địa bàn nơi họ đảm nhận. Điều đó tạo thuận lợi cho việc nâ ng cao chất
lượng của các thông tin thống kê biến động tự nhiên dân số. Qua nhiều lần thay đổi bộ
máy tổ chức ở trung ương, hệ thống tổ chức công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở, nhìn chung
vẫn được giữ vững. Hiện nay, Tổng cục DS-KHHGĐ vẫn duy trì chế độ báo cáo thố ng
kê về DS-KHHGĐ, theo Quyết định số 437/QĐ-TCDS ngày 16 tháng 11 năm 2011 của
Tổng cục trưởng Tổng cục DS -KHHGĐ. Chế độ báo cáo này sẽ được trình bày chi tiết
trong mục thứ 3: Quy trình tổ chức thực hiện thống kê DS -KHHGĐ của chương này.
Nhìn chung, số liệu thống kê biến động dân số ở nước ta hiện nay còn thiếu
chính xác do những nguyên nhân chủ yếu như: sự thống nhất giữa định nghĩa về các sự
kiện hộ tịch với quan niệm thường nhật, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, số
lượng và chất lượng cán bộ làm công tác thống kê, khoảng cách thời gian từ khi sự
kiện xảy ra đến khi nó được đăng ký theo sự thừa nhận của luật phá p. Chất lượng số
liệu còn hạn chế đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công tác quản lý nhà nước, quản
lý xã hội và quản lý dân số.
2.1.1.2 Thống kê biến động cơ học của dân số
Theo nghĩa khái quát nhất, biến động cơ học của dân cư (còn gọi là di cư) là sự
di chuyển của dân cư từ nơi này đến nơi khác, từ đơn vị hành chính này đến đơn vị
hành chính khác. Khái niệm này không bao trùm cả những trường hợp di chuyển tạm
thời diễn ra hàng ngày, hàng giờ như đi làm, đi học, đi chợ... không thể thống kê được.
Vì vậy, nói đến di cư, cần loại trừ những trường hợp di chuyển tạm thời, tức là phải
gắn cho nó những chuẩn mực nhất định về phạm vi, th ời gian, mục đích di chuyển.
Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về di cư. Trên giác độ thống kê, có thể hiểu
biến động cơ học của dân cư (di cư) là sự di chuyển của dân cư từ đơn vị hành chính
này đến đơn vị hành chính khác, có kèm theo sự thay đổi nơ i cư trú.
Thống kê biến động cơ học của dân số được hiểu là việc tổ chức ghi chép, thu
thập số liệu về các trường hợp thay đổi nơi cư trú của dân cư từ đơn vị hành chính này
đến đơn vị hành chính khác (Ở Việt Nam, đơn vị hành chính trong khái niệm này được
hiểu thống nhất là cấp xã) .
Nhiệm vụ của thống kê biến động cơ học của dân số là:
- Cập nhật các sự kiện biến động cơ học của dân cư.
- Tổng hợp các số liệu di cư, bao gồm cả di dân đi (xuất cư) và di dân đến (nhập
cư), cho từng địa phương, toàn vùng và cả nước.
- Tính toán các chỉ tiêu phản ánh tình hình di cư.
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- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến di cư và ảnh hưởng ngược lại của di cư
đến sự phát triển kinh tế, xã hội và dân số...
Việc tổ chức thống kê biến động cơ học của dân số, về cơ bản giống cách tổ
chức thống kê biến động tự nhiên vì việc di chuyển thường kèm theo các thủ tục đăng
ký tạm trú, tạm vắng, đăng ký hộ khẩu. Các nguyên tắc đăng ký hộ khẩu cũng tương tự
như đăng ký hộ tịch. Cán bộ thống kê xã, phường cũng có trách nhiệm thu thập số liệu
về sự di chuyển của dân cư trên địa bàn, định kỳ lập báo cáo gửi thống kê cấp trên theo
quy định tương tự như thống kê biến động tự nhiên dân số.
Trong ngành DS-KHHGĐ, hiện nay, số liệu về tình hình biến động cơ học của
ố
dân s cũng được tổng hợp báo cáo t ừ cộng tác viên đến cấp tỉnh theo tháng, quý và
năm. Cách thức thu thập thông tin, lập báo cáo được quy định rõ trong Quyết định số
437/QĐ-TCDS ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS KHHGĐ (Mục 3. Quy trình tổ chức thực hiện thống kê DS-KHHGĐ)
Tuy nhiên, do phục vụ yêu cầu số liệu chung của cả nước, nên hệ thống báo cáo
này mới chỉ cung cấp số liệu về tình hình di chuyển từ xã này sang xã khác. Các tỉnh,
các huyện muốn có thông tin cụ thể hơn về số người di chuyển từ huyện này sang
huyện khác, từ tỉnh đến tỉnh, cần bổ sung thêm yêu cầu vào các biểu báo cáo.
Trong quá trình tổng hợp số liệu thống kê biến động cơ học của dân số, phương
pháp phân tổ được sử dụng rất rộng rãi để phân chia số người di chuyển (chuyển đi,
chuyển đến và số dư biến động cơ học) theo các tiêu thức khác nhau, như: tuổi, giới,
trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, theo mục đích, tính chất của các
cuộc di dân, theo các luồng di chuyển... Đây là những thông tin quan trọng, chẳng
những đối với việc tính toán số dân, mà còn được sử dụng để đánh giá hiệu quả của di
dân, phân tích mối quan hệ, tác động qua lại giữa di dân với sự phát triển kinh tế, x ã
hội và dân số, đánh giá hiệu quả của một chương trình kinh tế, xã hội có sử dụng các
biến dân số...
2.1.1.3 Thống kê tình hình thực hiện KHHGĐ
Trong hệ thống báo cáo thống kê hiện hành về lĩnh vực DS-KHHGĐ, các chỉ
tiêu về tình hình thực hiện KHHGĐ được đề cập nhiều nhất. Hơn nữa, nhằm phục vụ
cho các nhu cầu quản lý khác nhau, nên báo cáo của cộng tác viên bao gồm ít chỉ tiêu
hơn, hình thức thể hiện báo cáo cũng khác so với các cấp từ xã trở lên. Chi tiết cụ thể
được trình bày trong mục 3 “Quy trình tổ chức thực hiện thống kê DS -KHHGĐ”.
Đây là những số liệu quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác
KHHGĐ hàng năm, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch về công tác KHHGĐ của
từng địa phương.
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Nhìn chung, thống kê thường xuyên dân số có vị trí rất quan trọng trong công
tác DS-KHHGĐ. Trước hết giúp ta theo dõi được thường xuyên, kịp thời sự biến động
dân số do ảnh hưởng của sinh, chết và di cư ; Cung cấp dữ liệu đánh giá kết quả, sự
biến động của các biện pháp tránh thai được thực hiện nói riêng và công tác KHHGĐ
nói chung ở từng địa phương và của cả nước; Là nguồn tài liệu quan trọng đánh giá
tình hình tái sản xuất dân số ; Giúp tính toán được số dân tại các thời điểm khác nhau
theo yêu cầu của công tác quản lý dân số thông qua phương trình cân bằng dân số;
Cung cấp dữ liệu để phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các quá trình dân số đến phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ngược lại; Cung cấp thông tin để thực hiện các dự
báo dân số - lao động…

2.1.2 Tổng điều tra dân số.
2.1.2.1 Định nghĩa về tổng điều tra dân số
Tổng điều tra dân số là quá trình thu thập, đánh giá, phân tích và công bố các số
ệu
về
dân số và các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan đối với toàn bộ dân số một
li
nước tại một thời điểm xác định.
Tổng điều tra dân số có các đặc trưng (cũng là các nguyên tắc) cơ bản sau:
- Điều tra từng người: Theo nguyên tắc này, trong điều tra phải liệt kê từng
người một với các đặc điểm xác định của họ.
- Điều tra toàn bộ dân số của cả nước (hoặc một vùng lãnh thổ của đất nước)..
- Điều tra đồng thời: việc tính đếm số dân và những đặc điểm của từng người nhất
thiết phải được lấy theo một mốc thời gian nhất định đư ợc gọi là thời điểm điều tra.
- Điều tra theo chu kỳ: Để có hệ thống dữ liệu về dân số, phân tích biến động
dân số theo thời gian,… các cuộc tổng điều tra dân số được tiến hành theo chu kỳ 5
hoặc 10 năm. Gần đây, Liên Hợp Quốc khuyến nghị các nước nên tổ c hức tổng điều tra
dân số vào các năm chẵn chục để đảm bảo cho việc so sánh quốc tế.
2.1.2.2 Những vấn đề cơ bản của tổng điều tra dân số
a. Mục đích điều tra
Trên cơ sở văn bản chỉ thị của chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra, có thể
xác định được mục đ ích của các cuộc tổng điều tra dân số. Nó thường nhằm phục vụ
cho định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ở từng thời kỳ. Mục đích c ủa
cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2009 là nhằm:
- Phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số
và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;
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- Đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 - 2010, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời
kỳ 2011 - 2020 và giám sát thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà
Chính phủ Việt Nam đã cam kết;
- Cung cấp các số liệu cơ bản về dân số và nhà ở của các đơn vị hành chính nhỏ
nhất, bổ sung nguồn số liệu cho các cuộc điều tra thường xuyên, cung cấp dà n mẫu và
cơ sở dữ liệu về dân số và nhà ở cho các mục đích nghiên cứu khác trong 10 năm sau
cuộc điều tra..
Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch, nội dung điều tra.
b. Phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra
- Phạm vi điều tra: Tổng điều tra dân s ố thường tiến hành đăng ký toàn bộ nhân
khẩu trên phạm vi lãnh thổ của đất nước. Cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 ở nước
ta tiến hành điều tra “tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên toàn thể lãnh thổ
nước CHXHCN Việt Nam có đến thời điểm điều tr a, người Việt Nam được cơ quan có
thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định".
- Đối tượng điều tra trong các cuộc tổng điều tra dân số được xác định là từng
nhân khẩu. Tuy nhiên, để xác định chính xác số dân của cả nước, người ta chia nhân
khẩu thành 2 loại: nhân khẩu có mặt và nhân khẩu thường trú.
Nhân khẩu có mặt của một địa phương tại thời điểm điều tra là những người
đang thực tế có mặt tại địa phương đó, không phụ thuộc vào địa điểm cư trú, sinh sống
của họ. Theo định nghĩa trên, có thể dễ dàng xác định được ai là nhân khẩu có mặt của
một địa phương. Nhưng lại khó có thể đếm chính xác số nhân khẩu này do sự di
chuyển thường xuyên của dân cư.
Nhân khẩu thường trú của một địa phương là những người cư trú, sinh sống
thường xuyên trên lãnh thổ của địa phương đó, không phụ thuộc vào địa điểm có mặt
của họ lúc điều tra. Thống kê theo nhân khẩu thường trú dễ thực hiện, ít bị bỏ sót hay
trùng lặp vì có sổ hộ khẩu làm căn cứ, lại không thay đổi thường xuyên. Nhưng việc
xác định loại nhân khẩu này lại gặp khó khăn do có nhiều trường hợp ngoại lệ mà định
nghĩa trên không bao quát hết được, như những người sống du mục, những ngườ i làm
nghề chài lưới không cơ sở nơi ở cố định... Muốn thống kê chính xác, cần có qui định
cụ thể về các trường hợp ngoại lệ. Trên thực tế, phần lớn các nước chọn nhân khẩu
thường trú làm đối tượng điều tra. Ở một vài nước, người ta điều tra đồng thời theo cả
hai loại để kiểm tra độ chính xác của số liệu thu được. Ở nước ta, trong các cuộc tổng
điều tra dân số đã qua, ta đều điều tra theo nhân khẩu thường trú và được gọi là “nhân
khẩu thực tế thường trú tại hộ”
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Ngoài ra, hai loại nhân khẩu khác là nhân khẩu tạm trú và tạm vắng, cũng được
sử dụng để giúp cho việc thống kê chính xác số dân. Nhân khẩu tạm trú của một địa
phương là những người không thuộc nhân khẩu thường trú của địa phương, nhưng tại
thời điểm điều tra lại đang thực tế có mặt tại đó. Ngược lại, nhân khẩu tạm vắng thuộc
nhân khẩu thường trú của địa phương, nhưng tại thời điểm điều tra lại không có mặt tại
nơi cư trú.
Giữa các loại nhân khẩu trên có mối liên hệ:
Nhân khẩu
thường trú

=

Nhân khẩu
có mặt

-

Nhân khẩu
tạm trú

+

Nhân khẩu
tạm vắng

Đơn vị điều tra được xác định là hộ.
Trước kia, người ta thường phân biệt hộ gia đình và hộ tập thể. Hộ gia đình là
hộ mà các thành viên phải thỏa mãn đồng thời 3 đặc điểm:
- Cùng sống chung trong một ngôi nhà.
- Có quan hệ huyết thống, quan hệ vợ chồng hay nuôi dưỡng.
- Có quỹ thu chi chung.
Hộ tập thể bao gồm những người cùng sống chung trong một ngôi nhà, đăng ký
chung một sổ hộ khẩu, nhưng mỗi người lại có quỹ thu chi riêng.
Cuộc tổng điều tra năm 2009 không phân biệt hai loại hộ trên và quy định “hộ
bao gồm một người ăn ở riêng, hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ
có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi
chung, có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp
cả hai”
c. Thời điểm và thời hạn điều tra
Thời điểm điều tra là mốc thời gian thống nhất ta cần thu thập tài liệu về hiện
tượng nghiên cứu. Xác định thời điểm điều tra nhằm giúp cho việc đăng ký nhân khẩu
không bị trùng lặp hay bị bỏ sót. Thời điểm điều tra được xác đ ịnh vào lúc 0 giờ của
ngày điều tra. Ngày điều tra thường được chọn vào thời kỳ dân cư ít biến động nhất,
đồng thời cũng phải thuận tiện cho việc chuyển số liệu dân số về ngày đầu năm. Nhiều
nước chọn ngày điều tra sát gần đầu năm dương lịch. Ở nước ta, thời điểm điều tra của
các cuộc tổng điều tra dân số thường được chọn vào 0 giờ ngày 1 tháng 4.
Thời hạn điều tra là khoảng thời gian hoàn thành việc đăng ký nhân khẩu.
Thông thường, thời hạn này không nên quá dài, cũng không nên quá ngắn. Thời hạn
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quá ngắn sẽ làm ảnh hưởng đến công việc thường nhật của nhân dân, lại đòi hỏi một
đội ngũ điều tra viên rất lớn. Thời hạn quá dài có thể làm nhiều người quên đi những gì
đã xảy ra tại thời điểm điều tra. Thời hạn tốt nhất là từ khoảng từ 1 đến 2 tuần.
d. Phương pháp điều tra
Hai phương pháp điều tra có thể được sử dụng:
Phương pháp phỏng vấn là phương pháp mà cán bộ điều tra cầm phiếu điều tra
đến từng hộ để hỏi và ghi phiếu cho từng người theo đúng hướng dẫn ghi phiếu điều
tra. Phương pháp này có thể đạt độ tin cậy cao, nhưng lại tốn kém và đòi hỏi một đội
ngũ điều tra viên đông đảo, có kinh nghiệm.
Theo phương pháp tự khai báo, đối tượng điều tra nhận phiếu đăng ký nhân
khẩu, tự ghi chép, khai báo vào phiếu rồi gửi cho cơ quan điều tra. Phương pháp này
đỡ tốn kém h ơn, cần ít điều tra viên hơn, nhưng đòi hỏi trình độ dân trí phải khá cao,
các câu hỏi đặt ra trong phiếu phải dễ trả lời.
e. Nội dung điều tra và phiếu điều tra
Nội dung điều tra: là các đặc điểm cần được thu thập tài liệu trên các đối tượng
điều tra. Trong tổng điều tra dân số, nó được thể hiện bằng danh sách các câu hỏi mà
người được điều tra phải trả lời hoặc tự ghi vào phiếu đăng ký nhân khẩu. Có thể chia
các câu hỏi này thành ba phần: phần địa chỉ, phần nội dung chính và phần những câu
hỏi phụ thêm, c ó liên quan đến các cuộc điều tra khác.
Phần địa chỉ bao gồm các câu hỏi như: Họ và tên, địa chỉ cụ thể, quan hệ với
chủ hộ... Những câu hỏi này nhằm nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc khai
báo, thuận lợi cho việc phúc tra, giúp cho việc tổng hợp tài liệu theo vùng...
Phần nội dung chính là quan trọng nhất, nó bao gồm các câu hỏi mà theo đó, có
thể cung cấp được số liệu cho các chỉ tiêu tổng hợp đã đặt ra. Đó là các câu hỏi liên
quan đến giới tính, tuổi hay ngày tháng năm sinh, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn
nhân, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình hình di chuyển, tình trạng
việc làm.
Phần những câu hỏi phụ thêm được xây dựng cho các cuộc điều tra khác phục
vụ cho các mục đích có liên quan, như: điều tra chọn mẫu nghiên cứu về sinh, chết, nhà
ở của dân cư.
Phiếu điều tra là công cụ để thực hiện cuộc điều tra, là sự thể hiện cụ thể nội
dung điều tra bằng các câu hỏi được ghi trong phiếu. Phiếu điều tra dân số thường
được thiết kế cho cả hộ và được chia thành hai phần: phần phiếu hộ và phần cho từng
cá nhân. Phần phiếu hộ gồm các câu hỏi dành ghi chung cho cả hộ như: tên địa bàn
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điều tra, số thứ tự hộ, họ tên chủ hộ, địa chỉ của hộ, tổng số người trong hộ... Phần cho
từng cá nhân (phiếu cá nhân) được thiết kế để thu thập những thôn g tin liên quan đến
từng người trong hộ. Ngày nay, tin học được sử dụng rộng rãi trong thống kê, phiếu
điều tra cũng phải được thiết kế cho phù hợp với yêu cầu của kỹ thuật này.
Bên cạnh phiếu điều tra, các cuộc tổng điều tra dân số còn sử dụng nhiều tài l iệu
nghiệp vụ khác như: sổ tay cán bộ điều tra, sổ tay tổ trưởng điều tra, bản hướng dẫn ghi
phiếu đăng ký nhân khẩu, phiếu kiểm tra lại, giấy chứng nhận đã đăng ký...
g. Kế hoạch tổ chức điều tra
Tổng điều tra dân số là một công việc phức tạp, tốn kém, nó liên quan đến mọi
cấp, mọi ngành và toàn thể nhân dân. Vì vậy, muốn điều tra mang lại kết quả tốt đẹp,
có chất lượng cao cần phải xây dựng được một kế hoạch toàn diện, tỉ mỉ và rất chi tiết.
Kế hoạch tổ chức điều tra thường có những vấn đề sau:
- Xác định rõ mục đích điều tra.
- Lập bảng kê số nhà, số hộ, số khẩu và danh sách đối tượng điều tra, vẽ sơ đồ
các điểm dân cư. Đây là căn cứ quan trọng để phân chia và giao nhiệm vụ cho từng
điều tra viên.
- Xác định số lượng điều tra viên cần thiết. Tuyển chọn và huấn luyện nghiệp vụ
ọ,
cho h giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Tổ chức các cuộc hội nghị cán bộ để
chuẩn bị cho công tác điều tra.
- Chuẩn bị, phân chia và giao đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cũng
như những tài liệu cần thiết cho từng địa bàn điều tra.
- Làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra cho nhân
dân (trong điều tra dân số có hai tập hợp tham gia, đó là nhân dân và điều tra viên. ở
đây, bộ phận thứ nhất quan trọng hơn nhiều).
Ngoài ra, để tránh những rủi ro có thể gặp phải, cần có phương án đề phòng hỏa
hoạn, mưa bão, lũ lụt, mối mọt... làm hỏng giấy tờ, tài liệu cũng như các thông tin đã
thu được.
2.1.3 Điều tra chọn mẫu trong lĩnh vực DS -KHHGĐ.
Trong lĩnh vực DS-KHHGĐ, tổng điều tra cho ta những thông tin đầy đủ và rất
chính xác về tình hình dân số cần nghiên cứu. Tuy nhiên, nó lại quá tốn kém, rất phức
tạp. Vì vậy, để bổ sung thông tin, giúp đi sâu nghiên cứu chi tiết từng mặt của tái sản
xuất dân số và công tác KHHGĐ hay kiểm tra tính chính xác của các số l iệu dân số đã
có, cần thiết phải tiến hành các cuộc điều tra chọn mẫu. Về đại thể, các cuộc điều tra
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này cũng phải tuân theo những nguyên lý cơ bản của điều tra chọn mẫu trong thống kê.
Tuy nhiên, do tổng thể dân số là một tập hợp có số lượng lớn, nên ngay khi tỉ lệ mẫu
rất nhỏ, cũng cho ta một tập hợp quan sát khá lớn. Nếu tổ chức chọn mẫu tốt vẫn đảm
bảo thu được tài liệu khá chi tiết và đủ tin cậy. Vì vậy, điều tra chọn mẫu trong dân số
thường chọn tỉ lệ mẫu khá nhỏ.
Khác với các cuộc tổng điều tra dân số nhằm mô tả tính chất của dân số một
cách toàn diện, nhưng chủ yếu là ở những nét chung, các cuộc điều tra chọn mẫu lại
nhằm nghiên cứu những vấn đề về DS -KHHGĐ một cách chi tiết hơn. Những chủ đề
được quan tâm nhiều nhất trong các cuộc điều tra chọn mẫu này là các yếu tố xã hội,
kinh tế, tâm lý, kỹ thuật... có ảnh hưởng đến hôn nhân, sinh đẻ, đến nhận thức, thái độ,
hành vi của người dân đối với công tác KHHGĐ. Một số chủ đề khác như sức khoẻ
sinh sản (SKSS), tử vong, tàn tật, việc làm, các vấn đề xã hội có liên quan đến dân số SKSS... cũng thường được nghiên cứu bằng phương pháp này. Ở nhiều nước, nó còn
được dùng để thu thập số liệu trong các thời kỳ giữa các cuộc tổng điều tra dân số, như
cuộc điều tra nhân khẩu học nhiều vòng đang được thực hiện ở nư ớc ta, cuộc điều tra
mẫu lực lượng lao động hàng quý ở Australia, điều tra mẫu dân số hiện tại và điều tra
mẫu sức khỏe quốc gia được thực hiện ở Mỹ.
Trong nhiều cuộc Tổng điều tra dân số, điều tra chọn mẫu cũng thường được sử
dụng để: Mở rộng nội dung điề u tra; tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu; tổng hợp thêm
một số biểu có phân tổ phức tạp và chi tiết; rút ngắn thời gian cung cấp số liệu; tăng
chất lượng thông tin, nhất là đối với những câu hỏi phức tạp do khả năng chọn điều tra
viên giỏi, được tập huấn kỹ.
Đặc biệt, phương pháp chọn mẫu rất hay được sử dụng để tổng hợp nhanh kết
quả tổng điều tra đối với một số chỉ tiêu nhất định nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp
thiết về số liệu. Để tổng hợp bằng chọn mẫu, có thể chọn theo phiếu điều tra. Tùy mức
độ chi tiế t của yêu cầu tổng hợp, có thể chọn từ 1 đến 20% số phiếu điều tra.
Tuy nhiên, một trong những nhược điểm của điều tra chọn mẫu là vấn đề sai số.
Ngoài những sai số do đăng ký, ghi chép, tính toán… (sai số không do chọn mẫu), điều
tra chọn mẫu còn xuất hiệ n thêm vấn đề sai số do chọn mẫu gây ra (do chỉ chọn một số
ít đơn vị để điều tra thực tế, nên các đơn vị này, dù được chọn thật khoa học, thì cũng
không thể giống y hệt tổng thể chung, nên phát sinh sai số). Vì vậy, việc hạn chế và
xác định đúng sai số nà y là một vấn đề kỹ thuật quan trọng của điều tra chọn mẫu.

2.2 Phương pháp thu thập thông tin.
2.2.1. Phương pháp phỏng vấn
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Căn cứ vào nội dung điều kiện thực tế, người nghiên cứu quyết định dùng
phương pháp nào để tiếp xúc với người được phỏng vấn. Có 2 phương pháp phỏng vấn
thường được sử dụng trong DS -KHHGĐ:
- Phỏng vấn viết (anket): Thu thập thông tin bằng cách người được hỏi tự đọc
từng câu hỏi, tự điền câu trả lời vào bảng hỏi (bảng hỏi để tự điền).
- Phỏng vấn trực diện: Người điều tra trực tiếp tiếp xúc với đối tượng điều tra để
hỏi và ghi chép tài liệu.
2.1.2.1 Phương pháp anket.
Anket là phương pháp phỏng vấn viết (người hỏi vắng mặt), trong đó người hỏi
và người trả lời không trực tiếp gặp nhau, sự tiếp xúc chỉ thông qua bảng hỏi. Người
trả lời, sau khi nhận bảng hỏi, tự mình đọc các câu hỏi và tự điền câu trả lời vào bảng
hỏi, rồi gửi trả lại bảng hỏi cho cơ quan điều tra
Đặc điểm cơ bản của phương pháp này là:
- Người hỏi không trực tiếp gặp đối tượng.
- Người được hỏi phải tự đọc, tự hiểu các câu hỏi và tự ghi câu trả lời của mình
vào bảng hỏi.
- Bảng hỏi là cầu nối duy nhất nối liền người hỏi và người trả lời.
Ưu, nhược điểm chính của phương pháp:
- Thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí
- Không cần điều tra viên, các câu trả lời của đối t ượng không chịu ảnh hưởng
bởi điều tra viên, nên khá khách quan.
- Dễ tổ chức.
- Tình trạng thất thoát phiếu điều tra khá phổ biến (tỷ lệ thu hồi bảng hỏi không
cao, thậm chí rất thấp) do nhiều đối tượng không tham gia trả lời, không gửi trả lại
bảng hỏi cho nhà điều tra.
Yêu cầu (điều kiện vận dụng) của phương pháp:
- Có yêu cầu rất cao về bảng hỏi. Bảng hỏi phải ngắn gọn, hấp dẫn người trả lời,
ễ
hiểu,
dễ trả lời, phải có hướng dẫn chi tiết về cách trả lời chung cho cả bảng hỏi
d
cũng như từng câu hỏi, các h gửi trả bảng hỏi...
- Đối tượng phải có trình độ văn hóa nhất định, có tinh thần trách nhiệm cao.
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- Phải có cách phân phát và thu bảng hỏi phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ
thể của đối tượng
2.1.2.2 Phương pháp phỏng vấn trực diện.
Phỏng vấn trực diện thường được hiểu là phỏng vấn miệng, còn gọi là ''cuộc nói
chuyện riêng'' hay ''trò chuyện có chủ định'', trong đó điều tra viên cầm bảng hỏi trực
tiếp đến gặp đối tượng để hỏi từng câu hỏi và tự ghi câu trả lời của họ vào bảng hỏi
Đặc điểm cơ bản của phươ ng pháp này là:
- Điều tra viên trực tiếp gặp đối tượng, trực tiếp ghi câu trả lời của đối tượng
vào bảng hỏi.
- Điều tra viên đóng vai trò là người dẫn chuyện, trực tiếp phỏng vấn để đạt
được mục đích. Kết quả của phỏng vấn, chất lượng thông t in thu được phần lớn phụ
thuộc người phỏng vấn
- Mục đích cuộc nói chuyện được quy định sẵn trong kế hoạch phỏng vấn, trong
bảng hỏi. Vai trò của người dẫn chuyện được quy định, thậm chí được ''chuẩn hoá''.
- Đối tượng là người thụ động trong cuộc nói chuyện.
Ưu điểm của phỏng vấn trực diện.
- Việc tiếp xúc trực tiếp tạo ra những diều kiện đặc biệt để điều tra vi ên hiểu đối
tượng, hiểu tình hình thực tế sâu sắc hơn. Đây là ưu điểm mà phương pháp anket
không thể có được.
- Do tiếp xúc trực tiếp nên có thể đồng thời kết hợp việc phỏng vấn với việc
quan sát (từ dáng vẻ bề ngoài, đến những cử chỉ biểu lộ tình cảm, thái độ...của đối
tượng), nên dễ phát hiện những sai sót và uốn nắn kịp thời ngay.
- Điều tra viên có thể dễ dàng phát hiện những vấn đề đang nảy sinh trong thực
tế, nên tạo khả năng hiểu và phân tích vấn đề chính xác, sâu sắc hơn.
- Có thể tổ chức được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau (đối tượng có trình độ
văn hóa thấp, tinh thần trách nhiệm không cao…)
Nhược điểm
- Tốn kém về thời gian và chi phí.
- Tổ chức khó khăn, phức tập, đòi hỏi phi có sự chuẩn bị kỹ càng về điều tra
viên, địa điểm, nghi thức gặp gỡ...
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- Không cẩn thận câu trả lời sẽ bị ảnh hưởng b ởi thiên kiến của điều tra viên
(thiếu tính khách quan của các số liệu thu được).
Yêu cầu (điều kiện vận dụng) c ủa phương pháp:
- Có yêu cầu cao về điều tra viên. Do vai trò quan trọng của điều tra viên, nên
cần phải lựa chọn được điều tra viên có khả năng và phải tập huấn kỹ cho họ, nhất là
việc hiểu bảng hỏi, các câu hỏi, cách gợi vấn đề, dẫn dắt câu chuyện và các h ghi chép
câu trả lời của đối tượng…
- Một số loại phỏng vấn trực diện, đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức để xây
dựng bảng hỏi thật chuẩn xác (phỏng vấn tiêu chuẩn hóa)
Các loại phỏng vấn trực diện
* Theo nội dung trình tự tiến hành, có các loại phỏng v ấn khác nhau:
- Phỏng vấn tiêu chuẩn hoá: là cuộc phỏng vấn diễn ra theo trình tự, nội dung
được vạch sẵn cho mọi người dựa vào bảng hỏi. Người phỏng vấn không được thay đổi
trình tự các câu hỏi, không có quyền đưa thêm câu hỏi bổ sung hoặc gợi ý thêm các
phương án trả lời đã có sẵn trong bảng hỏi. Có thể nói phỏng vấn tiêu chuẩn hoá là
phương pháp phỏng vấn theo anket. Hình thức này có ưu điểm là số liệu có thể so sánh
trực tiếp được với nhau, phục vụ việc tổng hợp dễ dàng, phù hợp với việc kiểm định
giả thuyết, nhưng nó hơi gò bó đối với cả đối tượng và điều tra viên.
- Phỏng vấn bán tiêu chuẩn: là hình thức trung gian giữa phỏng v ấn tiêu chuẩn
hoá và phỏng vấn tự do. Cụ thể là ở đây các câu hỏi quyết định được tiêu chuẩn hoá,
còn các câu hỏi khác thì có thể phát triển tuỳ tình hình thực tế. Như vậy sẽ tận dụng
được ưu điểm và hạn chế được nhược điểm của mỗi loại.
Ngoài ra, trong thu thập các thông tin về DS-KHHGĐ, người ta còn sử dụng
các phương pháp của điều tra xã hội học là phỏng vấn tự do và phỏng vấn sâu
- Phỏng vấn tự do: là cuộc phỏng vấn không có những câu hỏi và kế hoạch chi
tiết định trước, chỉ đưa ra đề tài, một số gợi ý về nội dung, chỉ định đối tượng phỏng
vấn và điều tra viên hoàn toàn tự do tiến hành cuộc phỏng vấn như một cuộc nói
chuyện tự do. Ưu điểm của phương pháp này là người trả lời được tự do tư tưởng, thoải
mái trình bày ý kiến quan điểm của mình sâu rộng tuỳ ý, người phỏng vấn chủ động
thực hiện mục đích của mình, không bị gò bó. Tuy nhiên nó đòi hỏi người phỏng vấn
phải có trìn h độ cao, hiểu rất rõ mục đích, yêu cầu, nội dung nghiên cứu, biết cách
phân tích tâm lý, biết duy trì và gợi mở dẫn dắt câu chuyện đến đích.
- Phỏng vấn sâu (indepth -interview): Thực chất nó là một dạng đặc biệt của
phỏng vấn tự do, nhưng khác với phỏng vấn tự do ở chỗ là ngoài những đề tài nói
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chuyện chung người ta còn đặt ra trước một số câu hỏi hoặc vấn đề nhất định mà cần
phải được trả lời. Phỏng vấn sâu không cần nhiều đối tượng điều tra, thậm chí có khi
chỉ cần một số rất ít, nhưng phải là những ngườ i hiểu thật sâu, hiểu kỹ về vấn đề
nghiên cứu (ví dụ như các chuyên gia, những người có nhiều kinh nghiệm, các nhà
quản lý, các nhà khoa học…) để hỏi về những vấn đề sâu kín, tiềm ẩn, những góc cạnh
của vấn đề… mà không phải ai cũng có thể biết được.
Ngoài ra, nhiều tài liệu còn đề cấp đến ph ỏng vấn định hướng . Đây cũng được
coi là một loại của phỏng vấn tự do. Trong đó, nội dung của cuộc phỏng vấn được tập
trung vào một mục tiêu cụ thể (focused interview).
* Theo đối tượng tiếp xúc, chia ra phỏng vấn cá n hân và phỏng vấn nhóm.
- Phỏng vấn cá nhân: là các cuộc phỏng vấn mà đối tượng là từng cá nhân.
- Phỏng vấn nhóm: đối tượng là một nhóm, thường áp dụng khi vấn đề cần được
hỏi có tính cộng đồng, vấn đề còn tồn tại nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau khác
nhau, những vấn đề mới… Tuy nhiên, để cho những người tham gia có thể bổ sung cho
nhau, để tạo được tranh luận và không ỷ lại lẫn nhau, tốt nhất nên chọn nhóm thảo luận
khoảng 6 -8 người.
2.2.2 Phương pháp quan sát.
Quan sát là phương pháp thu thập thông tin b ằng tri giác trực tiếp trong điều
kiện hoàn cảnh tự nhiên và ghi chép lại. Quan sát không phải chỉ bằng thị giác (nhìn
thấy gì) mà là bằng việc sử dụng tổng hợp tất cả các giác quan của con người.
Quan sát thường được sử dụng trong các trường hợp:
- Trong các nghiên cứu dự định thăm dò khi chưa có khái niệm rõ ràng về vấn
đề nghiên cứu, mặt khác lại không có yêu cầu về tính dại diện.
- Trong việc nghiên cứu miêu tả với quy mô không lớn.
- Bổ sung thông tin cho những nghiên cứu định lượng đã được thực hiện
Chẳng hạn, quan sát thị trường bán lẻ phương tiện tránh thai, cơ sở siêu âm,
Nhìn chung, quan sát ít được sử dụng độc lập mà thường được dùng kết hợp với các
phương pháp khác. Chẳng hạn: đ ượ c sử dụng ở giai đoạn đầu cuộc nghiên cứu nhằm
cung cấp thông tin để nêu giả thuyết, tìm vấn đề nghiên cứu; được sử dụng ở giai đọan
cuối cuộc nghiên cứu nhằm bổ sung thông tin hoặc kiểm tra các tư liệu thu được bằng
các phương pháp khác.
* Nhược điểm của phương pháp quan sát
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- Đòi hỏi nhiều công sức và chi phí, vì điề u tra viên phải đến tận hiện trường,
quan sát cùng quá trình tồn tại và phát triển của hiện tượng.
- Nhiều nội dung trong nghiên cứu không thể thực hiện được bằng phương pháp
quan sát, nhất là những vấn đề về tình cảm, thái độ của con người
* Các loại quan sát.
Tuỳ theo các giác độ khác nhau mà quan sát có thể có nhiều cách phân loại khác
nhau. Sau đây là một số cách phân loạí chủ yếu:
- Theo tính chất tham gia: Gồm hai loại:
+ Quan sát có tham dự: là hình thức quan sát trong đó người quan sát trực tiếp
tham gia vào quá trình hoạt động của đối tượng quan sát. M ức độ tham gia thể hiện ở
các hình thức sau đây:
Quan sát “kín” (còn gọi là quan sát từ bên trong, quan sát thụ động) nghĩa là
tuy tham dự nhưng không để cho người bị quan sát biết sự có mặt của mình. Ưu điểm
của hình thức này là để cho các đối tượng bị quan sát hoàn toàn tự nhiên, không bị ảnh
hưởng bởi sự có mặt của người quan sát
Quan sát trung lập là điều tra viên công khai nhưng đóng vai trò là người ngoài
cuộc. Ví dụ trong sản xuất, người quan sát có thể đóng vai trò của người tập sự hoặc
đến thực tập.
Quan sát tham dự thông thường : người quan sát như một người bình thường
trong tập thể.
Quan sát tham dự tích cực : người quan sát đóng vai trò tích cực , tham gia tranh
luận, dẫn dắt câu chuyện (nêu câu hỏi, gợi ý...)
Ưu điểm của quan sát có tham dự 1à: có thể thu thập thông tin một cách toàn
diện, tránh được các ấn tượng tức thời, ngẫu nhiên. Tuy nhiên nó cũng có những nhược
điểm là việc tham gia tích cực hay quá lâu của người quan sát có thể mang lạ i kết quả
không tốt. Như, việc tán thành ý kiến của người này, người kia, công khai thể hiện
quan điểm của mình có thể làm mất lòng tin của những người bị quan sát, mất tính
khách quan của việc thu thập thông tin. Mặt khác, việc quá quen với thái độ, hành động
của các thành viên trong tập thể có thể dẫn đến chủ quan, bỏ qua những diễn biến mới
trong phản ứng của họ...
Để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng không tốt, cần cố gắng theo
hướng sau: Chỉ đóng vai một thành viên bình thường trong tập thể, k hông tỏ ra chú ý
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nhiều đến những sự kiện đã và đang xảy ra, nghe và quan sát nhiều, ít đặt câu hỏi,
những lời phát biểu cần mang tính trung lập và không có tính chất đánh giá….
+ Quan sát không tham dự (quan sát từ bên ngoài): người quan sát (hoặc giúp
việc nếu có) hoàn toàn đứng ngoài, không can thiệp vào quá trình xảy ra. Hình thức
này khắc phục được những nhược điểm của quan sát tham dự , nhưng bản thân nó lại có
một nhược điểm khác là do không tham dự, không thấy hết nội tình do vậy những điều
giải thích không phải lúc nào cũng đúng cả.
- Theo thời gian chia thành hai loại:
+ Quan sát ngẫu nhiên: là sự quan sát không được định trước là tiến hành vào
một thời điểm nào đó. Ưu điểm đặc biệt của của quan sát ngẫu nhiên là đảm b ảo tính
chất khách quan cao của thông tin nhận được.
+ Quan sát có hệ thống được đặc trưng bằng tính thường xuyên và tính lặp lại.
Tính thường xuyên là có thể quan sát hàng ngày, tuần, tháng.
- Theo hình thức, chia thành hai loại:
+ Quan sát tiêu chuẩn hoá (gọi là quan sát có kiểm tra) : là hình thức quan sát
trong đó những yếu tố cần quan sát được vạch ra sẵn trong chư ơng trình, được tiêu
chuẩn hoá dưới dạng những bảng, phiếu, những biên bản quan sát, đồng thời với việc
sử dụng những phương tiện kỹ thuật ph ụ trợ (như quay phim, chụp ảnh , ghi âm). Ngoài
ra, việc kiểm tra được thực hiện bằng cách tăng số lượng điểm quan sát, cũng như tăng
việc quan sát trên cùng một đối tượng...
Quan sát tiêu chuẩn hóa thường được sử dụng trong những cuộc nghiên cứu
thực nghiệm và cả trong những nghiên cứu có tính miêu tả.
+ Quan sát không tiêu chuẩn hoá (không có kiểm tra) là hình thức quan sát trong
đó không xác định được trước những yếu tố nào của quá trình nghiên cứu hoặc tình
huống sẽ quan sát, chỉ có bản thân đối tượng nghiên cứu trực tiếp là được xác định từ
trước. Việc quan sát không có kế hoạch chặt chẽ.
Quan sát không tiêu chuẩn hoá được sử dụng trong nghiên cứu mang tính thăm
dò, khảo sát chuẩn bị hoặc tìm đối tượng nghiên cứu.
2.2.3 Phương pháp phân tích tư liệu sẵn có.
Phân tích tư liệu sẵn có là việc thu thập thông tin từ những tư liệu đã có từ trước.
Theo nghĩa thông thường, thu thập thông tin từ những tài liệu đã có có thể tiết
kiệm chi phí và thời gian. Các tài liệu đã có đều được kiểm tra với một mức độ nào đó,
vì vậy đây cũng là một phương pháp có thể cho ta nhiều thông tin. Tuy nhiên, các tài
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liệu đã có sẵn thường nhằm đáp ứng các mục đích nghiên cứu khác, chúng có thể
không trùng với cuộc nghiên cứu ta đang tiến hành về đối tượng, phạm vi, về thời
điểm, thời kỳ điều tra, về nội dung điều tra, về phương pháp thu thập và xử lý thông
tin… nhất là về tính thời sự của thông tin. Vì vậy, vận dụng phương pháp này, ta phải
phân tích, đánh giá và lựa chọn tài liệu phù hợp. Cũng vì các lý do trên, nên phương
pháp này thường không được sử dụng như mộ t phương pháp chủ yếu của các cuộc
nghiên cứu, mà nó chỉ mang tính hỗ trợ, bổ sung.

3. Quy trình tổ chức thực hiện thống kê DS-KHHGĐ.
3.1. Hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ
Hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành DS -KHHGĐ được xây dựng
và ban hành cùng với mẫu Sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu thập thông tin của cộng
tác viên DS-KHHGD nhằm mục đích thu thập, xử lý, khai thác và cung cấp các thông
tin, số liệu thuộc lĩnh vực DS-KHHGĐ phục vụ quản lý, điều hành, lập kế hoạch v à
xây dựng chính sách.
Các mẫu biểu này có ý nghĩa giúp đánh giá kết quả thực hiện, quản lý hiệu quả
công tác DS-KHHGĐ theo các chỉ tiêu pháp lệnh, các chỉ tiêu đánh giá ngắn hạn, trung
hạn, dài hạn trong lĩnh vực DS -KHHGĐ. Quyết định 437/QĐ-TCDS ngày 16/11/2011
quy định tạm thời về các mẫu biểu này cho toàn hệ thống cơ quan DS -KHHGĐ trong
khi chưa có văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
Các mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành cùng với Sổ ghi chép ban đầu về
DS-KHHGĐ được phát triển theo quá trình triển khai, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống
thông tin quản lý DS-KHHGĐ, bắt đầu từ Quyết định 138 số UB/QĐ ngày 10/11/1994,
đến Hướng dẫn số 280/1998/UB/KHCS ngày 21/4/1998, Quyết định số 01/2001/UB QĐ ngày 9/2/2001 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia DS -KHHGĐ, Quyết
định số 02/2005/QĐ -DSGĐTE ngày 29/7/2005, số 03/2005/QĐ -DSGĐTE ngày 29/7/
2005 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE và cuối cùng là Công văn số 9717/
BYT-KH-TC ngày 19/12/2007 của Lãnh đạo Bộ Y tế.
Trước đây, hệ thống báo cáo thống kê chuyên ngành được thực hiện thủ công
theo 5 cấp: thôn, ấp (cộng tác viên DS -KHHGĐ thực hiện); cấp xã (Ban DS -KHHGĐ/
Trạm Y tế xã thực hiện); cấp huyện (Ủy ban DS -KHHGĐ/DSGĐTE hoặc Trung tâm
DS-KHHGĐ thực hiện), cấp tỉnh (Ủy ban DS-KHHGĐ/DSGĐTE hoặc Chi cục DSKHHGĐ thực hiện) và cấp trung ương (Ủy ban DS -KHHGĐ/DSGĐTE hoặc Tổng cục
DS-KHHGĐ thực hiện).
Từ năm 2012, nhờ những nỗ lực tích cực kiện toàn, hoàn thiện và cập nhật kho
dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ các cấp, các mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành DS 51

KHHGĐ được quy định trong Quyết định 437/QĐ-TCDS đối với cấp xã và huyện
được thử nghiệm thực hiện tự động trên các kho dữ liệu điện tử cấp huyện. Đối với các
cấp khác, sẽ khai thác thông tin, dữ liệu trong Kho dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ các cấp
theo mẫu tương tự, c ó thể có những quy định bổ sung.
Khi thông tin, số liệu DS-KHHGĐ thường xuyên được thu thập, cập nhật kịp
thời, đầy đủ, chính xác vào các kho dữ liệu điện tử DS -KHHGĐ các cấp, việc khai thác
dữ liệu để tạo lập các báo cáo thống kê chuyên ngành DS -KHHGĐ các cấp sẽ đi vào
nền nếp, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và lập kế hoạch
trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
3.2. Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành DS -KHHGĐ

TT

Tên biểu

Ký
hiệu
biểu

(1)

(2)

(3)

Kỳ
báo
cáo

Ngày gửi
báo cáo

Đơn vị nhận

Phạm
vi áp
dụng

(4)

(5)

(6)

(7)

- Trung tâm

DS-KHHGĐ

1 Báo cáo DS- 01KHHGĐ
DSX

Tháng 03 hàng tháng huyện;
sau tháng báo - UBND xã;
- Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ xã.
cáo

2 Báo cáo DS- 02KHHGĐ
DSX

Quý

03 tháng sau
quý báo cáo

3 Báo cáo DS- 03KHHGĐ
DSX

Năm

06 tháng 1
sau năm báo
cáo

4 Báo cáo DS- 01KHHGĐ
DSH

Tháng 11 hàng tháng - Phòng Y tế huyện;
sau tháng báo - UBND huyện;
- Chi cục thống kê huyện
cáo

5 Báo cáo DS- 02KHHGĐ
DSH

Quý

11 tháng sau
quý báo cáo

6 Báo cáo DS- 03KHHGĐ
DSH

Năm

11 tháng 1
sau năm báo
cáo

- Trung tâm
DS-KHHGĐ
huyện;
- UBND xã;
- Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ xã.
- Trung tâm
DS-KHHGĐ
huyện;
- UBND xã;
- Ban chỉ đạo DS -KHHGĐ xã.
- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh;
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- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh;
- Phòng Y tế huyện;
- UBND huyện;
- Chi cục thống kê huyện
- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh;
- Phòng Y tế huyện;
- UBND huyện;
- Chi cục thống kê huyện

Toàn
quốc

Toàn
quốc
Toàn
quốc

Toàn
quốc

Toàn
quốc
Toàn
quốc

3.3. Các biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành DS -KHHGĐ
Năm 2011, các mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành DS -KHHGĐ phục vụ quản
lý và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia DS -KHHGĐ được quy định tạm thời
tại Quyết định số 437/QĐ-TCDS ngày 16/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục DSKHHGĐ. Dưới đây là các mẫu cụ thể cho cấp xã và huyện.
Biểu 01-DSX

Đơn vị báo cáo:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS KHHGĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2011)

+ Trạm y tế xã :........... ..........
Nơi nhận:
+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện:....
+ Uỷ ban Nhân dân xã.................
+ Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ xã.......

Ngày gửi: 03 hàng tháng sau tháng báo cáo

BÁO CÁO
DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
THÁNG....... NĂM..........
Đơn vị tính : Người

1

Tên chi tiêu

Toàn
xã

Thôn

Thôn

Thôn

Thôn

Thôn

……..

……..

……..

……..

……..

A

1

2

3

4

5

6

Tổng số trẻ sinh ra trong tháng
- Số trẻ em nam sinh ra
- Số trẻ em nữ sinh ra
- Số trẻ sinh ra là con thứ 3+
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật

2

Số nữ đặt vòng TT mới trong tháng

Trong đó: Số nữ thay vòng TT
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3 Số nữ thôi sử dụng vòng TT trong tháng
4

Số nam mới triệt sản trong tháng

5

Số nữ mới triệt sản trong tháng

6

Số nữ mới cấy thuốc TT trong tháng

Trong đó: thay que cấy TT
7 Số nữ thôi sử d ụng cấy TT trong tháng
8

Số bà mẹ mang thai được SLTS 1
trong tháng

9

Số bà mẹ mang thai được SLTS 2
trong tháng

10

Số người được tư vấn và khám sức
khỏe tiền hôn nhân trong tháng

.........Ngày....... tháng…..... năm .........
Cán bộ Dân số xã

Trưởng trạm Y tế xã

( ký và ghi rõ họ tên)

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mục đích của Biểu 01 -DSX (báo cáo tháng) nhằm tổng hợp thống kê tình hình trẻ sinh
ra, tình hình các cặp vợ chồng sử dụng các BPTT, tình hình chăm sóc thai phụ liên quan đến
sàng lọc trước sinh, tình hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân trong một tháng.
Tổng số trẻ sinh ra trong tháng bao gồm Số trẻ em nam, Số trẻ em nữ, Số trẻ sinh ra
là con thứ 3 trở lên, Số trẻ em sinh ra đã được sàng lọc sơ sinh (SLSS) ( Sàng lọc sơ sinh để
phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hoá, di truyền ngay
trong giai đoạn sơ sinh giúp cho trẻ s inh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những
hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ. Thông thường, kỹ thuật SLSS các bệnh tật được thực
hiện với đứa trẻ ngay trong những ngày đầu tiên sau khi sinh) , Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật
Số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh (SLTS) trong tháng: Thông thường
các thai phụ được thực hiện kỹ thuật SLTS 2 lần vào 3 tháng đầu thai kỳ và 3 tháng giữa thai
kỳ để phát hiện, can thiệp và xử trí sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay
trong giai đoạn bào thai.
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Biểu 02-DSX

Đơn vị báo cáo:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS KHHGĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2011)

+ Trạm y tế xã :........................

Ngày gửi: 03 tháng sau quý báo cáo

Nơi nhận:
+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện:.....
+ Uỷ ban Nhân dân xã......................
+ Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ xã..........

BÁO CÁO
DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
QUÝ....... NĂM..........

1

Tên chỉ tiêu

Toàn
xã

Thôn

Thôn

Thôn

Thôn

Thôn

…….

…….

…….

…….

…….

A

1

2

3

4

5

6

Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ)
Trong đó: Số hộ gia đình

2

Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính
đến cuối quý (người)

3

Số nữ từ 15-49 tuổi có chồng tính đến cuối
quý (người)

4

Số người chết trong quý (người)

5

Số người kết hôn trong quý (người)

6

Số người ly hôn trong quý (người)

7

Số người chuyển đi khỏi xã trong quý (người)

8

Số người chuyển đến từ xã khác trong quý (người)

9

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện
đang sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp)
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Chia ra: - Đặt vòng tránh thai

- Triệt sản nam
- Triệt sản nữ
- Thuốc cấy tránh thai
- Thuốc tiêm tránh thai
- Thuốc uống tránh thai
- Bao cao su
- Biện pháp khác
10

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện
chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp)
Trong tổng số: - Cặp có hai con một bề
- Cặp có 3 con trở lên

11

Số bà mẹ đang mang thai tính đến cuối quý (người)

12

Số cộng tác viên dâ n số tính đến cuối quý (người)

Trong tổng số: - Cộng tác viên nữ
-Cộng tác viên mới tham gia trong quý

.........Ngày..... tháng..... năm......
Cán bộ Dân số xã

Trưởng trạm Y tế xã

(ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mục đích của Biểu 02-DSX (báo cáo quý) nhằm tổng hợp, thống kê tình hình các hộ
dân cư, nhân khẩu thực tế cư trú, trong đó có số phụ nữ 15 -49 tuổi có chồng, tình hình tử
vong, kết hôn, ly hôn, chuyển đi, chuyển đến, các cặp vợ chồng sử dụng và chưa sử dụng các
biện pháp tránh thai, tình hình phụ nữ mang thai, tình hình cộng tác viên DS -KHHGĐ trên địa
bàn xã đến cuối quý.
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Biểu 03-DSX (tờ 1)

Đơn vị báo cáo:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437 QĐ TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS KHHGĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2011)

+ Trạm y tế xã

Ngày gửi: 06 tháng 1 sau năm báo cáo.

:...........................

Nơi nhận:
+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện :.......
+ Uỷ ban Nhân dân xã.......................
+ Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ xã............

BÁO CÁO DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
NĂM ……
Tên chỉ tiêu

I
1.

Đơn vị tính Số lượng

A

1

Tổng số hộ dân cư (hộ tập thể + hộ gia đình) tính đến cuối năm

Hộ

HỘ VÀ NHÂN KHẨU

Trong đó: Số hộ gia đình

Hộ

2.

Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối năm

Người

3.

Số phụ nữ có tính đến cuối năm

Người

Trong tổng số:
- Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi

Người

- Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có ch ồng

Người

II

BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ

4.

Tổng số trẻ sinh ra trong năm

Người

Trong tổng số: - Số trẻ em nam sinh ra

Người

- Số trẻ em nữ sinh ra

Người
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2

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính Số lượng

- Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên

Người

- Số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh

Người

- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật

Người

5.

Tổng số người chết trong năm

Người

6.

Tổng số người kết hôn trong năm

Người

7.

Tổng số người ly hôn trong năm

Người

8.

Số người chuyển đi khỏi xã trong năm

Người

9.

Số người chuyển đến từ xã k hác trong năm

Người

III

KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH - SÀNG LỌC TRƯỚC
SINH

10. Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong năm
Trong đó: Số nữ thay vòng tránh thai

Người
Người

11. Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai trong năm

Người

12. Số nam mới triệt sản trong năm

Người

13. Số nữ mới triệt sản trong năm

Người

14. Số nữ cấy thuốc tránh thai mới trong năm

Người

Trong đó: Số nữ thay que cấy tránh thai
15. Số nữ thôi sử dụng que cấy tránh thai

Người
Người
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Biểu 03-DSX (tờ 2)

Đơn vị báo cáo:

Ngày gửi: 06 tháng 1 sau năm báo cáo.

+ Trạm y tế xã

:..........................

BÁO CÁO DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (tiếp theo)
NĂM ……
Tên chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Số lượng

A

1

2

16. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng
BPTT tính đến cuối năm

Cặp

Chia ra: - Đặt vòng tránh thai

Cặp

- Triệt sản nam

Cặp

- Triệt sản nữ

Cặp

- Thuốc cấy tránh thai

Cặp

- Thuốc tiêm tránh thai

Cặp

- Thuốc uống tránh thai

Cặp

- Bao cao su

Cặp

- Biện pháp tránh thai khác

Cặp

17. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng
BPTT tính đến cuối năm

Cặp

18. Số bà mẹ đang mang thai tính đến cuối năm

Người

19. Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 trong năm

Người

20. Số bà mẹ mang thai được SLTS 2 trong năm

Người
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Tên chỉ tiêu

Đơn vị
tính

21. Số người được khám sức khỏe tiền hôn nhân

Người

22. Tổng số người bị tàn tật tính đến cuối năm

Người

Số lượng

Trong tổng số:

IV

- Số người tàn tật về nhìn (thị giác)

Người

- Số người tàn tật về nghe/nói

Người

- Số người tàn tật về vận động/di chuyển

Người

- Số người tàn tật về ghi nhớ/tinh thần

Người

CHỈ TIÊU KHÁC

23. Số cộng tác viên dân số tính đến cuối năm

Người

Trong tổng số: - Nữ

Người

- Cộng tác viên mới tham gia trong năm
24. Nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp trong năm
Chia ra: - Từ cấp trên

Người
1000 đ
1000 đ

- Từ cấp xã

1000 đ
....................Ngày..... tháng..... năm....

Cán bộ Dân số xã

Trưởng trạm Y tế xã

(ký và ghi rõ họ tên)

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mục đích của Biểu 03-DSX (báo cáo năm) nhằm tổng hợp, thống kê đầy đủ tình hình
hộ và nhân khẩu thực tế cư trú, trong đó có số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, tình hình biến
động dân số, kể cả số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, tình hình thực hiệ n kế hoạch hóa gia
đình – sàng lọc trước sinh, tình hình cộng tác viên DS -KHHGĐ và kinh phí dành cho công tác
này trên địa bàn xã đến cuối năm.
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Biểu 01 -DSH

Đơn vị báo cáo:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437 QĐ TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS KHHGĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2011)

+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện :........

Ngày gửi: 11 hàng tháng sau tháng báo cáo

Nơi nhận:
+ Chi cục DS -KHHGĐ tỉnh:.................
+ Phòng Y tế huyện:..............................
+ Uỷ ban Nhân dân huy ện:....................
+ Chi cục thống kê huyệ n:.....................

BÁO CÁO DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌN H
TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG ..........NĂM......
Đơn vị tính: người

1

Tên chỉ tiêu

Toàn
huyện

……..

……..

……..

……..

A

1

2

3

4

5

Tổng số trẻ sinh ra
- Số trẻ em nam sinh ra
- Số trẻ em nữ sinh ra
- Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 +
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật

2

Số nữ đặt vòng TT mới
Trong đó: Số nữ thay vòng TT

3

Số nữ thôi sử dụng vòng T T
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4

Số nam mới triệt sản

5

Số nữ mới triệt sản

6

Số nữ mới cấy thuốc TT
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT

7

Số nữ thôi sử dụng que cấy TT

8

Số bà mẹ mang thai được SLTS 1

9

Số bà mẹ mang thai được SLTS 2

10

Số người được tư vấn và khám
sức khỏe tiên hôn nhân trong
tháng

.........Ngày..... tháng..... năm....
Người lập biểu

Giám đốc Trung tâm D S – KHHGĐ

( Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mục đích của Biểu 01 -DSH (báo cáo tháng) nhằm tổng hợp thống kê tình hình
trẻ sinh ra, tình hình các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình chăm
sóc thai phụ liên quan đến sàng lọc trước sinh, tình hình tư vấn và khám sức khỏe tiền
hôn nhân trong một tháng.
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Biểu 02-DSH

Đơn vị báo cáo:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ
- TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DSKHHGĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2011)

+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện :.............
Nơi nhận:
+ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh:.....................

Ngày gửi: 11 tháng sau quý báo cáo

+ Phòng Y tế huyện:..................................
+ Uỷ ban Nhân dân huyện:.........................
+ Chi cục thống kê huy ện:..........................

BÁO CÁO DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌN H
QUÝ .......... NĂM ..........
Tên chỉ tiêu

Toàn huyện …….. …….. ……..

A
1

1

Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ)
Trong đó: Số hộ gia đình

2

Tổng số nhân khẩu thực t ế thường trú tính đến
cuối quý (người)

3

Số nữ từ 15-49 tuổi tính đến cuối quý (người)

4

Số nữ từ 15-49 tuổi có chồng tính đến cuối quý
(người)

5

Số người chết trong quý (người)

6

Số người kết hôn trong quý (người)

7

Số người ly hô n trong quý (người)

8

Số người chuyển đi khỏi xã trong quý (người)

9

Số người chuyển đến từ xã khác trong quý (người)
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2

3

4

10

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang
sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp)
Chia ra:
- Đặt vòng tránh thai
- Triệt sản nam
- Triệt sản nữ
- Bao cao su
- Thuốc tránh thai:
- Thuốc uống tránh thai
- Thuốc tiêm tránh thai
- Thuốc cấy tránh thai
- Biện pháp khác

11

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa
sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp)

12

Số phụ nữ đang mang thai tính đến cuối quý
(người)

.........Ngày..... tháng..... năm....
Người lập biểu

Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ

( Ký và ghi rõ họ tên)

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mục đích của Biểu 02 -DSH (báo cáo quý) nhằm tổng hợp, thống kê tình hình
các hộ dân cư, nhân khẩu thực tế cư trú, trong đó có số phụ nữ 15 -49 tuổi có chồng,
tình hình tử vong, kết hôn, ly hôn, chuyển đi, chuyển đến, các cặp vợ chồng sử dụng và
chưa sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình phụ nữ mang thai trên toàn huyện đến
cuối quý.
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Biểu 03-DSH (tờ 1)

Đơn vị báo cáo :

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ TCDS của Tổ ng cục trưởng Tổng cục DS KHHGĐ, ngày 16 tháng 11 năm 2011)

+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện :..........

Ngày gửi: 11 tháng 1 sau năm báo cáo

Nơi nhận:
+ Chi cục DS -KHHGĐ tỉn h:...................
+ Phòng Y tế huyện:................................
+ Uỷ ban Nhân dân huyện:........................
+ Chi cục thống kê huyện:.. ......................

BÁO CÁO
DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM……
Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số lượng

A

1

2

I

HỘ VÀ NHÂN KHẨU

1.

Tổng số hộ dân cư tính đến cuối năm

Hộ

Trong đó: Số hộ gia đình

Hộ

2.

Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối năm

Người

3.

Số phụ nữ có tính đến cuối năm

Người

Trong tổng số:

Người

- Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi

- Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng
II

BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ

4.

Tổng số trẻ sinh ra trong năm

Người

Người

Trong tổng số
Số trẻ em nam sinh ra

Người
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Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số trẻ em nữ sinh ra

Người

Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên

Người

Số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh

Người

Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật

Người

5.

Số người chết trong năm

Người

6.

Số người kết hôn trong năm

Người

7.

Số người ly hôn trong năm

Người

8.

Số người chuyển đi khỏi xã trong năm

Người

9.

Số người chuyển đến từ xã khác trong năm

Người

III

KHHGĐ- SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

10. Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong năm
Trong đó: Số nữ thay vòng tránh thai

Người
Người

11. Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai trong năm

Người

12. Số nam mới triệt sản trong năm

Người

13. Số nữ mới triệt sản trong năm

Người

14. Số nữ cấy thuốc tránh thai mới trong năm

Người

Trong đó: Số nữ thay que cấy tránh thai
15. Số nữ thôi sử dụng que cấy tránh thai

Người
Người
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Số lượng

Biểu 03-DSH (tờ 2)

Đơn vị báo cáo:

Ngày gửi: 11 tháng 1 sau năm báo cáo

+ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện :.....

BÁO CÁO DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (tiếp theo)
NĂM……
Tên chỉ tiêu
16.

17.

Đơn vị tính Số lượng

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng
BPTT tính đến cuối năm

Cặp

Chia ra: - Đặt vòng tránh thai

Cặp

- Triệt sản nam

Cặp

- Triệt sản nữ

Cặp

- Thuốc cấy tránh thai

Cặp

- Thuốc tiêm tránh thai

Cặp

- Thuốc uống tránh thai

Cặp

- Bao cao su

Cặp

- Biện pháp tránh thai khác

Cặp

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng
BPTT tính đến cuối năm

Cặp

18. Số bà mẹ đang mang thai tính đến cuối năm

Người

19

Số bà mẹ mang thai được SLTS1 trong năm

Người

20. Số bà mẹ mang thai được SLTS2 trong năm

Người

21. Số người được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhâ n

Người

22. Tổng số người bị tàn tật tính đến cuối năm

Người
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Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính Số lượng

Trong tổng số:- Số người tàn tật về nhìn (thị giác)

IV

Người

- Số người tàn tật về nghe/nói

Người

- Số người tàn tật về vận động/di chuyển

Người

- Số người tàn tật về ghi nhớ/tinh thần

Người

LAO ĐỘNG - TÀI CHÍNH VÀ CHỈ TIÊU KHÁC

Người

23. Số cộng tác viên dân số tính đến cuối năm

Người

Trong tổng số - Cộng tác viên nữ
- Cộng tác viên mới tham gia trong năm

24. Số cán bộ làm công tác DS -KHHGĐ cấp xã tính đến cuối năm

Người
Người
Người

Trong tổng số: - Cán bộ nữ

Người

- Là viên chức

25. Số cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ cấp huyện tính đến cuối năm

Người
Người

Trong tổng số: - Cán bộ nữ
- Hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng 68)

25. Nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp trong năm

Người
1000 đ
1000 đ

Chia ra: - Từ cấp trên
- Từ cấp huyện

1000 đ

- Từ cấp xã

1000 đ
....................Ngày..... tháng..... năm....

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc Trung tâm Dân số -KHHGĐ
( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mục đích của Biểu 03-DSH (báo cáo năm) nhằm tổng hợp, thống kê đầy đủ tình
hình hộ và nhân khẩu thực tế cư trú, trong đó có số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh,
tình hình biến động dân số, kể cả số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, tình hình thực
hiện kế hoạch hóa gia đình – sàng lọc trước sinh, tình hình cán bộ làm công tác DS KHHGĐ, cộng tác viên DS-KHHGĐ và kinh phí dành cho công tác này trên toàn
huyện đến cuối năm.
3.4 Quy trình tổ chức thực hiện thống kê DS-KHHGĐ
Những quy định chung
- Việc ghi chép ban đầu theo Sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu thập thông tin
của cộng tác viên dân số và và mẫu biểu báo cáo thống kê của kho dữ liệu điện tử phục
vụ quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gi a DS-KHHGĐ là yêu cầu bắt
buộc đối với cơ quan DS -KHHGĐ các cấp, là nhiệm vụ của cán bộ dân sô và cộng tác
viên DS-KHHGĐ ở cơ sở.
- Thực hiện thường xuyên việc ghi chép ban đầu các thông tin biến động của tất
cả các hộ gia đình vào Sổ ghi chép ban đầu về D S-KHHGĐ. Phương pháp cập nhật các
trường hợp thay đổi về dân số, sử dụng các BPTT, tình trạng hôn nhân, SKSS,… thông
qua phỏng vấn trực tiếp từng người hoặc người có trách nhiệm trong gia đình và quan
sát của cộng tác viên.
- Kết quả ghi chép ban đầu là cơ sở quan trọng để lập báo cáo thống kê. Vì vậy,
cộng tác viên cần cập nhật thường xuyên các thông tin ban đầu và cán bộ dân số cấp xã
có trách nhiệm đôn đốc cộng tác viên thực hiện và thẩm định các thông tin thu thập
được nhằm đảm bảo thông tin được kịp th ời, đầy đủ và chính xác, đúng sự thật, phù
hợp với khái niệm và phạm vi đã được hướng dẫn.
- Cơ quan DS-KHHGĐ các cấp, cán bộ DS-KHHGĐ chuyên trách công tác
thống kê DS-KHHGĐ có trách nhiệm thực hiện các báo cáo thống kê theo chế độ quy
định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định các thông tin số liệu trong
các biểu báo cáo, đảm bảo độ chính xác của số liệu và đúng thời gian quy định
Phạm vi, tiến độ và quy trình báo cáo
- Phạm vi các chỉ tiêu biến động về DS -KHHGĐ trong tháng được tính từ ng ày
đầu tháng đến ngày cuối tháng (tức từ ngày 1 đến ngày 31 hàng tháng). Phạm vi các
chỉ tiêu biến động trong quý được tính từ ngày đầu của tháng đầu quý đến ngày cuối
của tháng cuối quý, tính theo năm dương lịch.
- Bước 1. Cơ quan DS-KHHGĐ cấp xã họp giao ban hàng tháng trong thời gian
từ ngày 1 đến ngày 3 để kiểm điểm công việc của tháng trước và nhiệm vụ của tháng
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sau. Trong ngày họp giao ban, cộng tác viên phải nộp đủ các biểu báo cáo và Sổ ghi
chép ban đầu để cán bộ dân số cấp xã tổng hợp và thẩm định thông tin.
- Bước 2. Cơ quan DS-KHHGĐ cấp huyện họp giao ban hàng tháng trong thời
gian từ ngày 6 đến ngày 10 để kiểm điểm công việc của tháng trước và nhiệm vụ của
tháng sau. Trong ngày họp giao ban, cơ quan DS -KHHGĐ cấp xã phải nộp đủ các biểu
báo cáo để cơ quan DS -KHHGĐ cấp huyện tổng hợp và thẩm định thông tin.
- Bước 3. Cơ quan DS-KHHGĐ cấp tỉnh họp giao ban hàng tháng trong thời
gian từ ngày 11 đến ngày 15 để kiểm điểm công việc của tháng trước và nhiệm vụ của
tháng sau. Trong ngày họp giao ban, cơ quan DS-KHHGĐ cấp huyện phải nộp đủ các
biểu báo cáo để cơ quan DS -KHHGĐ cấp tỉnh tổng hợp và thẩm định thông tin. Ngày
16 sau tháng báo cáo, cơ quan DS-KHHGĐ cấp tỉnh gửi đủ các biểu báo cáo về Tổng
cục DS-KHHGĐ.
- Bước 4. Ngày 25 sau tháng báo cáo, Tổng cục DS-KHHGĐ thông báo kết quả
ập
thu th thông tin về hoạt động DS -KHHGĐ đến Bộ Y tế, các cơ quan trung ương và
cơ quan DS-KHHGĐ tỉnh, thành phố.
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TÓM TẮT CHƯƠNG
Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học theo một kế hoạch thống
nhất việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong
điều kiện cụ thể về thời gian, không gian
Ở Việt Nam hiện nay, điều tra thống kê được tổ chức thành hai cấp độ: Tổng điều
tra và điều tra thống kê.
Các yêu câu cơ bản của điều tra thống kê là: trung thực, khách quan, chính xác,
đầy đủ và kịp thời . Đây cũng chính là những vấn đề được quy định rõ trong nguyên tắc
thứ nhất - nguyên tắc quan trọng nhất của hoạt động thống kê.
Phương án điều tra thống kê là văn kiện hướng dẫn thực hiện c uộc điều tra,
trong đó xác định rõ những bước tiến hành, những vấn đề cần phải giải quyết.
Trong DS-KHHGĐ, có 3 hình thức thu thập thông tin được sử dụng: thống kê
thường xuyên, tổng điều tra dân số và các cuộc điều tra chọn mẫu.
- Thống kê thường xuyên dân số là hình thức thu thập những thông tin về biến
động tự nhiên và biến động cơ học của dân cư cũng như tình hình thực hiện KHHGĐ
được tiến hành một cách thường xuyên bởi hệ thống thống kê nhà nước từ cấp xã,
phường đến cấp trung ương.
- Tổng điều tra dân số là quá trình thu thập, đánh giá, phân tích và xuất bản các
số liệu về dân số và các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan đối với toàn bộ dân số một
nước tại một thời điểm xác định. Để tổng điều tra dân số đạt kết quả cao, cần xác định
rõ mục đích, ph ạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra, thời điểm và thời hạn điều tra,
phương pháp, nội dung và phương án điều tra.
- Điều tra chọn mẫu là việc lựa chọn ra một số đơn vị của tổng thể chung để
điều tra thực tế. các đơn vị này được chọn theo những nguyên tắc k hoa học nhất định
để đảm bảo tính đại diện của chúng cho tổng thể chung. Kết quả điều tra được sử dụng
để suy rộng cho toàn bộ tổng thể.
Ngày 16/11/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục DS -KHHGĐ đã ban hành Quyết định
437/QĐ-TCDS quy định tạm thời về các mẫu biểu thu thập thông tin thống kê cho toàn
hệ thống cơ quan DS -KHHGĐ. Theo Quyết định này, các thông tin thống kê thường
xuyên về DS-KHHGĐ sẽ được thu thập một cách có hệ thống từ cộng tác viên đến
Tổng cục DS-KHHGĐ.
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Câu hỏi ôn tập
1. Phân tích các yêu cầu cơ bản của điều tra thống kê. Cho ví dụ minh họa.
2. Trình bày những nội dung chủ yếu của một phương án điều tra thống kê .
3. Giới thiệu về một cuộc điều tra thống kê cụ thể ở nước ta mà bạn biết. Qua đó, hãy
xác định rõ mục đích, phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra v à nội dung của cuộc điều
tra này.
4. Trình bày những đặc trưng cơ bản của thống kê biến động tự nhiên, biến động cơ
học dân số ở nước ta.
5. Trình bày những nét chính của việc tổ chức thống kê thường xuyên trong lĩnh vực
DS-KHHGĐ ở nước ta hiện nay.
6. Trình bày quy trình tổ chức thống kê thường xuyên trong lĩnh vực DS -KHHGĐ ở
nước ta hiện nay.
7. Phân tích những nguyên nhân cơ bản làm suy giảm chất lượng của số liệu thống kê
thường xuyên dân số ở nước ta hiện nay.
8. Phân tích các vấn đề cơ bản của Tổng điều tra dân số: Đối tượng, đơn vị điều tra;
Thời điểm và thời hạn điều tra?
9. Trình bày những nét đặc trưng cơ bản của 3 cuộc Tổng điều tra dân số đã được thực
hiện ở nước ta trong các năm 1989; 1999 và 2009.
Bài tập thực hành
1. Sử dụng các biểu báo cáo 01-DSX; 02-DSX và 03-DSX của huyện bạn trong năm
vừa qua, lập các biểu báo cáo 01 -DSH, 02-DSH và 03-DSH của huyện.
2. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện A dự định tiến hành đánh giá những thành tựu đạt
được, bài học thành công, những tồn tại, khiếm khuyết và nguyên nhân của những tồn
tại đó trong 10 năm thực hiện “Chiến lược dân số Việt Nam 2001 -2010”, trên cơ sở đó
đề ra những giải pháp cụ thể thực hiện “Chiến lược DS -SKSS Việt Nam 2011-2020”.
Hãy xây phương án điều tra cho cuộc điều tra này.
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Chương 3
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, TỔNG HỢP THÔNG TIN TRONG DS-KHHGĐ
1. Các phương pháp mô tả dữ liệu thống kê.
1.1. Số tuyệt đối, số tương đối trong thống kê.
1.1.1 Số tuyệt đối trong thống kê.
a. Khái niệm và ý nghĩa số tuyệt đối
Số tuyệt đối trong thống kê là con số biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện
tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.
Số tuyệt đối nói lên số đơn vị của tổng thể hay của bộ phận (số dân, số cặp vợ
chồng trong độ tuổi sinh đẻ, số trẻ em được sinh ra, số người chết trong năm) hoặc các
trị số của một tiêu thức nào đó (tổng số tiền chi cho công tác DS-KHHGĐ toàn huyện,
tổng số người sử dụng các biện pháp tránh thai...).
Ví dụ: năm 2010, tổng số người sử dụng các biện pháp tránh thai của huyện A là
23.750 người, số tiền dành cho công tác DS-KHHGĐ toàn huyện năm 2010 là 585,64
triệu đồng, số dân nước ta có tại thời điểm điều tra 1/4/ 2009 là 85.846.997 người...
Số tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động thực tiễn cũng như trong các
nghiên cứu kinh tế-xã hội. Thông qua các số tuyệt đối ta sẽ có một nhận thức cụ thể về
quy mô, khối lượng thực tế của hiện tượng. Nhờ các số tuyệt đối, có thể biết cụ thể
nguồn tài nguyên, các khả năng tiềm tàng trong nền kinh tế quốc dân, các kết quả phát
triển kinh tế, văn hoá, xã hội, các thành quả lao động mà mọi người đã phấn đấu đạt
được. Số tuyệt đối chính xác là sự thật khách quan, có sức thuyết phục không ai có thể
phủ nhận được.
Số tuyệt đối là cơ sở đầu tiên để tiến hành phân tích thống kê, đồng thời còn là
cơ sở để tính các mức độ, các chỉ tiêu khác khác.
Trong công tác DS-KHHGĐ, số tuyệt đối là căn cứ không thể thiếu được trong
việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch và đánh giá, phân tích các kết quả đạt
được... Nếu không có số liệu về số dân, số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ, số trẻ em, số
người chết, số tiền cần chi cho công tác KHHGĐ... thì không thể xây dựng, chỉ đạo
thực hiện các kế hoạch của ngành, đồng thời mọi phân tích đánh giá về DS -KHHGĐ
cũng không có cơ sở.
Do ý nghĩa quan trọng như vậy, thống kê coi số tuyệt đối là loại c hỉ tiêu cơ bản
nhất.
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b. Các loại số tuyệt đối
Tuỳ theo tính chất của hiện tượng nghiên cứu và khả năng thu thập tài liệu trong
những điều kiện thời gian khác nhau, có thể phân biệt hai loại số tuyệt đối:
- Số tuyệt đối thời điểm phản ánh quy mô, khối lượ ng của hiện tượng nghiên
cứu có tại một thời điểm nhất định.
Ví dụ: số dân TP.Hà Nội có vào ngày 1/4/200 9 là 6.451.909 người. Nhiều chỉ
tiêu khác như: số cộng tác viên dân số toàn huyện có vào ngày đầu năm, số vòng tránh
thai tồn kho ngày cuối quý... đều được biểu hiện bằng số tuyệt đối thời điểm.
Số tuyệt đối thời điểm chỉ phản ánh tình hình của hiện tượng vào một thời điểm
nào đó; trước hoặc sau thời điểm đó, trạng thái của hiện tượng có thể khác. Do đó,
muốn có số tuyệt đối thời điểm chính xác, phải qu y định thời điểm hợp lý và phải tổ
chức điều tra kịp thời.
- Số tuyệt đối thời kỳ phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng được tích lũy
trong một độ dài thời gian nhất định.
Ví dụ: Tổng số tiền đã chi cho công tác DS -KHHGĐ toàn huyện A năm 20 10 là
585,64 triệu đồng. Nhiều chỉ tiêu khác như: số trẻ em được sinh ra trong năm, số người
chết trong năm... đều là số tuyệt đối thời kỳ, vì đó là kết quả tổng hợp mặt lượng của
hiện tượng được tích lũy trong một độ dài thời gian nhất định.
Các số tuyệt đối thời kỳ của cùng một chỉ tiêu trong những khoảng thời gian
liên tiếp nhau có thể cộng được với nhau để phản ánh mặt lượng của hiện tượng trong
thời kỳ dài hơn.
c. Đặc điểm của số tuyệt đối
Mỗi số tuyệt đối trong thống kê đều bao hàm một nội dung kinh tế xã hội cụ thể.
Nó khác với các đại lượng tuyệt đối trong toán học, vì các đại lượng này thường có
tính chất trừu tượng, không nhất thiết phải gắn liền với một hiện tượng cụ thể nào. Do
đặc điểm nói trên, điều kiện chủ yếu để có số tuyệt đối chính xác là phải xác định được
một cách cụ thể, đúng đắn nội dung kinh tế - xã hội mà chỉ tiêu phản ánh. Ví dụ, muốn
tính được tổng số tiền dành cho công tác DS -KHHGĐ, cần phải hiểu rõ công tác DS KHHGĐ bao gồm các hoạt động nào, nội dung của từng hoạt động, định mức chi tiêu
cho từng nội dung, từng hoạt động theo quy định của nhà nước...
Các số tuyệt đối trong thống kê đều tồn tại trong điều kiện thời gian, địa điểm và
hoàn cảnh kinh tế, xã hội nhất định. Khi có sự thay đổi về thời gian, không gian, hoàn
cảnh con số tuyệt đối cũng thay đổi cả về độ lớn và ý nghĩa. Vì vậy, khi đưa ra một con
số tuyệt đối, luôn phải nêu kèm theo thời gian, không gian mà nó tồn tại. Chẳng hạn
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như do quy mô dân số của hai huyện A và B khác nhau, tỷ lệ người sử dụng VTT của
hai huyện cũng khác nhau, đặc điểm kinh tế - xã hội của hai huyện cũng khác nhau,
nên giả sử, nếu số người sử dụng VTT năm 2010 của huyện A ít hơn huyện B, thì chưa
chắc tình hình sử dụng VTT của huyện A đã kém hơn.
Các số tuyệt đối trong thống kê cũng không phải là con số được l ựa chọn tuỳ ý
mà phải qua điều tra thực tế và tổng hợp một cách khoa học. Cũng có khi còn phải
dùng các phương pháp tính toán khác nhau mới có được các số tuyệt đối, như muốn
biết số phương tiện tránh thai tồn kho cuối kỳ phải lập bảng cân đối đồng thời kế t hợp
với kiểm kê thực tế.
Các số tuyệt đối trong thống kê đều có đơn vị tính cụ thể. Tuỳ theo tính chất của
hiện tượng và mục đích nghiên cứu, số tuyệt đối có thể được tính bằng đơn vị tự nhiên,
đơn vị thời gian lao động và đơn vị tiền tệ. Trong nhiều tr ường hợp phải dùng đơn vị
kép. Ví dụ, trong công tác KHHGĐ, người ta tính số ngày - người tham gia chiến dịch
vận động DS -KHHGĐ, số năm - cặp vợ chồng được bảo vệ (ký hiệu là CYP) nhờ tác
dụng của biện pháp tránh thai đã thực hiện được trong năm 1.

1.1.2 Số tuơng đối trong thống kê.
a. Khái niệm và ý nghĩa số tương đối
Số tương đối trong thống kê là con số biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức
độ nào đó của hiện tượng.
Đó có thể là kết quả của việc so sánh giữa hai mức độ cùng loại nhưng khác nhau
về điều kiện thời gian hoặc không gian, hoặc giữa hai mức độ khác loại nhưng có liên
quan với nhau. Trong hai mức độ này, một được chọn làm gốc để so sánh.
Ví dụ: Tốc độ phát triển dân số của tỉnh A năm 2009 là 101,3% (tăng 1,3%); Tỷ
số giới tính khi sinh năm 2 009 của cả nước là 11 0,6 bé trai/100 bé gái, của vùng miền
núi và trung du phía Bắc là 115,3 và tỉnh Hưng Yên là 130,7 ...
Trong phân tích thống kê, các số tương đối được sử dụng rộng rãi để nêu lên kết
cấu, quan hệ so sánh, trình độ phát triển, trình độ phổ biến... của hiện tượng nghiên cứu
trong điều kiện lịch sử nhất định.
Cũng như các số tuyệt đối, số tương đối trong thống kê nói lên mặt lượng trong
quan hệ mật thiết với mặt chất của hiện tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, trong khi các số
tuyệt đối chỉ mới khái quát được về quy mô, khối lượng của hiện tượng, thì các số
1

Thực chất của việc tính CYP là qui đổi các biện pháp tránh thai đã thực hiện được về một loại biện pháp chuẩn dựa trên cơ
sở hiệu quả tránh thai và “vòng đời” của từng loại biện pháp. Ví dụ: nếu sử dụng viên uống tránh thai thì một năm , 1 người
cần dùng 13 vỉ, tức là mỗi vỉ bảo vệ được 1/13 năm. Do đó 1 vỉ tránh thai được quy đổi bằng 1/13 CYP ...
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tương đối tính được bằng các phương pháp so sánh có thể giúp ta đi sâu vào đặc điểm
của hiện tượng một cách có phân tích phê phán. Thí dụ, biết tổng số tiền đã chi cho
công tác DS-KHHGĐ toàn huyện A năm 2010 là 585,64 triệu đồng. Muốn phân tích
xem con số đạt được như vậy là nhiều hay ít, đã thỏa mãn được nhu cầu của công tác
DS-KHHGĐ toàn huyện chưa, so với các năm trước hơn hay kém..., cần đem so sánh
chỉ tiêu nói trên với nhiều chỉ tiêu khá c. Như đem so sánh với cùng chỉ tiêu này năm
2009, ta thấy nó bằng 101,2% (tăng 1,2%); có thể thấy qua thời gian số tiền chi cho
công tác DS-KHHGĐ của huyện có tăng lên. Nhưng cũng thời kỳ nói trên, chỉ số giá
tiêu dùng tăng đến 8,4%; tiền lương của cán bộ công chức tăng 20%; dân số của địa
phương lại tăng thêm 1,54%. Như vậy, số tiền chi cho công tác DS-KHHGĐ bình quân
đầu người của huyện đã bị giảm đi. Mặt khác, do trượt giá và tăng tiền lương, nên mức
độ đảm bảo hậu cần cho công tác DS-KHHGĐ của huyện thậm chí còn bị giảm nhiều
hơn nữa .
Trong công tác lập kế hoạch và kiểm tra thực hiện kế hoạch, số tương đối cũng
giữ vai trò quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kế hoạch được đề ra bằng số tương đối, còn khi
kiểm tra thực hiện kế hoạch thì ngoài việc tính toán chính xác các số tuyệt đối, bao giờ
cũng phải đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch bằng các số tương đối.
Ngoài ra, người ta còn dùng các số tương đối để nêu rõ tình hình thực tế trong
khi cần bảo đảm được tính chất bí mật của các số tuyệt đối.
b. Các loại số tương đối
Căn cứ theo nội dung mà số tương đối phản ánh, có thể chia thành 5 loại số
tương đối sau:
* Số tương đối động thái
Số tương đối động thái được sử dụng rộng rãi để biểu hiện xu thế biến động,
phát triển của hiện tượng qua thời gian và thường đư ợc gọi là tốc độ phát triển hay chỉ
số phát triển. Nó được tính bằng cách so sánh hai mức độ cùng loại của hiện tượng ở
hai thời kỳ (hay thời điểm) khác nhau. Mức độ được đem ra nghiên cứu được gọi là
mức độ kỳ nghiên cứu (ký hiệu là y 1), còn mức độ được d ùng làm gốc so sánh được
gọi là mức độ kỳ gốc (y 0). Nếu ký hiệu t là số tương đối động thái, ta có công thức tính
như sau:
t

y1
y0

(3.1)

Ví dụ: Số dân của tỉnh A có vào 31/12/20 10 là 2.542.000 người, có vào
31/12/2009 là 2.500.000 người. Nếu đem so sánh số dân có vào cuối năm 20 10 với số
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có vào cuối năm 200 9, ta được một số tương đối động thái và gọi là tốc độ phát triển
dân số tỉnh A, năm 2010:

t

2542
 1,0168 (hay 101,68%)
2500

Muốn tính số tương đối động thái chính xác, c ần chú ý bảo đảm tính chất có thể
so sánh được giữa các mức độ kỳ nghiên cứu và kỳ gốc. Cụ thể là phải bảo đảm giống
nhau về nội dung kinh tế, về phương pháp tính, về đơn vị tính, về phạm vi và độ dài
thời gian mà mức độ phản ánh.
* Số tương đối kế hoạch
Số tương đối kế hoạch được dùng để lập và kiểm tra tình hình thực hiện kế
hoạch. Có hai loại số tương đối kế hoạch:
- Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch (ký hiệu là Kn) là quan hệ tỷ lệ giữa mức độ
kỳ kế hoạch (tức là mức độ cần đạt tới của một chỉ tiêu kinh tế - xã hội nào đó trong kỳ
kế hoạch) với mức độ thực tế của chỉ tiêu n ày đạt được ở trước kỳ kế hoạch , thường
được biểu hiện bằng đơn vị phần trăm. Công thức tính như sau:

Kn 

yK
y0

(3.2)

Trong đó: yk là mức độ kỳ kế hoạch
y0 là mức độ thực tế ở một kỳ nào đó được chọn làm gốc so sánh.
Ví dụ: Năm 2010, huyện A vận động được 1 4.000 cặp vợ chồng trong độ tuổi
sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai. Huyện dự định năm 20 11 sẽ vận động 1 4.800
cặp thực hiện tránh thai. Như vậy, chỉ tiêu đặt ra cho toàn huyện là phấn đấu để có số
cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai năm 20 11 đạt 1 05,7% (14.800/14.000 =
1,057 hay 105,7%) so với năm 2010.
- Số tương đối thực hiện kế hoạch (ký hiệu là Kht) là quan hệ tỷ lệ giữa mức độ
thực tế đã đạt được trong kỳ kế hoạch với mức độ kế hoạch đề ra về một chỉ tiêu kinh
tế xã hội nào đó, thường được biểu hiện bằng đơn vị phần trăm. Công thức tính như
sau:

K ht 

y1
yK
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(3.3)

Ví dụ: Cũng theo ví dụ trên, giả sử nă m 2011, huyện A vận động được 1 5.200
cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai. Như vậy, huyện đã thực hiện được
102,7% so với kế hoạch đề ra (15.200/14.800 = 1,027 hay 102,7%). Ta nói, tỷ lệ hoàn
thành kế hoạch về số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai của huyện A, năm
2011 là 102,7% (vượt 2,7% kế hoạch).
Khi tính các số tương đối kế hoạch cũng phải chú ý bảo đảm tính chất có thể so
sánh được giữa các mức độ kế hoạch và thực tế về nội dung, phương pháp tính toán.
Giữa các loại số tương đối đ ộng thái, số tương đối nhiệm vụ kế hoạch và số
tương đối hoàn thành kế hoạch (của cùng một chỉ tiêu) có mối quan hệ theo công thức
sau:

y1 y K y1


y0 y 0 y K

hay

t = Kn × Kht

Ví dụ: theo kế hoạch, năm 2011 huyện phải tăng số người áp dụn g các BPTT
ện
đại
lên 6% so với năm 20 10; thực tế lại tăng đến 10% so với kỳ gốc. Vậy, tỷ lệ
hi
hoàn thành kế hoạch về số người áp dụng các BPTT hiện đại năm 2011 của huyện đạt:
110
x 100  103,8% (Vượt kế hoạch 3,8%)
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* Số tương đối kết cấu
Số tương đối kết cấu (di) được dùng để xác định tỷ trọng của mỗi bộ phận cấu
thành trong một tổng thể. Số tương đối này biểu hiện bằng số phần trăm và tính được
bằng cách so sánh mức độ của từng bộ phận (yi) với mức độ của cả tổng thể (∑yi).

di 

yi

y

(3.4)

i

Ví dụ: Tổng số cộng tác viên dân số của huyện A có vào ngày 1/1/2011 là 150
người. Trong đó, số người có trình độ văn hóa cấp I là 21 người, cấp II là 90 người và
cấp III là 39 người. Ta có thể tính ra các số tương đối kết cấ u biểu thị cơ cấu cộng tác
viên dân số toàn huyện theo trình độ văn hóa như sau.
- Tỷ trọng cộng tác viên dân số có trình độ văn hóa cấp I (d1) là:

d1 

y1
21

 0,14
y1  y2  y3 150

hay 14,0%

- Tỷ trọng cộng tác viên dân số có trình độ văn hóa cấp II (d2) là:
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d2 

y2
90

 0,60
y1  y2  y3 150

hay 60,0%

- Tỷ trọng cộng tác viên dân số có trình độ văn hóa cấp III (d3) là:

d3 

y3
39

 0,26
y1  y2  y3 150

hay 26,0%

Số tương đối kết cấu có đặc điểm là tổng các di luôn bằng 1 hoặc bằng 100%.
Trong ví dụ trên, ta có d1 + d2 + d3 = 0,14 + 0,60 + 0,26 = 1 (hay 100%).
Muốn tính các số tương đối kết cấu được chính xác, chủ yếu phải phân biệt rõ
các bộ phận có tính chất khác nhau trong tổng thể nghiên cứu. Vì vậy, việc tính số
tương đối kết cấu có quan h ệ mật thiết với phương pháp phân tổ thống kê.
* Số tương đối cường độ
Số tương đối cường độ được dùng để biểu thị mức độ phổ biến của hiện tượng
nghiên cứu trong điều kiện thời gian, không gian cụ thể. Nó tính được bằng cách so
sánh mức độ của hai hiện tượ ng khác nhau nhưng có liên quan với nhau. Ví dụ:
Số dân (người)
Mật độ dân số

(3.5)

=
Diện tích lãnh thổ (km 2)

CBR 

B
 1.000
P

(3.6)

Đơn vị tính của số tương đối cường độ có thể số phần trăm, hoặc là đơn vị kép,
do đơn vị tính toán của tử số và của mẫu số hợp thành. Vấn đề quan trọng khi tính số
tương đối cường độ là phải xét các hiện tượng nào có liên quan với nhau, và khi so
sánh thì hiện tượng nào để ở tử số hoặc ở mẫu số. Phải t ùy theo mục đích nghiên cứu
và mối quan hệ giữa hai hiện tượng mà giải quyết vấn đề so sánh cho thích hợp, bảo
đảm số tương đối cường độ tính ra có ý nghĩa thực tế.
Số tương đối cường độ được sử dụng rộng rãi để nói lên trình độ phát triển sản
xuất, trình độ bảo đảm về mức sống vật chất và văn hoá của nhân dân một nước. Đó là
các chỉ tiêu như: GDP bình quân đầu người, sản lượng lương thực hay thực phẩm tính
theo đầu người, số bác sĩ hay giường bệnh phục vụ cho 1 vạn dân và nhiều chỉ tiêu
khác... Số tương đối cường độ còn có thể được dùng để đánh giá trình độ phát triển sản
xuất giữa các nước khác nhau.
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Trong DS-KHHGĐ số tương đối cườn g độ cũng được dùng rất nhiều. Mật độ
dân số, các chỉ tiêu “tỷ suất” trong dân số học nhận được từ sự so sánh giữa hai đại
lượng có liên quan với nhau, nên chúng đều là nhữn g số tương đối cường độ, như:
CBR, GFR, ASFRx, CDR, IMR, ASDRx… Ví dụ: số dân Việt Nam có tại cuộc Tổng
điều tra 1/4/2009 là 85.846.997 người, diện tích lãnh thổ nước ta là 331.000 km2. Vậy
có thể tính mật độ dân số nước ta có tại cuộc Tổng điều tra này là :
Mật độ
dân số =

Số dân

85.846.997 người
=

2

Diện tích lãnh thổ

=

259,3 người/km 2

331.000 km

* Số tương đối không gian
Là loại số tương đối biểu hiện sự so sánh về mức độ giữa hai bộ phận trong một
tổng thể, hoặc giữa hai hiện tượng cùng loại n hưng khác nhau về điều kiện không gian.
Ví dụ: so sánh tổng số ca nạo phá thai giữa hai địa phương, so sánh dân số của
hai địa phương , so sánh số nam với số nữ, so sánh số dân ngoài tuổi với số dân trong
tuổi lao động của một tổng thể dân cư ... Tác dụng của sự so sánh này nhằm nêu lên ảnh
hưởng của các điều kiện khác nhau đối với mức độ của hiện tượng nghiên cứu hoặc sự
cân bằng giữa các bộ phận khác nhau trong một tổng thể . Ví dụ: Theo kết quả Tổng
điều tra dân số 1/4/2009, TP. Hồ Chí Minh có 3.425.925 nam giới và 3.697.415 nữ
giới. Vậy tỷ số giới tính của TP có vào thời điểm Tổng điều tra này là:
Số nam
SR =

3.425.925
=

Số nữ

=

0,9266 (hay 92,66 nam/100 nữ)

3.697.415

Khi tính các số tương đối không gian, cũng cần chú ý đến tính chất có thể so
sánh được giữa các chỉ tiêu.
c. Đặc điểm và đơn vị tính số tương đối
Các số tương đối trong thống kê không phải là con số thu thập được qua điều
tra, mà là kết quả so sánh giữa hai chỉ tiêu thống kê đã có. Bởi vậy, mỗi số tương đối
đều phải có gốc dùng để s o sánh. Độ lớn và ý nghĩa của số tương đối phụ thuộc vào
gốc so sánh. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, gốc dùng để so sánh có thể lấy khác nhau:
để nêu lên sự phát triển của hiện tượng qua thời gian thì gốc được chọn là mức độ kỳ
trước, để kiểm tra thực hiện kế hoạch thì gốc được chọn là mức độ kế hoạch, để biểu
hiện quan hệ giữa bộ phận với tổng thể thì gốc là mức độ của tổng th ể... Như vậy, do
khả năng sử dụng gốc so sánh khác nhau, việc tính toán số tương đối khá phong phú.
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Đơn vị tính của số tương đối là s ố lần, số phần trăm (%) hay số phần nghìn (‰).
Ba loại đơn vị tính này căn bản không có gì khác nhau về bản chất nhưng việc sử dụng
đơn vị nào là do tính chất của hiện tượng, mục đích nghiên cứu hoặc sự ưa thích của
người sử dụng. Số phần trăm thường được dùng trong các trường hợp mức độ đem so
sánh với mức độ dùng làm gốc không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nếu sự chênh lệch
quá lớn, người ta còn dùng đơn vị số phần mười nghìn, như tỷ số chết bà mẹ. Ngoài ra,
khi dùng số tương đối để nói lên trình độ phổ biến của một hiện tượng nào đó, người ta
còn dùng đơn vị kép: người/km2, sản phẩm/người, số bác sỹ/1.000 người dân...
d. Một số vấn đề vận dụng chung số tương đối và tuyệt đối
* Khi sử dụng số tương đối và tuyệt đối phải xét đến đặc điểm của hiện tượng
nghiên cứu để rút ra kết luận cho đúng
Các hiện tượng kinh tế xã hội khác nhau về nhiều mặt, quan hệ số lượng của
chúng có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Có khi do đặc
điểm của hiện tượng luôn luôn thay đổi, cho nên cùng một biểu hi ện về mặt lượng
nhưng có thể mang ý nghĩa khác nhau. Vì thế, khi so sánh, ta có thể gặp các đơn vị tuy
giống nhau về mặt lượng nhưng lại khác nhau về mặt chất, ngược lại, cũng có khi các
đơn vị có cùng một tính chất nhưng biểu hiện về mặt lượng có thể khác nhau do nhiều
nguyên nhân. Tỷ lệ lao động nữ cao hơn lao động nam trong ngành giáo dục phổ
thông, y tế, may mặc là hợp lý, nhưng cũng quan hệ như vậy trong ngành khai thác hay
luyện quặng lại là không hợp lý. Như vậy, khi sử dụng số tương đối phải xét đến đặc
điểm của hiện tượng thì các kết luận rút ra mới đúng đắn.
* Phải vận dụng một cách kết hợp các số tương đối với số tuyệt đối
Phần lớn các số tương đối là kết quả so sánh giữa hai số tuyệt đối, do đó, số
tuyệt đối là cơ sở bảo đảm tính chính xác của số tương đối. Khi phân tích thống kê nếu
chỉ dùng các số tương đối thì không nêu lên được tình hình thực tế của của hiện tượng,
nhưng cũng không thể rút ra các kết luận chính xác, nếu chỉ dùng các số tuyệt đối. Chỉ
khi sử dụng kết hợp giữa các số tương đối v à số tuyệt đối thì các quan hệ hơn kém, to
nhỏ, nhanh chậm, tốc độ tăng giảm, trình độ phổ biến mới được biểu hiện rõ ràng.
Mặt khác, độ lớn và ý nghĩa của số tương đối lại phụ thuộc vào gốc so sánh. Có
khi số tương đối tính ra rất lớn, nhưng ý nghĩa của n ó không đáng là bao vì số tuyệt đối
tương ứng với nó rất nhỏ, ngược lại có khi số tương đối tính ra rất nhỏ nhưng lại có ý
nghĩa quan trọng, bởi vì số tuyệt đối ứng với nó có quy mô đáng kể. Chẳng hạn như tốc
độ tăng dân số hàng năm của một huyện, một tỉnh ở nước ta hiện nay khoảng từ 1,1
đến 1,5% là hợp lý, nếu tăng thêm 2% thì đã là quá lớn, quá nhanh. Bởi lẽ với quy mô
dân số khoảng 150.000 người, tốc độ tăng một năm là 2% thì mỗi năm số dân của
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huyện này đã tăng thêm 3.000 người. Đây là một con số đáng kể, vì nó tương đương
với số dân của một xã nhỏ. Tuy vậy, nếu số tiền chi cho công tác DS-KHHGĐ của
huyện này mỗi năm tăng thêm đến 5% thì con số này cũng chưa có ý nghĩa đáng kể

1.2 Số bình quân.
1.2.1 Khái niệm, ý nghĩa số bình quân trong thống kê
Số bình quân trong thống kê là mức độ biểu hiện trị số đại biểu theo một tiêu
thức nào đó của một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị cùng loại.
Việc tính toán số bình quân trong thống kê xuất phát từ tính chất của hiện tượng
nghiên cứu. Các tổng thể thống kê bao gồm nhiều đơn vị cấu thành, tuy về cơ bản các
đơn vị này có thể cùng một tính chất, nhưng biểu hiện cụ thể về mặt lượng theo các
tiêu thức thường chênh lệch nhau. Những chênh lệch này quyết định bởi nhiều nguyên
nhân, bên cạnh những nguyên nhân chung tác động đến xu hướng phát triển cơ bản của
hiện tượng, còn có những nguyên nhân riêng ảnh hưởng đến mặt lượng của từng đơn vị
cá biệt. Điều đó tạo nên cho mỗi đơn vị tổng thể một số đặc điểm riêng, tuy chúng vẫn
tồn tại chung trong cùng một tổng thể và cùng mang một số đặc điểm chung. Khi
nghiên cứu thống kê ta không thể nêu lên tất cả các đặc điểm riêng biệt, nhất là về mặt
lượng. Do đó, cần tìm một mức độ có tính chất đại biểu nhất, có khả năng khái quát
đặc điểm chung của cả tổng thể. Mức độ đó chính là số bình quân.
Chẳng hạn, nhiệm vụ nghiên cứu là nêu lên tình hình chung về tiền lương của
lao động trong một doanh nghiệp, để phân tích tình hình đời sống, để đối chiếu và biểu
hiện mối liên hệ với các chỉ tiêu sản xuất khác và để so sánh với các doanh nghiệp
cùng loại. Ta đã biết các mức lương chênh lệch nhau do rất nhiều nguyên nhân, do đó
không thể lấy mức lương của một lao động cá biệt nào làm mức lương đại biểu, vì các
mức lương cá biệt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngẫu nhiên và do đó, không giống với
mức lương chung của toàn bộ lao động. Cũng không thể căn cứ vào tổng mức tiền
lương trong tháng của tất cả lao động, vì số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc vào số
lượng lao động.
Có thể gạt bỏ được ảnh hưởng của các nhân tố ngẫu nhiên cá biệt cũng như ảnh
hưởng của số lượng đơn vị tổng thể, bằng cách tính chỉ tiêu tiền lương bình quân, tức
là đem tổng mức tiền lương trong tháng chia cho số lao động. Khi thực hiện việc tính
toán này, ta đã coi như tất cả mọi người cùng có một mức lương như nhau, tức là bằng
mức lương bình quân. Thực chất, mức lương bình quân này có thể giống hay không
giống với một mức lương cụ thể nào đó. Tuy vậy, mức lương bình quân tính ra vẫn là
một chỉ tiêu có tính chất khái quát, có khả năng đại diện được cho tất cả các mức lương
khác nhau của lao động trong doanh nghiệp này trong điều kiện thời gian nhất định.
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Như vậy, qua việc tính số bình quân, ta chỉ cần một trị số để nêu lên mức độ
chung nhất, phổ biến nhất, có tính chất đại diện nhất của tiêu thức nghiên cứu, không
kể đến chênh lệch thực tế giữa các đơn vị tổng thể. Số bình quân không biểu hiện một
mức độ cá biệt, mà là mức độ tính chung cho mỗi đơn vị tổng thể (tiền lương bình quân
mỗi công nhân, năng suất lao động bình quân mỗi công nhân, tuổi bình quân của
những người thực hiện triệt sản ...).
Do số bình quân chỉ biểu hiện đặc điểm chung của cả tổng thể nghiên cứu, cho
nên các nét riêng biệt có tính ngẫu nhiên của từng đơn vị cá biệt bị loại trừ đi. Có nghĩa
là số bình quân có đặc điểm san bằng mọi chênh lệch giữa các đơn vị về trị số của t iêu
thức nghiên cứu. Nhưng sự san bằng này chỉ có ý nghĩa khi ta tính cho một số khá lớn
đơn vị. Nếu số bình quân được tính ra từ một số khá lớn đơn vị cùng loại, nó thực sự
trở thành mức độ đại diện của các đơn vị đó. Còn nếu số đơn vị quá ít, các kết luậ n rút
ra sẽ kém chính xác. Như vậy, tính số bình quân là một trường hợp vận dụng quy luật
số lớn.
Số bình quân có vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong lý luận và trong công tác
nghiên cứu thực tế. Nó được dùng trong mọi công tác nghiên cứu kinh tế, xã hộ i nhằm
nêu lên đặc điểm chung của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian
và địa điểm cụ thể. Trong công tác DS-KHHGĐ, ta thường gặp các chỉ tiêu như: số dân
bình quân, số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ bình quân, chi phí bình quân cho 1 ca p hẫu
thuật triệt sản, chi phí bình quân để tổ chức một đợt tuyên truyền vận động KHHGĐ,
số cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ bình quân mà một cộng tác viên dân số phải phụ
trách, tuổi bình quân của những người thực hiện triệt sản trong năm ...
Việc sử dụng số bình quân tạo điều kiện để so sánh giữa các hiện tượng không
có cùng một quy mô, như so sánh năng suất lao động và tiền lương bình quân của công
nhân hai xí nghiệp, so sánh tuổi bình quân của những người triệt sản của hai địa
phương, so sánh số cặp vợ chồn g trong tuổi sinh đẻ bình quân mà một cộng tác viên
dân số phải phụ trách giữa hai địa phương ... Trong các trường hợp trên, việc so sánh
giữa hai số tuyệt đối không thực hiện được hoặc đôi khi không có ý nghĩa.
Số bình quân còn được dùng để nghiên cứu các quá trình biến động qua thời
gian. Trong công tác DS-KHHGĐ, sự biến động của số dân bình quân qua thời gian có
thể cho thấy xu hướng phát triển cơ bản của dân số mỗi địa phương, mỗi vùng và của
cả nước.
Số bình quân chiếm một vị trí quan trọng trong việc vận dụng nhiều phương
pháp phân tích thống kê. Các trường hợp phân tích biến động, phân tích mối liên hệ, dự
đoán thống kê, điều tra chọn mẫu... đều sử dụng rất nhiều số bình quân trong các công
thức tính toán.
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1.2.2 Các loại số bình quân
Trên thực tế, có nhiều loại số bình quân, mỗi loại có công thức tính khác nhau.
Việc sử dụng loại nào không phải chỉ căn cứ vào mục đích nghiên cứu, ý nghĩa kinh tế
của chỉ tiêu bình quân mà còn phải căn cứ vào đặc điểm của hiện tượng và nguồn tài
liệu sẵn có để chọn công thức tính toán thích hợp. Thống kê thường dùng hai loại số
bình quân: số bình quân cộng và số bình bình quân nhân.
1.2.2.1 Số bình quân cộng ( x )
Số bình quân cộng là số bình quân của các đại lượng có quan hệ tổng số với
nhau.
Số bình quân cộng được dùng nhiều nhất trong nghiên cứu thống kê. Các số liệu
cần thiết để tính toán số bình quân này thường có sẵn trong các nguồn tài liệu thống kê
hoặc kế toán. Số bình quân cộng được tính theo công thức số trung bình cộng trong
toán học, bằng cách đem tổng các lượng biến của tiêu thức chia cho số đơn vị tổng thể.
Tùy điều kiện cụ thể về số liệu, mà có các trường hợp tính toán cụ thể như sau:
* Số bình quân cộng giản đơn (hay trung bình cộng giản đơn) : được vận dụng
khi tất cả các lư ợng biến có tần số bằng nhau hoặc bằng 1. Công thức tính:

x

x1  x2  ... xn
n

hay là

x

x

i

n

(3.7)

Trong đó: xi (i = 1, 2,..., n) - các lượng biến
n - số đơn vị tổng thể
Ví dụ: Tính tuổi bình quân của một nhóm gồm 6 người thực hiện triệt sản nam
của thị trấn Yên Hà, huyện A, năm 2010. Biết tuổi của từng người như sau: người thứ
nhất 40 tuổi, người thứ hai: 35, người thứ ba: 32, người thứ tư: 42, người thứ năm: 38
và người thứ sáu: 28 tuổi.
Theo công thức trên:

x

40  35  33  42  38  28 216

 36 tuổi
6
6

* Số bình quân cộng gia quyền (hay trung bình cộng gia quyền): Vận dụng khi
các lượng biến có tần số khác nhau. Trong trường hợp này, mỗi lượng biến có thể gặp
nhiều lần, muốn tính được số bình quân c ộng, trước hết phải đem nhân mỗi lượng biến
xi với tần số tương ứng fi, rồi đem cộng các tích đó lại với nhau và chia cho số đơn vị
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tổng thể. Trong thống kê, việc nhân các lượng biến x i với các tần số tương ứng f i được
gọi là gia quyền, còn các tần số được gọi là quyền số.
Công thức số bình quân cộng gia quyền:

x

x 1 f1  x 2 f2  ...  x n f n
f1  f2  ...  f n

x

hay lµ :

 x i fi
 fi

(3.8)

Trong đó: xi (i = 1, 2,..., n) - các lượng biến.
fi (i = 1, 2,..., n) – Tần số xuất hiện của lượng biến x i (quyền số).
Ví dụ: Tính tuổi bình quân của một nhóm thực hiện triệt sản nam trong chiến
dịch đầu năm 2011 của huyện A theo số liệu trong bảng sau.
Bảng 3.1. Độ tuổi của số triệt sản nam trong chiến dịch đầu năm 20 11 của huyện A

Độ tuổi (x i)

28

33

35

38

40

42

Số người đình sản na m

1

2

4

6

3

4

Trong trường hợp này, mặc dù số lượng biến (độ tuổi) cũng có 6 độ tuổi, giống
hệt trường hợp trên. Nhưng ta không thể cộng giản đơn 6 độ tuổi rồi chia cho 6, như
trên. Do tần số của các lượng biến khác nhau, vai trò của mỗi lượng biến trong việc hình
thành số bình quân cũng khác nhau. Tính tuổi bình quân của nhóm này, ta phải thực hiện
theo công thức (3.8).
Theo công thức (3.8) tính ra:

x


(28x1)  (33x 2)  (35x 4)  (38x 6)  (40x 3)  (42x 4)
1 2  4  6  3  4

28  66  140  228  120  168 750

 37,5 tuổi
20
20

Tính số bình quân cộng từ một dãy số lượng biến có khoảng cách tổ .
Trường hợp này trong mỗi tổ có một phạm vi lượng biến, cho nên cần có một
lượng biến đại diện để làm căn cứ tính toán. Người ta thường lấy các trị số giữa làm
lượng biến đại diện cho từng tổ, và tính theo công thức:
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Trị số giữa của tổ 

x min  x max
2

Trong đó: xmin và xmax là giới hạn dưới và giới hạn trên của tổ.
Trị số giữa này được coi là lượng biến (x i) đại diện của mỗi tổ.
Ví dụ: Tính tuổi bình quân của những người thực h iện triệt sản nam của huyện
A, năm 2010 theo số liệu sau:
Bảng 3.2. Bảng phân tổ số triệt sản nam năm 2010 theo độ tuổi của huyện A
Nhóm tuổi

Dưới 30

30-35

35-40

40-45

45-50

50+

6

30

52

48

12

2

Số người đình sản

Trong trường hợp này, ta có bảng phân tổ, mà tuổi được phân thành các nhóm
(phân tổ có khoảng cách tổ). Vì vậy, việc tính tuổi bình quân được thực hiện theo cách
vừa trình bày. Ta lập bảng tính sau:
Bảng 3.2b: Bảng tính toán
Nhóm tuổi

Trị số giữa (x i)

Số người đình sản
(fi)

Nhân lượng biến với
quyền số (xifi)

Dưới 30

27,5

6

165

30-35

32,5

30

975

35-40

37,5

52

1950

40-45

42,5

48

2040

45-50

47,5

12

570

50+

52,5

2

105

f

Cộng

i

 150

x f

i i

 5805

Tuổi bình quân của nhóm người đình sản này được tín h theo công thức (3.8)
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x

x f
f

i i
i



5805
 38,7 tuổi
150

Việc thay thế các phạm vi lượng biến bằng trị số giữa dựa trên cơ sở giả định
rằng các lượng biến được phân phối đều đặn trong phạm vi mỗi tổ, và do đó trị số giữa
mỗi tổ được coi như số bình qu ân cộng giản đơn của các đơn vị trong tổ đó. Trong thực
tế, sự phân phối đều đặn này ít khi xảy ra, cho nên thường có một sai số nhất định giữa
số bình quân của tổ và trị số giữa của tổ, có ảnh hưởng đến tính chất chính xác của số
bình quân chung. Những sa i số đó lớn hay nhỏ phụ thuộc vào khoảng cách tổ lớn hay
nhỏ và sự phân phối nội bộ các tổ có đều đặn hay không. Tuy nhiên, dưới tác dụng tính
toán của số bình quân chung, các sai số được bù trừ lẫn nhau và vẫn cho kết quả sử
dụng được.
Đối với những dãy s ố lượng biến có tổ mở (tức là tổ thứ nhất không có giới hạn
dưới và tổ cuối cùng không có giới hạn trên), việc tính trị số giữa của các tổ này phải
căn cứ vào các khoảng cách tổ gần chúng nhất.
1.2.2.2. Số bình quân nhân ( t )
Số bình quân nhân là số bình quân của những đại lượng có quan hệ tích số với
nhau. Có hai công thức tính toán như sau:
- Số bình quân nhân giản đơn được tính theo công thức:

t 

n

t 1  t 2  ...  t n 

n

t

(3.9)
i

Trong đó: ti (i = 1, 2,..., n) – các lượng biến
Thí dụ: Tốc độ phát triển dân số hàng năm của huyện A như sau:
Năm 2005 so với năm 2004 bằng 101,9%
Năm 2006 so với năm 2005 bằng 101,7%
Năm 2007 so với năm 2006 bằng 101,7%
Năm 2008 so với năm 200 7 bằng 101,6%
Năm 2009 so với năm 2008 bằng 101,6%
Năm 2010 so với năm 200 9 bằng 101,5%
Ở đây, các tốc độ phát triển dân số hàng năm (tức là số tương đối động thái)
không cộng được với nhau để tính tốc độ phát triển bình quân, vì chúng là các số tương
đối có gốc so sánh khác nhau. Nhưng chúng lại có quan hệ tích số với nhau, bởi vì tích
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của chúng sẽ cho ta một số tương đối động thái mới, nói lên tốc độ phát triển dân số
của huyện trong thời kỳ dài hơn.Vì vậy, muốn tính tốc độ phát triển dân số bình quân
hàng năm của huyện, trước hết ta phải nhân các tốc độ phát triển dân số hàng năm, sau
đó khai căn theo công thức ( 3.9)
Cụ thể là:

t  6 1,019  1,017  1,017  1,016  1,016  1,015  1,0167
Ta có: t = 1,0167, nghĩa là tốc độ phát triển dân số bình quân hàng năm trong
thời kỳ 2005-2010 của địa phương là 101,67% (tức là tăng bình quân 1,67% mỗi năm).
- Số bình quân nhân gia quyền
Khi các lượng biến (t i) có các tần số (fi) khác nhau, công thức số bình quân nhân
gia quyền (lúc này fi là quyền số) như sau:
f
t   i t1f1  t f22  ... t fnn  fi t ifi

(3.10)

Ví dụ: Trong ví dụ đã cho ở trên , tốc độ phát triển 101,7% và 101,6% đều xuất
hiện hai lần. Vì vậy, thay vì phép tính nhân, ta chuyển nó thành dạng lũy thừa. Sử dụng
công thức 2.1 0, tốc độ phát triển dân số bình quân hàng năm trong thời kỳ 200 5-2010
của huyện này như sau:

t  6 1,019 ( 1,017)2  (1,016)2 1,015  1,0167
Như vậy, khi các đại lượng tính toán có quan hệ tích số với nhau, phải sử dụng
công thức số bình quân nhân. Ứng dụng trong các tính toán, phân tích k inh tế xã hội,
công thức này thường được dùng để tính các tốc độ phát triển bình quân.

1.2.3. Điều kiện vận dụng số bình quân trong thống kê.
Mặc dù số bình quân có nhiều tác dụng quan trọng trong nghiên cứu thống kê,
nhưng bản thân nó cũng có nhược điểm nhất định. Lạm dụng số bình quân sẽ dẫn đến
việc nêu lên đặc điểm của hiện tượng một cách giả tạo, không có căn cứ khoa học .
Nhược điểm đáng chú ý là số bình quân thường mang ý nghĩa chung, rất khái quát đối
với toàn bộ tổng thể nghiên cứu, vì nó san bằng mọi chênh lệch thực tế giữa các đơn vị
cá biệt, nó làm cho một tổng thể phức tạp trở thành hết sức đơn giản. Như ví dụ trong
bảng 3.2, ta đã tính được tuổi bình quân của những người triệt sản nam năm 2010 của
huyện A là 38,7 tuổi. Giả sử tại một huyện khác, những người triệt sản nam năm 2010
cũng có tuổi bình quân là 38,7. Cùng độ tuổi bình quân bằng nhau, nhưng bản chất của

88

chúng sẽ khác nhau, nếu biến thiên về tuổi (sự khác biệt về tuổi) của những người triệt
sản ở hai huyện này khác nhau. Chính đây là chỗ dễ bị lợi dụng trong thống kê. Mặt
khác, số bình quân cũng không thể là chỉ tiêu vạn năng, một mức độ “tiêu chuẩn” có
tính chất ổn định. Cho nên vấn đề đặt ra là phải biết vận dụng một cách khoa học và
chính xác số bình quân, phát huy ưu điểm và khắc phụ c nhược điểm của nó, bảo đảm
phân tích thống kê đạt kết quả cao nhất. Các điều kiện vận dụng số bình quân trong
thống kê một cách khoa học và chính xác là:
a. Số bình quân chỉ được tính ra từ tổng thể đồng chất
Tổng thể đồng chất bao gồm nhiều đơn vị, phần tử hoặc hiện tượng có cùng
chung một tính chất, thuộc cùng một loại hình kinh tế xã hội, xét theo một tiêu thức
nào đó. Ví dụ, tổng thể nữ sinh trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội. Mặc dù các
học sinh này có thể khác nhau về nhiều mặt tuổi tác, nhận thức, dân tộc, điều kiện gia
đình.., nhưng đều có mặt cơ bản giống nhau, nếu xét theo khía cạnh họ là đối tượng của
công tác tuyên truyền vận động về DS -KHHGĐ, như sự phát triển tâm sinh lý, sự nhận
thức về các mối quan hệ xã hội, nhất là quan hệ với bạn khác g iới... Vậy đây có thể
được coi là một tổng thể đồng chất.
Các đơn vị trong tổng thể đồng chất có cùng một tính chất, cho nên mới có thể
có cùng một lượng tương ứng đại diện cho các đơn vị. Số bình quân tính được từ tổng
thể đồng chất như vậy mới có đầy đủ ý nghĩa là mức độ đại diện, có thể thay thế cho
các mức độ khác nhau trong tổng thể và mới ch o một nhận thức đúng đắn về bản chất
của hiện tượng. Trái lại, không được tính số bình quân từ tổng thể bao gồm các đơn vị
khác nhau về tính chất, phát triển trong các điều kiện khác nhau, vì mức độ này không
những không có ý nghĩa thực tế mà còn có khi làm hiểu sai lệch bản chất của hiện
tượng. Người ta gọi đó là những số bình quân giả tạo, không đầy đủ tính chất đại diện.
Những phân tích trên cho thấy: muốn tín h số bình quân chính xác và có ý nghĩa
thực tế, trước hết phải xác định được tổng thể đồng chất. Thống kê học dựa trên cơ sở
phân tích lý luận kinh tế chính trị, dùng phương pháp phân tổ khoa học để phân chia
những hiện tượng phức tạp thành ra các tổ, bộ p hận đại diện cho các loại hình khác
nhau. Như vậy, tính toán số bình quân có quan hệ chặt chẽ với phương pháp phân tổ
thống kê.
b. Số bình quân chung cần được vận dụng kết hợp với các số bình quân tổ hoặc dãy số
phân phối
Số bình quân chung chỉ phản ánh đ ặc trưng chung của toàn bộ tổng thể nghiên
cứu, bỏ qua những chênh lệch thực tế giữa các đơn vị tổng thể. Khi cần so sánh tổng
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thể giữa hai thời gian hoặc địa điểm, bản thân số bình quân chung cũng không thể giải
thích được hết nguyên nhân và xu hướng phát triển của hiện tượng.
Mặt khác, nế u chỉ xét hiện tượng qua mức độ bình quân, các chênh lệch thực tế
coi như bị san bằng, do đó những đơn vị có mức độ cao thấp khác nhau đều bị số bình
quân che lấp. Điều đó hạn chế tác dụng của phân tích thống kê, thậm ch í nếu không
chú ý còn có thể rút ra kết luận sai lệch. Nhiệm vụ nghiên cứu của thống kê là, đi đôi
với việc tính số bình quân để tìm hiểu mức đại biểu chung, còn phải nêu được những
đơn vị hoặc bộ phận đạt mức độ cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân, tức là vạch ra
được những bộ phận tiền tiến và lạc hậu. Điều đó rất cần cho công tác lãnh đạo chung
và chỉ đạo riêng, phát hiện các mầm mống mới phát sinh, vạch ra những bộ phận lạc
hậu đang kìm hãm sự phát triển chung.
Vì những lý do trên, khi phân tích thống kê không thể chỉ thoả mãn với con số
bình quân chung, mà cần bổ sung phân tích bằng các số bình quân tổ hoặc dãy số phân
phối, tùy theo mục đích nghiên cứu. Số bình quân tổ là số bình quân tính riêng cho
từng tổ, từng bộ phận cấu thành tổng thể. Nó giúp ta đi sâu nghiên cứu đặc điểm riêng
từng tổ hoặc bộ phận, giải thích được nguyên nhân phát triển chung của hiện tượng.
Còn dãy số phân phối giúp ta đi sâu vào từng đơn vị hoặc bộ phận có mức độ khác
nhau. Cũng trên cơ sở dãy số phân phối còn có thể xác định được mức bình quân tiên
tiến, là mức bình quân của những đơn vị vượt mức bình quân chung.

1.3 Số trung vị (Me).
Số trung vị là lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí chính giữa trong một dãy số
lượng biến. Nó phân chia dãy số thành hai phần (phần trên và phần dưới số trung vị),
mỗi phần có cùng số đơn vị tổng thể bằng nhau.
Ví dụ: Số dân huyện A có vào ngày 1/1/2011 là 100.000 người, tuổi trung vị là
25. Điều này có nghĩa là, tại huyện A, vào ngày 1/1/20 11 có 50.000 người trẻ hơn 25
tuổi và 50.000 người còn lại có tuổi lớn hơn 25. Như vậy, tuổi trung vị có thể cho ta
một đánh giá khái quát xem dân số nghiên cứu là dân số trẻ hay dân số già .
Để tính số trung vị, trước hết ta phải sắp xếp các đơn vị trong dãy số theo thứ tự
lượng biến tăng dần hoặc giảm dần, rồi tính toán theo hai trường hợp sau:.
Với tài liệu phân tổ không có khoảng cách tổ , trung vị sẽ là lượng biến của đơn
ị
đứng
ở vị trí thứ m+1, nếu số đơn vị tổng thể lẻ (n = 2m + 1, trong đó n là tổng số
v
đơn vị của dãy số), tức là lượng biến x m+1. Giả sử có tuổi của 9 người lần lượt là: 30,
41, 26, 19, 28, 22, 31, 38 và 33. Tính tuổi trung vị của 9 người này, ta phải sắp xếp lại
theo thứ tự tuổi tăng dần là: 19, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 38 và 41. Trong dãy số, n = 9 và
m = (n-1)/2 = 4, vậy Me là lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí thứ 5 trong dãy. Ta có:
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Me = xm+1 = x5 = 30 tuổi.
Nếu số đơn vị tổng thể chẵn (n = 2m), số trung vị Me sẽ là trung bình cộng giản
đơn giữa lượng biến của hai đơn vị đứng ở vị trí giữa nhất (đơn vị thứ m và m + 1), tức
là Me = ½(xm + xm+1). Ví dụ : tính tuổi trung vị của 10 người với các độ tuổi là: 19, 22,
26, 28, 30, 31, 33, 38, 41 và 44. Dãy số đã được xếp theo thứ tự tăng dần, với n = 10
thì m = 5. Ta có:
Me = ½(x5 + x6) = ½(30 + 31) = 30,5 tuổi.
Với dãy số lượng biến có khoảng c ách tổ, muốn tìm số trung vị, trước hết phải
xác định tổ có số trung vị. Đó là tổ có chứa lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí giữa
trong tổng số các đơn vị của dãy số. Dùng phương pháp cộng dồn các tần số của các tổ
thứ nhất, thứ hai, thứ ba... sẽ tìm ra đ ược tần số tích luỹ bằng hoặc vượt một nửa tổng
các tần số. Tổ tương ứng với tần số tích luỹ này chính là tổ có số trung vị. Sau đó, trị số
gần đúng của số trung vị được tính theo công thức sau:


Me  x Me (min)  h Me

2

f

- S (Me -1)
(3.11)

f Me

Trong đó:
xMe(min):

giới hạn dưới của tổ chứa số trung vị

hMe:

trị số khoảng cách tổ của tổ chứa số trung vị

f :

tổng các tần số của dãy số lượng biến (số đơn vị tổng thể)

S(Me-1):

tổng các tần số của các tổ đứng trước tổ chứa số trung vị

fMe:

tần số của tổ chứa số trung vị.

Ví dụ: Tính tuổi trung vị của số người thực hiện phẫu thuật triệt sản nam trong
năm 2010 của huyện A theo số liệu của bảng 3.2, ta có:
Bảng 3.2. Bảng phân tổ số đình sản nam năm 2010 theo nhóm tuổi của huyện A
STT

Nhóm tuổi

Số người đình sản (f i)

1

Dưới 30

6

2

30-35

30

91

3

35-40

52

4

40-45

48

5

45-50

12

6

50+

2

f

Cộng

i

 150

Bảng phân tổ trên đã sắp xếp theo thứ tự tuổi tăng dần. Theo số liệu trong bảng,
ta có tổng số người thực hiện phẫu thuật là 150, vậy tuổi trung vị chính là tuổi của
người ở vị trí chính giữa (người thứ 75). Cộng dồn các tần số, ta lập bảng tính toán sau:
Bảng 3.2c: Bảng tính toán Me
Số TT

Nhóm tuổi

Số người đình sản

Tần số tích lũy

1

Dưới 30

6

6

2

30-35

30

36

3

35-40

52

88

4

40-45

48

126

5

45-50

12

148

6

50+

2

150

Cộng

150

Theo bảng tính toán trên, tổ thứ ba có 52 người, bắt đầu từ người đứng ở vị trí
thứ 37 (cột tần số tích lũy) đến người thứ 88. Như vậy, người đứng ở vị trí thứ 75 thuộc
vào tổ thứ ba này và đó chính là tổ chứa số trung vị. Tiếp tục xác định các ký hiệu, ta
có:
xMe(min) = 35; hMe = 5;

f

= 150; S(Me-1) = 36; fMe = 52

Thay số liệu vào công thức ( 3.11) tính ra:
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150
- 36
39
2
Me  35  5
 35  5
 35  3,75  38,75 tuổi.
52
52
Việc tính số trung vị, chủ yếu căn cứ vào sự sắp xếp theo thứ tự các lượng biến.
Số trung vị cũng nêu lên mức độ đại biểu của hiện tượng, mà không san bằng bù trừ
chênh lệch giữa các lượng biến. Cho nên nó có khả năng bổ sung hoặc thay thế cho số
bình quân cộng, khi ta không có toàn bộ các lượng biến một cách chính xác hoặc khi
dãy số có sự phân tán lớn, số bình quân không đảm bảo tính đại diện. Chỉ cần bảo đảm
được sự phân phối các đơn vị theo thứ tự lượng biến là có thể tính được trung vị.
Việc tính số trung vị cũng còn có tác dụng loại trừ ảnh hưởng của những lượng
biến đột xuất. Chẳng hạn, một người có độ tuổi cao cá biệt trong một nhóm người
không làm ảnh hưởng đến việc đánh giá tuổi trung vị của nhóm đó . Vì vậy, ta có thể
dùng số trung vị khi tiêu thức ng hiên cứu biến thiên quá nhiều, hoặc đối với một dãy số
có quá ít đơn vị.
Một tính chất toán học đáng chú ý của số trung vị là: tổng các độ lệch tuyệt đối
giữa các lượng biến với số trung vị là một trị số nhỏ nhất (so với bất kỳ tổng các độ
lệch giữa các hiện tượng biến với một đại lượng nào khác - kể cả số bình quân cộng).
Tức là:

x

i

- Me  min

hay

x

i

 Me f i  Min

Tính chất trên đây được ứng dụng trong nhiều công tác kỹ thuật và phục vụ
công cộng, như bố trí các nhà câu lạc bộ, nhà trẻ, trạm y tế, Trung tâm KHHGĐ... sao
cho được ở vị trí thuận lợi để có thể phục vụ được nhiều người mà tổng quãng đường
đi từ mỗi nhà đến trung tâm này là ngắn nhất.

2. Phương pháp phân tổ thống kê.
2.1 Khái niệm, ý nghĩa và các loại phâ n tổ thống kê.
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê.
Các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội mà thống kê nghiên cứu thường rất
phức tạp, vì chúng tồn tại và phát triển dưới nhiều loại hình có quy mô và đặc điểm
khác nhau. Trong kết cấu nội bộ của hiện tượng nghiên cứu thường bao gồm nhiều tổ,
nhiều bộ phận có tính chất khác nhau. Muốn phản ánh được bản chất và quy luật phát
triển của hiện tượng, nếu chỉ dựa vào những con số tổng cộng chung thì không thể hiểu
được vấn đề một cách sâu sắc. Phải tìm cách nêu lên được đặc trưng của từng loại hình,
của từng bộ phận cấu thành hiện tượng phức tạp, đánh giá tầm quan trọng của mỗi bộ
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phận, nêu lên mối liên hệ giữa các bộ phận, rồi từ đó nhận thức được các đặc trưng
chung của toàn bộ. Yêu cầu n ói trên chỉ có thể giải quyết được bằng phương pháp phân
tổ thống kê.
Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó để tiến hành
phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ, các nhóm có tính chất
khác nhau.
Chẳng hạn, khi nghiên cứu tình hình nhân khẩu của một vùng, căn cứ vào tiêu
thức “giới tính” để chia tổng số nhân khẩu thành hai tổ: nam và nữ; căn cứ vào tiêu
thức “tuổi” để chia số nhân khẩu này thành nhiều tổ có độ tuổi khác nhau, căn cứ tiêu
thức “dân tộc” để chia t ổng số dân thành các dân tộc khác nhau...
Bảng 3.3. Bảng phân tổ số dân Việt Nam năm 2009 theo các nhóm tuổi
TT

Nhóm tuổi

Số dân (người)

% trong tổng số

% cộng dồn

1

0-14

21.473.208

25,01

25,01

2

15-59

56.704.362

66,05

91,06

3

60+

7.669.426

8,93

100,0

85,846,997

100,0

Tổng số

Nguồn: Tổng điều tra dân số 1/4/2009 – Những kết quả chủ yếu
Trong bảng phân tổ trên, “nhóm tuổi” là tiêu thức được dùng căn cứ để phân tổ
và được gọi là “tiêu thức phân tổ”. Cột “số dân” cho ta biết mỗi tổ có bao n hiêu đơn vị,
số đơn vị của mỗi tổ được gọi là “tần số” của tổ. Cột “% trong tổng số” cho biết số đơn
vị của mỗi tổ chiếm tỷ trọng là bao nhiêu trong toàn bộ số đơn vị tổng thể. Các con số
trong cột này được gọi là “tần suất” của tổ.
Kết quả của phân tổ th ống kê cho ta một bảng thống kê và được gọi là “bảng
phân tổ”. Trong bảng phân tổ, toàn bộ các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu (toàn bộ
các đơn vị tổng thể) được chia thành các tổ khác nhau. Giữa các tổ đều có sự khác nhau
rõ rệt về tính chất, còn trong p hạm vi mỗi tổ các đơn vị đều có sự giống nhau (hay gần
giống nhau) về tính chất theo tiêu thức phân tổ.
Phân tổ thống kê có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu biết, đánh giá hiện
tượng nghiên cứu.
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Trước hết, nó là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp t hống kê, vì ta sẽ
không thể tiến hành hệ thống hoá một cách khoa học các tài liệu điều tra, nếu không áp
dụng phương pháp này. Tính chất phức tạp của hiện tượng nghiên cứu đòi hỏi phải
tổng hợp theo từng tổ, từng bộ phận. Vì vậy, khi tổng hợp thống kê, trư ớc hết, người ta
thường sắp xếp các đơn vị vào từng tổ, từng bộ phận, tính toán các đặc điểm của mỗi tổ
hoặc bộ phận, rồi sau đó mới tính các đặc điểm chung của cả tổng thể.
Phân tổ thống kê là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống
kê, đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp phân tích thống kê khác. Chỉ sau
khi đã phân chia tổng thể nghiên cứu thành các tổ có quy mô và đặc điểm khác nhau,
việc tính các chỉ tiêu phản ánh mức độ, tình hình biến động, mối liên hệ giữa các hiện
tượng mới có ý nghĩa đúng đắn. Nếu việc phân tổ không chính xác, tổng thể được chia
thành những bộ phận không đúng với thực tế, thì mọi chỉ tiêu tính ra cũng không giúp
ta rút ra được những kết luận đúng đắn. Phương pháp phân tổ được vận dụng phổ biến
nhất trong mọi trường hợp nghiên cứu kinh tế, xã hội vì không những phương pháp này
đơn giản, dễ hiểu mà lại có tác dụng phân tích sâu sắc. Các phương pháp thống kê khác
như: phương pháp số tương đối, phương pháp số bình quân, phương pháp chỉ số,
phương pháp bảng cân đối, phương pháp tương quan... thường cũng phải dựa trên các
kết quả phân tổ thống kê chính xác.
Phân tổ thống kê còn được vận dụng ngay trong giai đoạn điều tra thống kê,
nhằm phân tổ đối tượng diều tra thành những bộ phận có đặc điểm tính chất khác nhau
từ đó chọn các đơn vị điều điều tra sao cho có tính đại biểu cho tổng thể chung.
Phân tổ thống kê giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:
Thứ nhất, phân tổ thực hiện việc phân chia các loại hình kinh tế, dân số, xã hội
của hiện tượng ng hiên cứu. Hiện tượng kinh tế, dân số, xã hội mà thống kê học nghiên
cứu thường không phải là tổng thể đồng chất, mà là tổng thể bao gồm nhiều đơn vị
thuộc các loại hình rất khác nhau, phát triển theo những xu hướng không giống nhau.
Vì vậy phương pháp nghiên cứu khoa học là phải nêu lên các đặc trưng riêng biệt của
từng loại hình và mối quan hệ giữa các loại hình đó với nhau. Muốn vậy, trước hết phải
dựa trên lý luận kinh tế , dân số, xã hội để phân biệt các bộ phận khác nhau về tính chất,
mức độ đang tồn tại khách quan trong nội bộ hiện tượng.
Thứ hai, phân tổ có nhiệm vụ biểu hiện kết cấu của hiện tượng nghiên cứu. Một
ượng
ện
t
hi
kinh tế, dân số, xã hội do nhiều bộ phận, nhiều nhóm đơn vị có tính chất
khác nhau hợp thành. Các bộ phận hay nhóm này chiếm nhữ ng tỷ trọng khác nhau
trong tổng thể và nói lên tầm quan trọng của mình trong tổng thể đó. Mặt khác, tỷ trọng
của các bộ phận còn nói lên kết cấu của tổng thể theo một tiêu thức nào đó. Muốn
nghiên cứu được kết cấu của tổng thể, phải dựa trên cơ sở phân tổ thống kê.
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Thứ ba, phân tổ được dùng để biểu hiện mối liên hệ giữa các tiêu thức. Hiện
tượng kinh tế, dân số, xã hội p hát sinh và biến động không phải một cách ngẫu nhiên,
tách rời với các hiện tượng xung quanh, mà chúng có liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau
theo những quy luật nhất định. Giữa các tiêu thức mà thống kê nghiên cứu cũng thường
có mối liên hệ với nhau, sự thay đổi của tiêu thức này sẽ đưa đến sự thay đổi của tiêu
thức kia theo một quy luật nhất định. Tìm hiểu tính chất và trình độ của mối liên hệ
giữa các hiện tượng nói chung và giữa các tiêu thức nói riêng là một trong các nhiệm
vụ quan trọng của nghiên cứu thống kê. Phân tổ thống kê là một trong các phương
pháp có thể giúp ta thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này.

2.1.2 Các loại phân tổ thống kê.
a) Căn cứ vào nhiệm vụ của phân tổ thống kê
Để thực hiện được các nhiệm vụ đã nêu, phân tổ thống kê có ba loại phân tổ
khác nhau: Phân tổ phân loại; phân tổ kết cấu và phân tổ liên hệ
* Phân tổ phân loại
Phân tổ phân loại giúp ta phân chia các loại hình kinh tế xã hội của hiện tượng
nghiên cứu, nêu lên đặc trưng và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Từ việc nghiên cứu
riêng biệt mỗi loại hình sẽ giúp ta thấy được các đặc trưng cơ bản của toàn bộ hiện
tượng phức tạp, giải thích một cách sâu sắc bản chất và xu hư ớng phát triển của nó
trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.
Trong DS-KHHGĐ, tuỳ theo mục đích nghiên cứu, có thể phân loại hiện tượng
nghiên cứu theo nhiều tiêu thức khác nhau. Chẳng hạn, phân chia tổng số dân theo giới
tính, dân tộc, nghề nghiệp, các nhóm xã hội..., phân chia chi phí cho công tác DSKHHGĐ theo cấp quản lý...
* Phân tổ kết cấu
Bảng 3.4. Cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam qua các năm
TT

Nhóm tuổi

(Đơn vị: %)

1999

2002

2005

2007

2009

2010

1

0-14

33,11

30,19

27,10

25,51

25,01

24,8

2

15-59

58,85

61,91

63,94

65,04

66,05

65,8

3

60+

8,04

7,90

8,97

9,45

8,93

9,4

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu dân số phát triển - TCTK)
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Trong thống kê, các bảng phân tổ kết cấu được sử dụng rất phổ biến, nh ằm mục
đích nêu lên bản chất của hiện tượng trong điều kiện nhất định và để nghiên cứu xu
hướng phát triển của hiện tượng qua thời gian. Kết cấu của tổng thể phản ánh một
trong các đặc trưng cơ bản của hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ th ể.
Sự thay đổi kết cấu của tổng thể qua thời gian có thể giúp ta thấy được xu hướng phát
triển của hiện tượng. Chẳng hạn sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi phản ánh
một xu hướng biến đổi quan trong của dân số nước ta nhờ thành công của công tác DS KHHGĐ, của quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước...
Qua bảng phân tổ kết cấu trên, sự thay đổi về tỷ trọng dân số của 3 nhóm tuổi
cho ta thấy xu hướng biến đổi rất quan trọng của dân số Việt Nam, cơ cấu dân số trẻ
đang “già hóa”. Nhờ kết quả của quá trình giảm sinh diễn ra liên tục trong nhiều thập
niên qua, tỷ trọng trẻ em giảm khá nhanh. Đồng thời, những thành tựu kinh tế xã hội
đạt được làm cho đời sống nhân dân được nâng cao rõ rêt, tuổi thọ nhờ đó cũng được
nâng lên, tỷ trọng người cao tuổi tă ng mạnh, nhất là một số năm gần đây.
Phân tổ kết cấu cũng có thể giúp so sánh được bản chất của các hiện tượng cùng
loại trong điều kiện không gian khác nhau. So sánh cơ cấu tuổi, giới tính của các
huyện, các tỉnh khác nhau để thấy rõ đặc trưng riêng biệt của từng bộ phận. Ngoài ra,
phân tổ kết cấu còn được vận dụng trong phân tích thực hiện kế hoạch để thấy rõ tỷ
trọng các bộ phận chưa hoàn thành, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Từ
đó có thể đánh giá việc thực hiện kế hoạch; xem xét lại việc đặ t kế hoạch như vậy có
hợp lý không và có thể tính được khả năng tiềm tàng vượt mức kế hoạch của từng đơn
vị... .
Trong nhiều trường hợp, phân tổ kết cấu có thể được xác định ngay trên cơ sở
phân tổ phân loại, như vậy là hai loại phân tổ này thường kết hợp c hặt chẽ với nhau.
Mặt khác, ngay cả đối với một tổng thể đồng chất cũng vẫn thường bao gồm các bộ
phận khác nhau do nhiều nguyên nhân cụ thể, cho nên vẫn cần phân tổ kết cấu. Như
tổng thể công nhân thuộc cùng một nghề trong cùng một doanh nghiệp, số công n hân
này vẫn khác nhau về giới tính, về tuổi nghề, về bậc thợ và về nhiều đặc điểm khác.
Như vậy là phân tổ kết cấu rất cần thiết đối với bất kỳ công tác nghiên cứu thống kê
nào.
Trong DS-KHHGĐ hai loại phân tổ trên cũng thường được kết hợp với nhau
nhằm so sánh, đánh giá kết cấu của các loại hình khác nhau. Chẳng hạn như so sánh cơ
cấu theo tuổi của hai giới nam và nữ , ta có bảng phân tổ số dân nước ta theo nhóm tuổi
và giới tính như sau:
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Bảng 3.5a. Phân tổ số dân Việt Nam có vào 1/4/2009 theo nhóm tuổi và giới tính
Nhóm
tuổi

Số dân (người)
Nam

Nữ

Tỷ trọng dân số ở các nhóm tuổi (%)
Chung

Nam

Nữ

Chung

0-14

11.220.527 10.238.315 21.458.842

26,41

23,64

25,01

15-59

28.105.226 28.561.206 56.666.432

66,16

65,95

66,05

7.664.298

7,43

10,41

8,93

42.482.546 43.307.026 85.789.572

100,0

100,0

100,0

60+
Tổng số

3.156.793

4.507.505

Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1/4/2009- Những kết quả chủ yếu
Bảng phân tổ trên cho ta thấy rõ sự khác biệt về cơ cấu dân cư theo tuổi giữa hai
giới nam và nữ. Nếu tính riên g cho nữ giới thì dân số Việt Nam đã bước vào ngưỡng
của thời kỳ “dân số già”, với tỷ trọng người từ 60 tuổi trở lên đã có trên 10%, và tỷ
trọng trẻ em dưới 15 tuổi chỉ còn 23,41%. Trong khi đó, nam giới vẫn đang trong quá
trình tiến tới ngưỡng của dân số già với tỷ trọng người già 60 tuổi trở lên còn cách khá
xa mức 10% và nhóm trẻ em dưới 15 tuổi vẫn còn cao hơn 25%. Hay cơ cấu sử dụng
các BPTT của nước ta năm 2010 như Bảng 3.5b.
Bảng 3.5b. Cơ cấu sử dụng các BPTT của Việt Nam năm 2010
Tên biện pháp

Tỷ lệ (%)

Tên biện pháp

Tỷ lệ (%)

1. Dụng cụ tử cung

52,00

7. Tiêm thuốc TT

1,80

2. Uống thuốc TT

15,50

8. Biện pháp khác

0,30

3. Bao cao su

13,10

9. Đình sản nam

0,30

4. Tính vòng kinh

9,00

10. Không xác định

0,06

5. Xuất tinh ngoài

4,10

11. Đặt màng ngăn

0,04

6. Đình sản nữ

3,80

Tổng số

100,00

Nguồn: Tính toán từ số liệu Điều tra biến động DS-KHHGĐ 1/4/2010
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* Phân tổ liên hệ.
Khi tiến hành phân tổ liên hệ, các tiêu thức có liên hệ với nhau được phân biệt
thành hai loại: tiêu thức nguyên nhân và tiêu t hức kết quả. Tiêu thức nguyên nhân là
tiêu thức gây ảnh hưởng; sự biến động của tiêu thức này sẽ dẫn đến sự thay đổi (tăng
hoặc giảm) của tiêu thức phụ thuộc mà ta gọi là tiêu thức kết quả - một cách có hệ
thống. Như vậy, các đơn vị tổng thể trước hết được phân tổ theo một tiêu thức (thường
là tiêu thức nguyên nhân), sau đó trong mỗi tổ tiếp tục tính các trị số bình quân của tiêu
thức còn lại (thường là tiêu thức kết quả). Quan sát sự biến thiên của hai tiêu thức này
có thể giúp ta kết luận về tính chất của mối liên hệ giữa hai tiêu thức.
Trong DS-KHHGĐ, phân tổ liên hệ thường được dùng để phân tích mối liên hệ
giữa các tiêu thức. Chẳng hạn, muốn đánh giá ảnh hưởng của trình độ học vấn đến tình
trạng sinh con thứ 3, trước hết ta phân chia tổng số phụ nữ sin h con trong năm theo
trình độ học vấn, tiếp theo, ở mỗi tổ ta tính tỷ lệ sinh con thứ 3 của tổ đó. Theo số liệu
điều tra biến động DS -KHHGĐ năm 2010, ta có bảng phân tổ liên hệ sau.
Bảng 3.6. Tỷ lệ sinh con thứ 3 phân theo trình độ học vấn của người mẹ - Việt Nam, 2010
Đơn vị: %

TT

Trình độ học vấn của người mẹ

Tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3

1

Chưa biết đọc, biết viết

45,0

2

Chưa tốt nghiệp tiểu học

28,8

3

Tốt nghiệp tiểu học

18,4

4

Tốt nghiệp THCS

13,8

5

Tốt nghiệp THPT

5,1

Chung

15,1
(Nguồn: Điều tra biến động DS -KHHGĐ năm 2010)

Bảng phân tổ trên cho thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa trình độ học vấn của
người mẹ và tỷ lệ sinh con thứ 3: trình độ học vấn càng cao thì tỷ lệ người vi phạm
chính sách KHHGĐ càng giảm.
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Phân tổ liên hệ còn có thể được vận d ụng để nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiều
tiêu thức, như đánh giá mức sinh do ảnh hưởng tác động đồng thời của trình độ học
vấn, tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai...
b) Căn cứ vào số lượng tiêu thức của phân tổ.
Căn cứ vào số lượng tiêu thức của phân tổ, có thể phân thành hai loại: phân tổ
theo một tiêu thức và phân tổ theo nhiều tiêu thức.
* Phân tổ theo một tiêu thức : Là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc hiện
tượng nghiên cứu thành các tổ có tính chất khác nhau dựa trên một tiêu thức được chọn
làm căn cứ để phân tổ hay còn gọi là phân tổ giản đơn. Chẳng hạn, theo tiêu thức giới
tính, tổng thể dân số được chia thành 2 tổ nam và nữ; căn cứ theo trình độ văn hóa để
phân chia số người áp dụng các biện ph áp tránh thai thành các tổ có trình độ khác
nhau...
* Phân tổ theo nhiều tiêu thức : Là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc hiện
tượng nghiên cứu thành các tổ và các tiểu tổ có tính chất khác nhau trên cơ sở kết hợp
nhiều tiêu thức thống kê (từ hai tiêu thức trở lên). Tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu,
đặc điểm của hiện tượng và các tiêu thức phân tổ mà phân tổ theo nhiều tiêu thức được
chia thành hai loại: Phân tổ kết hợp và phân tổ nhiều chiều. Trong DS-KHHGĐ, phân
tổ kết hợp được sử dụng rất rộng rãi.
Phân tổ kết hợp là tiến hành phân tổ lần lượt theo từng tiêu thức một. Các tiêu
thức được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với mục đích nghiên và đặc điểm của hiện
tượng. Thông thường người ta hay phân tổ theo tiêu thức liên quan trực tiếp đến mục
đích nghiên cứu và có ít biểu hiện trước. Chẳng hạn, phân tổ số dân theo giới tính và
độ tuổi như bảng 3.5, hoặc phân theo từng nhóm tuổi đều nhau là 5 hay 10 độ tuổi . Đây
là cơ sở để xây dựng tháp dân số, theo ví dụ ở bảng sau:
Bảng 3.7. Bảng phân tổ số dân Ninh Bình, vào 1/4/2009 theo giới tính và nhóm tuổi
Đơn vị tính:nghìn người

Nhóm tuổi

Tổng số

Chia ra
Nam

Nữ

0-9

133,290

69,864

63,426

10-19

171,061

90,501

80,560

20-29

146,567

76,346

70,221

100

30-39

118,452

57,904

60,548

40-49

124,123

60,423

63,700

50-59

98,717

47,042

51,675

60-69

46,813

22,132

24,681

70-79

34,499

14,352

20,147

80+

24,942

8,320

16,622

Cộng

898,464

446,884

451,580

Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1/4/2009 – Những kết quả chủ yếu
Tuy nhiên theo cách này số tiêu thức phân tổ không nên quá nhiều (thường 2
hoặc 3) vì nếu không sẽ chia tổng thể thành quá nhiều bộ phận nhỏ có thể gây khó khăn
cho việc trình bày và phân tích.

2.2. Một số vấn đề về kỹ thuật phân tổ thống kê.
2.2.1. Tiêu thức phân tổ và chỉ tiêu giải thích.
a) Tiêu thức phân tổ
Tiêu thức phân tổ là tiêu thức được chọn làm căn cứ để tiến hành phân tổ thống
kê. Lựa chọn tiêu thức phân tổ là vấn đề quan trọng đầu tiên phải đề ra và giải quyết
chính xác. Thông thường, các đơn vị tổng thể nghiên cứu có rất nhiều đặc điểm khác
nhau, đặc điểm nào cũng có thể được chọn làm tiêu thức ph ân tổ. Tuy nhiên, chúng ta
không thể chọn tiêu thức phân tổ một cách t ùy tiện.
Tiêu thức phân tổ khác nhau sẽ nói lên những mặt khác nhau của hiện tượng. Có
tiêu thức phân tổ nói rõ được bản chất của hiện tượng, nhưng cũng có tiêu thức, nếu
được chọn làm căn cứ phân tổ, sẽ không đáp ứng mục đích nghiên cứu, thậm chí còn
làm cho ta hiểu không chính xác, thậm chí hiểu sai lệch bản chất của hiện tượng. Bởi vì
cũng những tài liệu như nhau mà cách sắp xếp khác nhau, lại có thể đưa đến những kết
luận trái ngược h ẳn với nhau. Như vậy, việc phân tổ chính xác và khoa học trước hết
phụ thuộc vào việc lựa chọn tiêu thức phân tổ. Việc lựa chọn tiêu thức phân tổ phải
đảm bảo đáp ứng những yêu cầu sau:
Thứ nhất, phải dựa mục đích nghiên cứu, tiến hành phân tích lý luận mộ t cách
sâu sắc để chọn ra tiêu thức bản chất.
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Mỗi tiêu thức thống kê, khi được dùng để thực hiện việc phân tổ đều có thể
phản ánh một mặt nào đó của hiện tượng nghiên cứu, phản ánh những đặc trưng nhất
định của hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa đ iểm cụ thể. Bản chất của mỗi
hiện tượng có thể được phản ánh qua nhiều tiêu thức khác nhau, cho nên phải tuỳ theo
mục đích nghiên cứu mà dùng lý luận để chọn ra tiêu thức phù hợp. Chẳng hạn, muốn
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh, ta phải phân t ích xem những đặc điểm
nào của dân cư có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến mức sinh, như: trình độ văn hóa
của dân cư, tuổi kết hôn của phụ nữ, tôn giáo, số con đã sinh, mức chết của trẻ em dưới
1 tuổi, tình hình áp dụng các biện pháp tránh thai... Nhưng muốn đánh giá các nhân tố
ảnh hưởng đến tình hình di cư của địa phương, thì lại phải chọn những tiêu thức phân
tổ khác. Những tiêu thức như tuổi kết hôn của phụ nữ, tôn giáo, số con đã sinh, mức
chết của trẻ em dưới 1 tuổi, tình hình áp dụng các biện pháp trán h thai... hầu như ít ảnh
hưởng đến di cư.
Thứ hai, phải căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể của hiện tượng nghiên cứu để
chọn ra tiêu thức phân tổ thích hợp.
Cùng một loại hiện tượng nghiên cứu, nhưng phát sinh trong những điều kiện
thời gian và địa điểm k hác nhau, thì bản chất có thể thay đổi khác nhau. Vì vậy, tiêu
thức phân tổ cũng mang ý nghĩa khác nhau. Nếu chỉ dùng một tiêu thức phân tổ chung
cho mọi trường hợp, thì tiêu thức đó trong điều kiện này có thể giúp ta nghiên cứu
chính xác, nhưng trong điều kiện khác lại không thể nêu rõ được bản chất của hiện
tượng. Chẳng hạn, trong điều kiện xã hội không đưa ra những hạn chế khắt khe về số
con của mỗi cặp vợ chồng, thì tuổi kết hôn của phụ nữ có ảnh hưởng rất đáng kể đến
mức sinh. Tuy nhiên, khi thực hiện chính sách kiểm soát mức sinh chặt chẽ, với quy
định “mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 - 2 con, thì tác động của tuổi kết hôn đến mức sinh
không còn rõ ràng.
b) Các chỉ tiêu giải thích
Trong phân tổ thống kê, sau khi đã lựa chọn được tiêu thức phân tổ, xác định số
ổ
cần
thiết
và khoảng cách tổ, còn phải xác định các chỉ tiêu giải thích để nói rõ đặc
t
trưng của các tổ cũng như của toàn bộ tổng thể. Chẳng hạn, để phản ánh mức sinh của
một địa phương, sau khi phân tổ tổng số dân của một huyện theo khu vực thành thị, nông
thôn, có thể đưa ra một số chỉ tiêu giải thích như bảng 3.8 dưới đây.
Các chỉ tiêu giải thích trong bảng: số dân bình quân, số phụ nữ 15 -49 tuổi, số
sinh trong năm, CBR, GFR đều có ý nghĩa quan trọng riêng giúp ta thấy rõ các đặc
trưng số lượng của t ừng tổ cũng như của toàn bộ tổng thể, làm căn cứ để so sánh các tổ
với nhau và để tính ra hàng loạt chỉ tiêu phân tích khác. Tuy nhiên, cũng không nên đề
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ra quá nhiều chỉ tiêu, mà phải lựa chọn một số chỉ tiêu nào thích hợp nhất đối với mục
đích nghiên cứu.
Bảng 3.8. Các chỉ tiêu biến động dân số huyện A, năm 20 10 phân theo khu vực
Các phân tổ

dân Số phụ nữ Số
sinh Tỷ suất sinh Tỷ suất sinh
Số
bình quân
15-49 tuổi trong năm thô (‰)
chung (‰)

Thành thị

12.320

3.080

175

14,20

56,82

Nông thôn

112.525

27.862

2.365

21,02

84,88

Chung

124.845

30.942

2.540

20,34

82,09

Muốn xác định các chỉ tiêu giải thích, cần phải căn cứ vào mục đích nghiên cứu
và nhiệm vụ của phân tổ để chọn ra các chỉ tiêu có liên hệ với nhau và bổ sung cho
nhau. Các chỉ tiêu giải thích cũng phải có liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau, vì một
chỉ tiêu chỉ có thể nói lên biểu hiện số lượng về một mặt nào đó của hiện tượng nghiên
cứu, nên cần có các chỉ tiêu giải thích bổ sung cho nhau mới giúp cho việc nghiên cứu
được sâu sắc. Chẳng hạn, muốn theo dõi quá trình biến động dân số của các xã trong
một huyện năm 2010, có thể dựa vào các chỉ tiêu được tính toán trong phương trình
cân bằng dân số để lập bảng thống kê với các chỉ tiêu giải thích như bảng 3.9 sau đây.
Bảng 3.9. Biến động dân số huyện A, phân theo các địa phương
Biến động số dân trong năm
T
T
A

Xã

B

Số dân bình
quân năm

Số dân Số
đầu năm sinh

Số
chết

Số
đến

Số
đi

Số dân

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1) + (2) (7)=[(1)+(6)]:
-(3) + (4) - (5) 2

(2)

1
2
..
Chung cả
huyện
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cuối năm

Hoặc để đánh giá mức sinh, mức chết của huyện, lại cần chọn các chỉ tiêu giải
thích có liên quan chặt chẽ đến việc tính các chỉ tiêu này, như: số dân bình quân năm,
số sinh, số chết, CBR, CDR và NIR .

2.2.2 Xác định số tổ và khoảng c ách tổ
Trong phân tổ thống kê, việc phân chia hiện tượng nghiên cứu thành bao nhiêu
tổ, khoảng cách mỗi tổ là bao nhiêu và căn cứ vào đâu để xác định số tổ đó có ý nghĩa
rất quan trọng..
Trên giác độ chung nhất, trong mỗi bảng phân tổ, không nên chia thành quá
nhiều hoặc quá ít tổ. Cả hai trường hợp này đều làm cho việc phân tích, đánh giá hiện
tượng gặp nhiều khó khăn. Nếu chia thành quá nhiều tổ, không những làm cho việc
nghiên cứu bị rối, tổng thể bị xé lẻ, mà sự khác biệt giữa các tổ không rõ ràng, ý nghĩa
của phân tổ không được phát huy. Ngược lại, nếu phân thành quá ít tổ, có thể làm cho
tính thuần nhất trong mỗi tổ không được đảm bảo, các đơn vị có tính chất khác nhau sẽ
được phân phối vào cùng một tổ, điều đó làm cho mọi kết luận rút ra sẽ kém chính xác.
Số tổ cần thiết thường được xác định tuỳ theo đặc điểm biến thiên của hiện
tượng nghiên cứu. Mặt khác, cũng phải căn cứ vào đặc điểm của tiêu thức phân tổ là
tiêu thức thuộc tính hay tiêu thức số lượng. Đối với mỗi loại tiêu thức này, vấn đề xác
định số tổ cần thiết được giải quyết khác nhau.
* Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính
Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính, các tổ được hình thành không phải do sự
khác nhau về lượng biến của tiêu thức mà thường do các loại hình khác nhau, tuy nhiên
không nhất thiết lúc nào mỗi loại hình cũng phải hình thành một tổ.
Trường hợp các loại hình, các biểu hiện của tiêu thức tương đối ít thì mỗi loại
hình, mỗi biểu hiện có thể hình thành một tổ, như khi phân tổ tổng thể nhân khẩu theo
giới tính thì sẽ chia tổng thể đó thành 2 tổ là nam và nữ; hoặc phân tổ số trẻ em được
sinh ra theo thành thị, nông thôn ...
Trường hợp số loại hình, số biểu hiện thực tế nhiều, nếu coi mỗi loại hình , mỗi
biểu hiện là một tổ thì số tổ sẽ quá nhiều, không thể khái quát chung được và cũn g
không nêu rõ được sự khác nhau giữa các tổ, nên cần ghép những loại hình , biểu hiện
giống nhau hoặc gần giống nhau vào cùng một tổ. Chẳng hạn khi phân tổ tổng thể nhân
khẩu theo nghề nghiệp, phân tổ các ngành kinh tế quốc dân..., số tổ thực tế có thể rất
nhiều, có khi tới hàng nghìn, hàng vạn, nếu cứ phân chia tổng thể theo số tổ thực tế đó
thì việc phân tổ gặp rất nhiều khó khăn và có thể không giúp gì được cho phân tích
thống kê. Trong những trường hợp này phải giải quyết bằng cách ghép nhiều tổ nhỏ lại
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thành một số tổ lớn, theo nguyên tắc các tổ nhỏ ghép lại với nhau phải giống nhau
(hoặc gần giống nhau) về tính chất, về giá trị sử dụng, về loại hình... Yêu cầu của việc
ghép nhiều tổ nhỏ thành một số tổ lớn nhằm rút bớt số tổ thực tế quá nhiều, tạo điều
kiện cho vệc phân tổ được gọn và hợp lý. Trên thực tế, người ta thường tiến hành sắp
xếp và trình bày trong những văn bản gọi là bảng phân loại hay bảng danh mục do Nhà
nước quy định thống nhất và cố định trong một thời gian tương đối dài, nhằm bảo đảm
tính chất so sánh được của tài liệu thống kê.
* Phân tổ theo tiêu thức số lượng
Khi phân tổ theo tiêu thức số lượng tuỳ theo lượng biến của tiêu thức thay đổi
ều
hay
ít mà cách phân tổ được giải quyết khác nhau. Mặt khác, cũng cần chú ý đến
nhi
số lượng đơn vị tổng thể nhiều hay ít mà xác định số tổ thích hợp.
Trường hợp lượng biến của tiêu thức thay đổi ít, tức là sự biến thiên về mặt
lượng giữa các đơn vị không chênh lệch nhiều lắm, biến động rời rạc và số lượng các
lượng biến ít, như số người trong gia đ ình, số con của một cặp vợ chồng... thì ở đây, số
lượng biến không nhiều, nên thường cứ mỗi lượng biến là cơ sở để hình thành một tổ.
Ví dụ: phân tổ số hộ dân của một địa phương theo số nhân khẩu trong gia đình ta sẽ
được các hộ có 1 người, 2 người, 3 ngườ i ... như sau:
Bảng 3.10. Phân tổ hộ dân của xã A theo quy mô hộ
Quy mô hộ (người)

Số hộ (hộ)

Tần suất các tổ (%)

1

1

50

2,12

2

2

320

13,59

3

3

642

27,27

4

4

914

38,83

5

5+

428

18,18

2.354

100,0

TT

Cộng

Ghi chú

Việc phân tổ trên đây rất đơn giản, vì lượng biến của tiêu thức phân tổ (số hộ
gia đình) chỉ thay đổi trong phạm vi từ 1 đến 5 người. Khi hộ gia đình có thêm 1 nhân
khẩu, biểu hiện chất lượng của hộ đã thay đổi. Vì vậy, có thể căn cứ vào mỗi lượng
biến để thành lập một tổ. Việc phân t ổ như trên gọi là phân tổ không có khoảng cách
tổ.
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Trường hợp lượng biến của tiêu thức biến thiên rất lớn, ta không thể để mỗi
lượng biến lập nên một tổ vì làm như vậy số tổ sẽ quá nhiều và không nói rõ sự khác
nhau về chất giữa các tổ. Trong trường hợp nà y ta cần chú ý mối liên hệ giữa lượng và
chất trong phân tổ, xét cụ thể xem lượng biến tích luỹ đến một mức độ nào đó thì chất
của hiện tượng mới thay đổi và làm nảy sinh ra một tổ khác. Như vậy, mỗi tổ sẽ bao
gồm một phạm vi lượng biến, với hai giới hạn: giới han dưới và giới hạn trên. Giới hạn
dưới là lượng biến nhỏ nhất để làm cho tổ đó được hình thành, và giới hạn trên là
lượng biến lớn nhất của tổ đó, nếu vượt quá giới hạn này thì chất của tổ thay đổi và
chuyển thành tổ khác. Trị số chênh lệch giữa giớ i hạn trên và giới hạn dưới của mỗi tổ
gọi là khoảng cách tổ. Việc phân tổ như vậy gọi là phân tổ có khoảng cách tổ. Các
khoảng cách tổ có thể đều nhau hoặc không đều nhau. Để quyết định phân tổ theo
khoảng cách tổ đều nhau hay không đều nhau, cần căn cứ vào đặc điểm biến thiên của
hiện tượng nghiên cứu nhằm đảm bảo các đơn vị được phân phối vào mỗi tổ đều có
cùng một tính chất và sự khác nhau về chất giữa các tổ đó .
Phân tổ với khoảng cách tổ đêu nhau được thực hiện khi hiện tượng có sự biến
thiên tương đối đều đặn hoặc khi ta không biết gì về quy luật biến thiên của hiện tượng
nghiên cứu.
Trong trường hợp này, trị số khoảng cách tổ được xác định theo công thức:

h 
Trong đó:

x max  xmin
n

h:

trị số khoảng cách tổ

xmax:

lượng biến lớn nhất của tổng thể

xmin:

lượng biến nhỏ nhất của tổng thể

n:

số tổ định chia

(3.14)

Ví dụ: Khi cần nghiên cứu, đánh giá mức sinh, người ta thường phân chia số
phụ nữ trong tuổi sinh đẻ thành 7 nhóm tuổi với khoảng cách tuổi đều nhau: 15-19; 2024; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44 và 45-49.
Trong thực tế, phần lớn các hiện tượng kinh tế xã hội có sự thay đổi về lượng
không đều đặn. Khi đó, phải phân tổ theo khoảng cách tổ không đều nhau. Trong
trường hợp này, phải tuyệt đối tuân theo nguyên tắc của mối quan hệ lượng - chất,
nghĩa là khi lượng biến thiên đến mức làm cho chất thay đổi, thì phải hình thành tổ
mới. Muốn vậy, phải dựa vào hai căn cứ là (i) mục đích nghiên cứu và (ii) đặc điểm
của hiện tượng nghiên cứu để quyết định xem lượng biến đến mức nào thì chất thay đổi
và ta sẽ có tổ mới. Chẳng hạn, khi muốn muốn phân chia số dân theo các nhóm tuổi
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khác nhau nhằm phục vụ công tác giáo dục , phải căn cứ vào đặc điểm chất lượng của
các nhóm tuổi phù hợp với các cấp gi áo dục khác nhau theo hệ thống giáo dục quốc
dân. Ta có mẫu bảng phân tổ sau:
Bảng 3.11. Phân tổ số trẻ em xã … có vào 1/1/2011 theo các nhóm tuổi
TT

Nhóm tuổi

Số người

Tần suất các tổ (%)

Ghi chú

1

0-2

...

...

Nhóm tuổi nhà trẻ

2

3–5

...

...

Nhóm tuổi mẫu giáo

3

6 – 10

...

...

Nhóm tiểu học

4

11 -14

...

...

Nhóm THCS

5

15 - 17

...

...

Nhóm THPT

Cộng

...

...

Để nghiên cứu quá trình tái sản xuất dân số, nhà thống kê học Thụy Điển Sun đơ-béc đã phân chia dân số thành 3 nhóm căn cứ vào sự khác nha u về khả năng sinh
đẻ. Tương ứng với tỉ trọng dân cư ở mỗi nhóm, để xác định đặc trưng tái sản xuất dân
số của tổng thể dân cư được nghiên cứu. (Bảng 3.12)
Bảng 3.12. Sơ đồ của Sun-đơ-béc về cấu trúc tuổi của các loại dân số
Tỷ trọng dân số ở t ừng nhóm tuổi (%)
Nhóm tuổi

Dân số trẻ

Dân số ổn định

(Dân số phát triển)

Dân số già
(Dân số suy thoái)

0 - 14

30

25

20

15 - 49

50

50

50

50+

20

25

30

Cũng chia dân số thành 3 nhóm tuổi để đánh giá mối liên hệ dân số - kinh tế,
tính chỉ số già hóa, lại phải căn cứ vào khả năng lao động khác nhau của các nhóm
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tuổi. Khi đó có: (i) Nhóm trẻ em (nhóm phụ thuộc) dưới 14 tuổi; (ii) Nhóm tuổi lao
động từ 15 đến 64 tuổi; và (iii) nhóm già, hết khả năng lao động từ 65 tuổi trở lên.
Mặt khác, khi xác định số tổ c ũng cần bảo đảm phân phối cho mỗi tổ một số
lượng đơn vị cần thiết. Có như vậy, việc phân tích đặc trưng và mối liên hệ giữa các
loại hình mới có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng không nên loại trừ những trường hợp đặc
biệt, khi cần phân tổ để vạch rõ những đơn vị điển hìn h tiên tiến. Các đơn vị này khi
mới phát sinh tuy chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong toàn bộ, nhưng lại có ý nghĩa rất
lớn đối với việc động viên, thúc đẩy phong trào chung.
Trong phân tổ có khoảng cách tổ, người ta thường sử dụng “tổ mở”, đó là các tổ
mà 1 trong 2 giới hạn trên hoặc dưới không được xác định. Ví dụ trong bảng 2. 12, tổ
cuối với nhóm tuổi 50 + là tổ mở. Ở tổ này, người ta chỉ xác định cận dưới của tổ là 50
tuổi và tiếp tục kéo dài lên các độ tuổi cao hơn (51, 52, 53, ... cho đến độ tuổi cao nhất
của tổng thể).

2.3. Bảng thống kê và đồ thị thống kê.
2.3.1. Bảng thống kê.
Bảng thống kê là một hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách có hệ
thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng
nghiên cứu. Đặc điểm chung của tất cả các bảng thống kê là bao giờ cũng có những
con số bộ phận và con số chung có liên hệ mật thiết với nhau.
Bảng thống kê có nhiều tác dụng quan trọng trong mọi công tác nghiên cứu kinh
tế xã hội nói chung và trong thống kê nói riêng. Các tài liệu trong bảng thống kê được
sắp xếp một cách khoa học, nên có thể giúp ta tiến hành việc so sánh đối chiếu, phân
tích theo các phương pháp khác nhau, nhằm nêu lên bản chất của hiện tượng nghiên
cứu một cách sâu sắc. Nếu biết trình bày và sử dụng các bản g thống kê, thì việc chứng
minh vấn đề sẽ trở nên rất sinh động, có sức thuyết phục hơn cả những bài văn dài.
Cấu thành bảng thống kê
Về hình thức: Bảng thống kê bao gồm các hàng ngang, cột dọc, các tiêu đề, tiêu
mục và các con số.
Tiêu đề chung của bảng thống kê là tên gọi chung phản ánh nội dung, ý nghĩa
của bảng. Nó thường được viết ngắn gọn, dễ hiểu và đặt ở phía trên đầu bảng thống kê.
Các tiêu đề nhỏ (hay còn gọi là tiêu mục) là tên riêng của mỗi hàng ngang và cột dọc,
phản ánh rõ nội dung, ý nghĩa củ a hàng và cột đó.
Các hàng ngang, cột dọc phản ánh quy mô của bảng thống kê vì số hàng và cột
càng nhiều thì bảng thống kê càng lớn và phức tạp. Các hàng ngang và cột dọc cắt
108

nhau tạo thành các ô dùng để điền các số liệu thống kê. Các hàng và cột thường đư ợc
đánh số thứ tự để tiện cho việc sử dụng và trình bày vấn đề.
Các con số trong bảng là kết quả của quá trình tổng hợp thống kê. Chúng được
ghi vào các ô của bảng, mỗi con số phản ánh một đặc trưng về mặt lượng của hiện
tượng nghiên cứu.
Về nội dung: bảng thống kê gồm 2 phần là phần chủ đề và phần giải thích
Phần chủ đề (còn gọi là phần chủ từ) nói lên tổng thể hiện tượng được trình bày
trong bảng thống kê, tổng thể này được phân thành những đơn vị nào, bộ phận nào? Nó
giải đáp vấn đề: đối tượng nghiên cứu của bảng thống kê là những đơn vị nào, những
loại hình gì? Có khi phần chủ đề phản ánh các địa phương hoặc các thời gian nghiên
cứu khác nhau của một hiện tượng nào đó .
Phần giải thích (còn gọi là phần tân từ) gồm các chỉ tiêu giải thích các đặc điểm
của đối tượng nghiên cứu, tức là giải thích phần chủ đề của bảng.
Phần chủ đề thường được đặt ở vị trí bên trái của bảng thống kê, còn phần giải
thích được đặt ở phía trên của bảng. Cũng có trường hợp người ta thay đổi vị trí của
các phần chủ đề và phần giải t hích, tức là phần giải thích ở bên trái còn phần chủ đề ở
phía trên của bảng. Cấu thành của bảng thống kê có thể biểu hiện bằng sơ đồ sau:
Bảng .... Tên bảng thống kê (tiêu đề chung)
Phần
giải thích
Phần chủ đề

Tên
cột Tên
cột Tên
cột
.....
(chỉ tiêu) 1 (chỉ tiêu) 2 (chỉ tiêu) 3

(A)

(1)

(2)

(3)

Ghi chú

…

(B)

Tên chủ đề 1 (tên hàng 1)

...

...

...

...

...

Tên chủ đề 2 (tên hàng 2)

...

...

...

...

...

.....

...

...

...

...

...

Tổng số (chung)

...

...

...

...

...

Căn cứ theo kết cấu của phần chủ đề, có thể chia làm ba loại bảng thống kê:
bảng giản đơn, bảng phân tổ và bảng kết hợp.
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Bảng giản đơn : là loại bảng thống kê, trong đó phần chủ đề có thể liệt kê các
đơn vị tổng thể, tên gọi các địa phương hoặc các thời gian khác nhau của quá trình
nghiên cứu. Ví dụ có bảng giản đơn sau:
Bảng 3.13. Các chỉ tiêu biến động dân số năm 2010 của các xã trong huyện A
Xã

Số dân bình quân

A

(1)

(2)

(3)

Thống Nhất

12.320

3.080

175

Dân Chủ

16.525

4.862

236

….

….

….

….

Cộng

….

….

….

Số phụ nữ 15-49 tuổi

Số sinh trong năm

Bảng phân tổ : là loại bảng thống kê, trong đó đối tượng nghiên cứu ghi trong
phần chủ đề được phân chia thành các tổ theo một tiêu thức nào đó. Bảng phân tổ là kết
quả của việc phân tổ thống kê. Ví dụ như bảng phân tổ số hộ dân của một địa phương
theo số nhân khẩu trong gia đình (bảng 2. 10 ở trên). Bảng phân tổ cho ta thấy rõ các
loại hình kinh tế xã hội tồn tại trong bản thân hiện tượng nghiên cứu, nêu lên kết cấu và
biến động kết cấu của hiện tượng; trong nhiều trường hợp còn giúp ta phân tích được
mối liên hệ giữa các hiện tượng.
Bảng kết hợp: là loại bảng thống kê, trong đó đối tượng nghiên cứu ghi trong
phần chủ đề được phân tổ theo hai, ba... tiêu thức kết hợp với nhau. Ví dụ:
Bảng 3.14. Bảng phân tổ số dân Việt Nam năm 2009, theo khu vực và giới tính
Đơn vị tính: người
Tổng số

Nam

Nữ

Toàn quốc

85.789.573

42.482.549

43.307.024

Trung du và miền núi phía Bắc

11.064.449

5.529.524

5.534.925

Đồng bằng sông Hồng

19.577.944

9.647.717

9.930.227

Bắc Trung bộ Duyên hải miền Trung

18.835.485

9.331.599

9.503.886
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Tây Nguyên

5.107.437

2.583.501

2.523.936

Đông Nam bộ

14.025.387

6.844.678

7.180.709

Đồng bằng sông Cửu Long

17.178.871

8.545.530

8.633.341

Nguồn: Tổng điều tra dân số 1/4/2009- Những kết quả chủ yếu
Loại bảng kết hợp như t rên giúp ta nghiên cứu được sâu sắc bản chất của hiện
tượng, đi sâu vào kết cấu nội bộ của hiện tượng, thấy rõ mối quan hệ giữa các tổ, bộ
phận của hiện tượng trong quá trình phát triển.
Yêu cầu đối với việc xây dựng bảng thống kê
Bảng thống kê được xây dựng một cách khoa học sẽ trở nên gọn, rõ, đáp ứng
được mục đích nghiên cứu. Xây dựng bảng thống kê cần đảm bảo những yêu cầu sau:
- Thứ nhất, quy mô của bảng thống kê không nên quá lớn, tức là quá nhiều
hàng, cột và nhiều phân tổ kết hợp. Một bảng thống kê ngắn, gọn một cách hợp lý sẽ
tạo điều kiện dễ dàng cho việc phân tích. Nếu thấy cần thiết nên xây dựng hai, ba...
bảng thống kê nhỏ thay cho một bảng quá lớn.
- Thứ hai, các tiêu đề và tiêu mục trong bảng thống kê cần được ghi chính xác,
gọn và dễ hiểu. Tiêu đề chung không những nói rõ nội dung chủ yếu của bảng thống
kê, mà còn cần chỉ rõ hiện tượng nghiên cứu vào thời gian và địa điểm nào?
Mọi bảng thống kê đều phải ghi rõ đơn vị tính toán cho các con số trong bảng . Nếu tất
cả các con số trong bảng đều chung một đơn vị tính, thì phải ghi rõ đơn vị tính ở phía
trên, bên phải của bảng. N ếu đơn vị tính toán không thống nhất cho các số liệu, thì chỉ
phải ghi đơn vị tính riêng cho mỗi hàng hoặc mỗi cột. Trong trường hợp này, các con
số trong mỗi hàng hoặc mỗi cột đều phải thống nhất cùng một đơn vị tính. Vì thế, nếu
đã ghi đơn vị tính theo hàng thì không được ghi theo cột và ngược lại. Trong trường
hợp các con số trong từng hàng được thống nhất, thì có thể bố trí thêm cột “đơn vị
tính” ở sát phía bên phải cột thể hiện phần chủ đề của bảng.
- Thứ ba, các hàng và cột thường được ký hiệu bằng chữ hoặc bằng số để tiện
cho việc trình bày hoặc giải thích nội dung. Các cột của phần chủ đề thường được ký
hiệu bằng các chữ A, B, C... còn các cột của phần giải thích được ký hiệu bằng các số
1, 2, 3... Tuy nhiên, nếu một bảng thống kê chỉ có ít hàng và cột và nội dung các hàng
cột đã rõ ràng, dễ hiểu thì không nhất thiết phải dùng ký hiệu.
- Thứ tư, các chỉ tiêu giải thích trong bảng thống kê cần được sắp xếp theo thứ
tự hợp lý, phù hợp với mục đích nghiên cứu. Giả sử muốn lập một bảng thống kê để
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tính tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (ASFR) thì ta phải phân tổ số phụ nữ trong tuổi
sinh đẻ theo các nhóm tuổi. Do đó, phần chủ đề phải được phân chia theo độ tuổi hoặc
nhóm tuổi. Còn các chỉ tiêu giải thích được bố trí theo thứ tự sau: số phụ nữ trong tuổi
sinh đẻ có bình quân trong năm, số trẻ em được sinh ra tron g năm, ASFR. Nếu bây giờ
đảo ngược trật tự các chỉ tiêu nói trên, thì việc nhận thức và tính toán sẽ khó khăn hơn.
Trong mỗi bảng thống kê, các chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng trong việc so sánh
với nhau thì nên bố trí gần nhau, như chỉ tiêu thực hiện bố trí gần chỉ tiêu kế hoạch, chỉ
tiêu tương đối bố trí gần chỉ tiêu tuyệt đối...
- Thứ năm, cách ghi các số liệu vào bản g thống kê: các ô trong bảng thống kê
ều
có
ghi số liệu hoặc các ký hiệu quy ước thay thế. Thường dùng các ký hiệu quy
đ
ước sau:
Nếu hiện tượng không có số liệu đó, thì trong ô sẽ ghi một dấu gạch ngang ( -)
+ Nếu số liệu còn thiếu, sau này có thể bổ sung, trong ô có ký hiệu 3 chấm (...)
+ Ký hiệu gạch chéo (×) trong một ô nào đó nói lên rằng hiện tượng không có
liên quan đến chỉ tiêu đó, nếu viết số liệu vào ô đó sẽ vô nghĩa.
Các số liệu trong cùng một cột, có đơn vị tính toán giống nhau, phải ghi theo
trình độ chính xác như nhau (số lẻ đến 0,1 hay 0,01...) .
Nếu mục đích của bảng thống kê chỉ nhằm nêu lên những nét chung về bản chất
hiện tượng, không cần quá chi li số lẻ thì các số liệu trong bảng có thể ghi theo số tròn.
Chẳng hạn, các đơn vị đo lường tính lẻ đến kilôgam có thể tính tròn đến tạ, tấn; đơn vị
đo lường tính lẻ đến từng mét có thể tính tròn đến kilômét; tiền tệ có thể tính tròn đến
nghìn hoặc triệu đồng... Bằng cách tính tròn như vậy, có thể thay những số liệu có 6,
7... chữ số thành những số liệu chỉ có gọn 2, 3... chữ số. Việc tính tròn cũng theo
nguyên tắc toán học.
Các số cộng và tổng cộng có thể được ghi ở đầu hoặc ở cuối hàng và cột tuỳ
theo mục đích nghiên cứu. Các số này được ghi ở đầu hàng, đầu cột khi ta cần nghiên
cứu chủ yếu các đặc trưng của hiện tượng, còn các đặc trưng từng bộ phận chỉ có tác
dụng phân tích thêm. Các số cộng và tổng được được ghi ở cuối hàng, cuối cột là khi ta
nghiên cứu đi sâu từng tổ, từng bộ phận là chủ yếu.
- Thứ sáu, phần ghi chú ở cuối bảng thống kê được dùn g để giải thích rõ nội
dung của một số chỉ tiêu trong bảng, để nói rõ nguồn số liệu được sử dụng trong bảng
hoặc các chi tiết cần thiết khác.
2.3.2 Đồ thị thống kê.

112

2.3.2.1 Ý nghĩa và tác dụng của đồ thị thống kê
Đồ thị thống kê là các hình vẽ hoặc đường n ét hình học dùng để miêu tả có tính
chất quy ước các tài liệu thống kê.
Trong khi các bảng thống kê chỉ dùng con số, thì các đồ thị thống kê lại sử dụng
con số kết hợp với các hình vẽ, đường nét và mầu sắc để trình bày và phân tích các đặc
điểm số lượng c ủa hiện tượng. Vì vậy, người xem không cần mất nhiều công đọc con
số mà vẫn nhận thức được vấn đề chủ yếu một cách dễ dàng, nhanh chóng. Mặt khác,
các đồ thị thống kê không trình bày chi tiết tỷ mỉ các đặc trưng số lượng của hiện
tượng, mà chỉ nêu lên một cách khái quát các đặc điểm chủ yếu về bản chất và xu
hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. Vì vậy, đồ thị thống kê có tính quần chúng, có
sức hấp dẫn và sinh động, làm cho người hiểu biết ít về thống kê vẫn lĩnh hội được vấn
đề chủ yếu một các dễ dàng, đồng thời giữ được ấn tượng sâu đối với người đọc.
Các đồ thị thống kê được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế xã hội,
ằm
nh mục đích hình tượng hóa:
- Sự phát triển của hiện tượng qua thời gian
- Kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng
- Trình độ phổ biến của hiện tượng
- Sự so sánh giữa các mức độ của hiện tượng
- Mối liên hệ giữa các hiện tượng
- Tình hình thực hiện kế hoạch
Ngoài ra, đồ thị thống kê còn được coi là một phương tiện tuyên truyền rất
mạnh mẽ, một công cụ dùng để biểu dương thành tích sản xuất và hoạt động văn hoá
xã hội.
Hiện nay có nhiều phần mềm được sử dụng để xây dựng các đồ thị thống kê,
trong đó có Microsoft Excel và các phần mềm thống kê chuyên dụng (như SPSS,
STATA…).
2.3.2.2 Các loại đồ thị thống kê
Thống kê thường dùng n hiều loại đồ thị khác nhau. Căn cứ vào hình thức biểu
hiện, có thể phân chia đồ thị thống kê thành:
- Biểu đồ hình cột.
- Biểu đồ diện tích (vuông, chữ nhật, tròn)
- Biểu đồ ra đa (mạng nhện)
- Đồ thị đường thẳng hoặc đường gấp khúc
Căn cứ nội dung phản án h, có thể phân chia đồ thị thống kê thành các loại sau:
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- Đồ thị phát triển:
Đồ thị này dùng để biểu hiện tình hình biến động của hiện tượng theo thời gian
và so sánh giữa các hiện tượng, có thể dùng các loại biểu đồ hình cột, hình tròn và đồ
thị đường thẳ ng hoặc đường gấp khúc
Hình 3.1: Biến động TFR Việt Nam thời kỳ 1999 – 2010
TFR Việt Nam thời kỳ 1999-2010
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Nguồn: Điều tra biến động DS -KHHGĐ, 1/4/2010- TCTK
Trong biểu đồ trên, các cột đứng nói lên sự độ lớn của TFR Việt Nam qua từng
năm, từ 1999 đến 20 10. Các cột có bề rộng bằng n hau, còn chiều cao tương ứng với
các đại lượng được biểu hiện. Trong DS -KHHGĐ, biểu đồ hình cột cũng được sử dụng
khá rộng rãi. Tháp dân số cũng là một dạng của biểu đồ này.
Các đồ thị đường cũng thường được dùng để biểu hiện sự biến động của hiện
tượng th eo số liệu trên. Ngoài ra, nhiều trường hợp khác cũng sử dụng đồ thị đường đ ể
biểu thị sự biến động. Trong DS-KHHGĐ, có thể dùng đồ thị này biểu thị biến động
mức sinh theo tuổi hoặc nhóm tuổi như hình 2.2 sau.
Trên đồ thị đường, trục hoành thường được dùn g để biểu hiện thời gian, còn trục
tung biểu hiện các mức độ của chỉ tiêu nghiên cứu. Một chú ý quan trọng khi vẽ loại đồ
thị này là phải xác định độ khắc trên các trục toạ độ cho thích hợp, vì độ khắc có ảnh
hưởng trực tiếp đến độ dốc của đường gấp khúc. Nếu độ khắc trên trục tung quá nhỏ so
với độ khắc trên trục hoành, đường gấp khúc sẽ vươn dài một cách quá mức, độ dốc của
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đường sẽ không thấy rõ. Ngược lại, nếu độ khắc trên trục tung quá lớn so với độ khắc
trên trục hoành, đường gấp khúc sẽ vươn cao quá mức, độ dốc quá lớn gây cho người
xem ấn tượng phóng đại sự phát triển của hiện tượng.
Hình 3.2. Biến động ASFR theo nhóm tuổi, Việt Nam - 1999 và 2009

Tỷ suất sinh theo nhóm tuổi, Việt Nam 1999 và 2009
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Nguồn: Tổng điều tra dân số 1999 và 2009

- Đồ thị kết cấu:
Để biểu hiện kết cấu và biến động kết cấu của hiện tư ợng, thường dùng các loại
biểu đồ hình cột và hình tròn (có chia nhỏ thành các hình quạt). Hình 3.3 và 3.4 là các
biểu đồ biểu th ị cơ cấu tuổi của dân số cả nước và các vùng của nước ta năm 2005.
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Hình 3.3. Biểu đồ cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam năm 1999 và 2009
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Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1/4/2009- Những kết quả chủ yếu
Hình 3.4. Biểu đồ cơ cấu tuổi của dân số các vùng Việt Nam năm 200 9
Cơ cấu dân số theo tuổi các vùng Việt Nam 1/4/2009
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Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam 1/4/2009- Những kết quả chủ yếu
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2.3.2.3. Những yêu cầu chung đối với việc xây dựng đồ thị thống kê.
Một đồ thị thống kê phải bảo đảm các yêu cầu: chính xác, dễ xem, dễ hiểu và
nếu có thể trình bày mỹ thuật. Để đảm bảo những yêu cầu này, ta phải chú ý đến các
yếu tố chính của đồ thị, như: quy mô, các ký hiệu h ình học hoặc các hình vẽ, hệ tọa độ,
thang và tỷ lệ xích, phần giải thích.
- Quy mô của đồ thị được quyết định bởi chiều dài, chiều cao và quan hệ tỷ lệ
giữa hai chiều đó. Quy mô của đồ thị to hay nhỏ còn phải căn cứ vào mục đích sử
dụng. Trong các báo cáo phân tích không nên vẽ các đồ thị quá lớn. Quan hệ tỷ lệ giữa
chiều cao và chiều dài của đồ thị, thông thường được dùng từ 1:1,33 đến 1:1,5.
- Các ký hiệu hình học hoặc hình vẽ quyết định hình dáng của đồ thị. Các ký
hiệu hình học có nhiều loại như: các c hấm, các đường thẳng hoặc cong, các hình cột,
hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn… Các hình vẽ khác trên đồ thị cũng có thể thay
đổi nhiều loại tùy tính chất của hiện tượng nghiên cứu. Việc lựa chọn các ký hiệu hình
học hoặc hình vẽ của đồ thị là vấn đề q uan trọng, vì mỗi hình có khả năng diễn tả
riêng. Ví dụ khi cần biểu hiện kết cấu của hiện tượng nghiên cứu, ta có thể vẽ các hình
cột (có chia thành nhiều đoạn) hoặc các hình tròn (có chia thành các hình quạt (hoặc
hình vuông, hình chữ nhật…) Nhưng người ta thường dùng hình tròn, vì loại này biểu
hiện được rõ nhất kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng.
- Hệ tọa độ giúp cho việc xác định chính xác vị trí các ký hiệu hình học trên đồ
thị. Các đồ thị thống kê thường dùng hệ tọa độ vuông góc. Trên hệ tọa độ vuông góc,
trục hoành thường được dùng để biểu thị thời gian, trục tung biểu thị trị số của chỉ tiêu.
Trong trường hợp phân tích mối liên hệ giữa hai biểu thức, thì biểu thức nguyên nhân
được để ở trục hoành, biểu thức kết quả được ghi trên trục tung.
- Thang và tỷ lệ xích giúp cho việc tính chuyển các đại lượng lên đồ thị theo các
khoảng cách thích hợp. Người ta thường dùng các thang đường thẳng, được phân bố
theo các trục tọa độ. Cũng có khi dùng thang đường cong, ví dụ thang tròn (ở đồ thị
hình tròn) được chia thành 360 độ. Các thang tỷ lệ có thể có khoảng cách bằng nhau
hoặc không bằng nhau..
- Phần giải thích bao gồm tên đồ thị, các con số và ghi chú đọc theo thang tỷ lệ,
các con số bên cạnh từng bộ phận của đồ thị, giải thích các ký hiệu quy ước… c ần
được ghi rõ, gọn, dễ hiểu.
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Tóm tắt chương
Các hiện tượng kinh tế - xã hội nói chung và các hiện tượng DS -KHHGĐ nói
riêng thường rất đa dạng và phức tạp. Để phản ánh đặc điểm cơ bản của chúng, người
ta thường sử dụng các mức độ khác nhau. Các mức độ thường dùng trong thống kê là:
số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, số trung vị… Mỗi loại đều có ý nghĩa, công
thức tính và điều kiện vận dụng khác nhau.
- Số tuyệt đối trong thống kê là con số phản ánh quy mô, khối lượng của hiện
tượng trong điều k iện lịch sử cụ thể. Trong DS -KHHGĐ, số tuyệt đối là căn cứ không
thể thiếu được trong việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch và đánh giá, phân tích
các kết quả đạt được...
- Số tương đối là con số biểu thị quan hệ so sánh giữa hai đại lượng, như tốc độ
tăng dân số trong năm, tỷ trọng dân số đã tốt nghiệp THPT, tỷ số giới tính, .. Trong
thống kê, trong DS-KHHGĐ các số tương đối được sử dụng rộng rãi để nêu lên kết
cấu, quan hệ so sánh, trình độ phát triển, mức độ phổ biến, mức độ hoàn thành kế
hoạch... của hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện lịch sử nhất định.
- Số bình quân trong thống kê là mức độ biểu hiện trị số đại biểu theo một tiêu
thức nào đó của một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị cùng loại.
Số bình quân được dùng trong mọi nghiên cứu kinh tế, x ã hội nhằm nêu lên đặc
điểm chung của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm
cụ thể. Trong công tác DS-KHHGĐ, có nhiều số bình quân được sử dụng, như: số dân
bình quân, số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ bình quân, chi phí bình qu ân cho 1 ca phẫu
thuật triệt sản, Tỷ lệ tăng dân số bình quân,... Tùy đặc điểm của hiện tượng mà sử dụng
số bình quân cộng hay bình quân nhân.
- Số trung vị, như tuổi trung vị lại là độ tuổi của người đứng ở vị trí chính giữa
trong dãy số về độ tuổi của một tổng thể dân cư được nghiên cứu, nó chia số người này
thành hai phần bằng nhau, một nửa trẻ hơn tuổi trung vị và một nửa còn lại già hơn tuổi
trung vị.
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Ngoài các mức độ kể trên, phân tổ thống kê, bảng và dồ thị thống kê cũng là
những phương pháp được sử dụng nhiều để mô tả các dữ liệu thống kê.
- Phân tổ thống kê là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó, tiến hành
phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất
khác nhau. Đây là một phương pháp được dùng nh iều trong tổng hợp dữ liệu và phân tích
thống kê nhằm phân chia các loại hình kinh tế xã hội của hiện tượng nghiên cứu, biểu hiện
kết cấu của tổng thể, đánh giá vai trò quan trọng của từng bộ phận trong tổng thể, cũng
như giúp đánh giá mối liên hệ giữa các tiêu thức…
Phân tổ thống kê cũng được sử rất nhiều trong DS -KHHGĐ nhằm nêu nên những
đặc trưng cơ bản của hiện tượng được nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ tác động qua lại
giữa các chỉ tiêu dân số với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác, hay đánh giá mối liên hệ
giữa trình độ học vấn của phụ nữ và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên…
- Bảng và đồ thị thống kê là những công cụ trình bày dữ liệu thống kê một cách
rõ ràng. Chúng giúp ta biểu thị và xác định chính xác đặc điểm, quy luật biến động của
hiện tượng và c ũng được sử dụng rất nhiều trong công tác DS -KHHGĐ.
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Câu hỏi ôn tập
1. Trình bày khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm và các loại số tuyệt đối , số tương đối
trong thống kê . Liên hệ việc sử dụng chúng trong DS-KHHGĐ.
2. Phân tích điều kiện vân dụng chung số tương đối và tuyệt đối trong thống kê .
Liên hệ việc sử dụng chúng trong DS-KHHGĐ.
3. Khái niệm, ý nghĩa , các loại và điều kiện vận dụng số bình quân trong thống
kê. Liên hệ việc sử dụng để tính các loại số bình quân trong DS -KHHGĐ.
4. Trình bày khái niệm, ý nghĩ a và nhiệm vụ của phân tổ thống kê. Liên hệ việc
sử dụng phân tổ trong DS-KHHGĐ.
5. Xây dựng các loại bảng và đồ thị thống kê biểu thị đặc điểm và xu hướng
biến động về quy mô và cơ cấu dân số ở địa phương.

Bài tập thực hành
Có số liệu dân số chia theo nhóm tuổi của hai tỉnh Cao Bằng và Bình Dương có
tại Tổng điều tra dân số 1/4/2009 như sau:
Đơn vị: nghìn người
Cao Bằng

Bình Dương

Nhóm tuổi
Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

0-4

44,208

22,649

21,559

116,596

59,924

56,671

5-9

41,721

20,981

20,738

85,424

44,446

40,978

10-14

48,694

25,276

23,417

75,416

40,544

34,872

15-19

56,863

29,408

27,455

167,565

71,341

96,222

20-29

87,326

45,064

42,262

477,992

222,975

255,019

30-39

75,191

38,142

37,052

251,989

131,513

120,475

120

40-49

69,797

34,375

35,422

156,417

78,194

78,225

50-59

38,351

18,059

20,290

85,085

39,317

45,769

60-69

24,399

10,089

14,311

33,312

13,416

19,896

70-79

17,688

6,971

10,717

22,889

8,415

14,474

80+

6,650

2,115

4,534

9,949

3,053

6,896

510,888

253,129

257,757

1.482,634

713,138

769,497

Tổng số
Yêu cầu:

a. Xây dựng tháp dân số của hai tỉnh. Qua tháp dân số của hai tỉnh, có nhận xét
gì về cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính của hai tỉnh.
b. Tính các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc dân số theo tuổi và giới tính của hai tỉnh.
c. Phân tổ số dân của mỗi tỉnh trên thành 3 nhóm theo các độ tuổi khác nhau để :
- Đánh giá tình hình tái sản xuất dân số của mỗi tỉnh.
- Đánh giá mối quan hệ giữa dân số và kinh tế.
Xây dựng đồ thị phản ánh cơ cấu dân số theo tuổi của hai tỉnh này. Qua đồ thị,
đánh giá sự khác biệt về cơ cấu dân số theo tuổi của hai tỉnh.
d. Thực hiện việc phân tổ và xây dựng đồ thị như trong câu c, nhưng được làm
riêng cho từng giới. Qua đồ thị, rút ra nhận xét, đánh giá.
e. Tính tuổi trung vị , tỷ số phụ thuộc của dân số hai tỉnh. Có kết luận gì qua kết
quả tính được .
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Chương 4
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÔNG TIN TRONG DÂN SỐ -KHHGĐ

1. Phân tích xu thế biến động số dân theo thời gian.
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và các loại dãy số thời gian.
1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc xây dựng dãy số thời gian.
Mặt lượng của hiện tượng thư ờng xuyên biến động qua thời gian, việc nghiên
cứu sự biến động này được thực hiện trên cơ sở phân tích dãy số thời gian. Trong ví dụ
ở bảng 4.1 ta có hai dãy các con số. Ở dãy thứ nhất, mỗi con số đều là trị số của chỉ
tiêu “Số dân của huyện A có vào ngày đầu năm”. Các con số này được sắp xếp theo
thứ tự nhất định về mặt thời gian, từ năm 2005 đến năm 2010, mà qua đó ta có thể thấy
được xu hướng biến động của hiện tượng theo thời gian. Tương tự, ở dãy số thứ hai,
mỗi con số đều là trị số của chỉ tiêu “số t iền chi cho công tác DS-KHHGĐ” hàng năm
của huyện A và các con số này cũng được sắp xếp theo thứ tự từ năm 2005 đến 2010 .
Đó chính là “dãy số thời gian”.
Dãy số thời gian là dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo
thứ tự thời gian.
Bảng 4.1. Số liệu về tình hình DS -KHHGĐ huyện A trong thời kỳ 200 5-2010
Năm
Chỉ tiêu
Số dân có vào ngày
đầu năm (người)
Số tiền chi cho công
tác DS-KHHGĐ (triệu
đồng)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

140.040

141.851

143.590

145.338

147.050

148.720

421,5

456,7

497,8

512,0

547,6

599,5

Một dãy số thời gian bao giờ cũng có hai thành phần: thời gian và các mức độ
của dãy số.
Thời gian thường được ký hiệu là t, thời điểm cụ thể nào đó thường được ký
hiệu là ti. Nó có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm. Độ dài giữa hai thời gian liền nhau
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gọi là khoảng cách thời gian. Hai dãy số thời gian ở trên đều có khoảng cách thời gian
là một năm.
Các mức độ của dãy số là các trị số của một chỉ tiêu thống kê và thường được
ký hiệu là yi. Các mức độ này có thể đ ược biểu hiện bằng số tuyệt đối, số tương đối
hoặc số bình quân và bao giờ cũng có đơn vị tính.
Việc phân tích dãy số thời gian cho phép nhận thức các đặc điểm, biến động của
hiện tượng qua thời gian, tính quy luật (xu hướng) của sự biến động đó, từ đó có thể
giúp ta tiến hành dự đoán về mức độ của hiện t ượng trong thời gian tới.
Chẳng hạn như phân tích dãy số thời gian trên (theo ví dụ ở bảng 4.1) có thể
giúp ta rút ra kết luận rằng dân số của địa ph ương trên tăng khá đều đặn, sau mỗi năm
huyện A tăng thêm trên dưới 1.700 người, với tốc độ tăng bình quân khoảng 1, 2%/năm
theo quy luật hàm tuyến tính… Dựa vào xu thế biến động này, người ta thư ờng tiến
hành dự báo cho số dân của huyện A có vào các ngày 1/1 của những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, để phân tích tìm ra quy luật biến động và dự báo mức độ của hiện t ượng trong thời gian tiếp theo, thì nguyên tắc cơ bản khi xây dựng dãy số thời gian là
phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số. Cụ thể:
- Các mức độ của hiện tượng phải được thống nhất về nội dung, phạm vi và
phương pháp tính.
- Khoảng cách thời gian giữa các mức độ cũng nên bằng nhau, nhất là đối với
dãy số thời kỳ.
Trong thực tế, do những nguyên nhân khác nhau, các yêu cầu trên có thể bị vi
phạm, khi đó đòi hỏi có s ự chỉnh lý phù hợp tr ước tiến hành phân tích.
1.1.2. Các loại dãy số thời gian.
Như đã nói ở trên, các mức độ của một dãy số có thể được biểu hiện bằng số
tuyệt đối, số tương đối hoặc số bình quân. Vì vậy, người ta cũng phân biệt ba loại dãy
số thời gi an.
Dãy số tuyệt đối là dãy số mà các mức độ của nó là các số tuyệt đối. Ví dụ như
hai dãy số trong bảng 4.1 (số dân của huyện A có vào ngày đầu các năm, số tiền chi
cho công tác DS-KHHGĐ huyện A )
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Dãy số tương đối là dãy số mà các mức độ của nó là các số tương đối. Ví dụ: tỷ
số giới tính khi sinh của Việt Nam qua các năm từ 1999 đến 2009; Tốc độ phát triển
dân số hàng năm của huyện A, thời kỳ 2000 -2010…
Dãy số bình quân là dãy số mà các mức độ của nó là các số bình quân. Ví dụ: Số
dân bình quân của huyện A qua các năm từ 2000 đến 2010.
Trong các chương trên, ta đã thấy rõ là muốn có số tương đối, ta phải lấy hai số
tuyệt đối chia cho nhau, số bình quân cũng là kết quả tính toán từ các số tuyệt đối. Vì
vậy, có thể nói trong ba loại dãy số trên, dãy số tuyệt đối là dãy số cơ bản. Trong phạm
vi tài liệu này, ta cũng chỉ đi sâu nghiên cứu về dãy số tuyệt đối.
Dựa vào các mức độ của dãy số phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng
qua thời gian, có thể phân dãy số tuyệt đối thành dãy số tuyệt đối thời kỳ (dãy số thời
kỳ) và dãy số tuyệt đối thời điểm (dãy số thời điểm)
Dãy số thời kỳ là dãy số mà các mức độ của nó là những số tuyệt đối thời kỳ,
tức là các mức độ này dùng để phản ánh quy mô, khối l ượng của hiện tượng được tích
lũy trong một độ dài thời gian nhất định. Ví dụ: Tổng số tiền chi cho công tác DSKHHGĐ hàng năm của huyện A trong bảng 4.2.
Bảng 4.2. Tổng số tiền chi cho công tác DS-KHHGĐ hàng năm của huyện A
thời kỳ 2005-2010
Năm
Số tiền (triệu đồng)

2005
421,5

2006

2007

456,7

497,8

2008
512,0

2009

2010

547,6

599,5

Trong bảng 4.2, mỗi mức độ của dãy số phản ánh tổng số tiền chi hàng năm cho
công tác DS-KHHGĐ của huyện. Đây là những con số tích lũy số tiền đã chi trong cả
năm, nó được cộng dồn từ số tiền chi hàng ngày, hàng tháng c ho công tác DS-KHHGĐ
của huyện trong từng năm nghiên cứu.
Nếu ta cộng cả 6 mức độ trong ví dụ lại với nhau, ta đ ược toàn bộ số tiền đã chi
cho công tác DS-KHHGĐ của cả huyện trong suốt thời kỳ 6 năm, từ 200 5 đến 20 10.
Như vậy, dãy số thời kỳ có đặc điểm cơ bản là có thể cộng các mức độ của một dãy số
(cùng một chỉ tiêu), trong những khoảng thời gian liên tiếp nhau để phản ánh mức độ
của hiện tượng trong thời kỳ dài hơn.
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Dãy số thời điểm là dãy số mà các mức độ của nó là những số tuyệt đối thời
điểm, n ghĩa là các mức độ này phản ánh quy mô (khối lượng) của hiện t ượng tại những
thời điểm nhất định. Ví dụ 1 trong bảng 4.1 là một dãy số thời điểm.
Các mức độ của dãy số này chỉ biểu thị số dân của huyện A có vào các ngày đầu
năm (1/1 hàng năm). Nếu vào các ngày khác trong tháng, trong năm thì số dân của
huyện có thể đã thay đổi do sinh, chết, di chuyển của dân cư gây nên.
Nếu cộng cả 6 mức độ trong ví dụ lại với nhau, ta không thu được toàn bộ số
dân của huyện trong suốt thời kỳ 6 năm này. Như vậy, dãy s ố thời điểm có đặc điểm cơ
bản là việc cộng các mức độ của một dãy số thời điểm không phản ánh sự tích lũy về l ượng của hiện tượng nghiên cứu.

1.2. Các thước đo chủ yếu đánh giá xu thế biến động dân số theo thời gian.
Để phân tích và làm rõ những đặc đ iểm biến động của hiện tượng qua thời gian,
người ta thường sử dụng các thước đo chủ yếu sau:
1.2.1. Mức độ bình quân theo thời gian ( y )
Mức độ bình quân theo thời gian là mức độ đại diện cho các mức độ tuyệt đối
của một dãy số thời gian.
- Đối với dãy số thời kỳ hay dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian bằng
nhau hoặc không bằng nhau, cách tính chỉ tiêu này cũng khác nhau. Mức độ bình quân
qua thời gian đ ược tính theo công thức sau:

y

y1  y 2  ...  y n

n

y

i

n

(4.1)

Trong đó y i (i = 1, 2 , ... , n ) là các mức độ của dãy số thời kỳ.
Từ bảng 4.2, ta tính được số tiền chi bình quân hàng năm cho công tác DS KHHGĐ huyện A, trong thời kỳ 2005 - 2010 là:
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421,5 + 456,7 + 497,8 + 512,0 + 547,6 + 599,5

y =

6

= 435,6 triệu đồng

Như vậy, trong suốt thời kỳ 2005-2010, bình quân mỗi năm, huyện A đã chi
435,6 triệu đồng cho công tác DS-KHHGĐ.
- Đối với dãy số thời điểm: Tùy theo đặc điểm biến động của dãy số và nguồn
số liệu, chỉ tiêu này được tính theo các cách sau:
+ Đối với dãy số thời điểm biến động đều và chỉ có 2 mức độ đầu kỳ ( yđk) và
cuối kỳ ( yck), mức độ bình quân qua thời gian được tính theo công thức số bình quân
cộng giản đơn:

y

yđk  yck
2

(4.2)

Trong DS-KHHGĐ, công thức này thường được sử dụng để tính số dân bình
quân của một địa phương,… khi chỉ biết số dân đầu kỳ, cuối kỳ trong một khoảng thời
gian ngắn (thường là một tháng, một quý, thậm chí là một năm) mà không phải xét
xem hiện tượng có biến động đều hay không.
Ví dụ: số dân của huyện A vào ngày 1/1/2010 là 148.720 người , vào ngày
31/12/2010 là 150.456 người. Khi đó, theo công thức 4.2, số dân bình quân của huyện
A trong năm 2010 sẽ là:

y

yđk  yck 148.720  150.456

 149.588 người
2
2

+ Đối với dãy số thời điểm biến động không đều, có nhiều mức độ với khoảng
cách thời gian bằng nhau, mức độ bình quân theo thời gian được tính bằng các công
thức tính sau:

y
y1
 y 2  ....  y n 1  n
2
y 2
n 1
Hoặc

y

y 1  y 2  ...  y n 1
n 1
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(4.3)

(4.4)

Trong đó,

y i (i = 1, n) là các số bình quân của từng nhóm 2 mức độ đứng liền

nhau, được tính theo công thức 4.2, tức là:

yi 

yi  yi 1
2

Ví dụ: Tính số bao cao su (BCS) tồn kho bình quân của huyện A trong năm
2010 theo số liệu sau:
Ngày tháng

1/1/2010

1/4/2010

1/7/2010

1/10/2010

31/12/2010

Số BCS tồn kho

28.300

28.480

29.170

29.800

28.800

Trong trường hợp này, tr ước hết ta phải tính các yi , đó chính là số BCS tồn kho
bình quân hàng quý. Với nguồn số liệu hiện có, ở mỗi quý ta đều biết số tồn kho đầu và
cuối quý (số BCS tồn kho có vào ngày 1/4/2010 cũng chính là số có vào ngày
31/3/2010). Để thực hiện việc tính toán này, ta cần giả thiết rằng trong phạm vi mỗi
quý, số BCS lưu kho biến động đều. Khi đó, số BCS tồn kho bình quân hàng quý được
tính theo công thức số bình quân cộng giản đơn (công thức 4.2). Cụ thể là:
Quý I/2010: y1 

28.300  28.480
= 28.390 bao
2

28.480  29.170
 28.825 bao
2

Quý II/2010:

y2 

Quý III/2010:

y3 = 29.170  29.800 = 29.485 bao
2

Quý IV/2010:

y4 

29.800  28.800
= 29.300 bao
2

Và do đó, số BCS tồn kho bình quân năm 20 10 của huyện A được tính theo
công thức 4.4, ta có:
n 1

y

y
i 1

i

n 1



28.390  28.825  29.485  29.300
 29.000 bao
4
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Ta cũng có thể tính đ ược số BCS tồn kho bình quân của huyện A trong năm
2010 theo công thức 4.3. Khi đó, ta có:
28.300
28.800
 28.480  29.170  29.800 
116.000
2
2
= 29.000 bao
y

5 1
4

- Đối với dãy số thời điểm có k hoảng cách thời gian không bằng nhau thì mức
độ bình quân qua thời gian đ ược tính theo công thức sau:

y

y1 h1  y 2 h2  ....  y n hn
h1  h2  ....  hn

(4.5)

Trong đó hi (i = 1,2,…,n) là khoảng thời gian có mức độ yi .
Ví dụ: Số dân của một điểm dân cư trong tháng 9 năm 2011 như sau:
+ Ngày 1/9 có 2000 người;
+ Ngày 10/9 có 7 người từ nơi khác chuyển đến và 1 cháu bé được sinh ra;
+ Ngày 15/9 có 3 người chuyển đến, chuyển đi 6 người ;
+ Ngày 21/9 có 3 người ở nơi khác chuyển đến và từ đó cho đến hết tháng số
dân không thay đổi , trong tháng không có người chết . Yêu cầu tính số dân bình quân
của điểm dân cư này trong tháng 9/2011;
Bảng sau đây được lập ra để tính toán:
Thời gian

Số ngày
(hi)

Số dân
(yi)

Nhân lượng biến với
quyền số (yihi)

Từ 1/9 đến 9 /9

9

2000

18.000

Từ 10/9 đến 14/9

5

2008

10.040

Từ 15/9 đến 20/9

6

2005

12.030

Từ 21/9 đến 30/9

10

2008

20.080

Cộng

30

60.150

Vậy số dân bình quân của điểm dân cư này trong tháng 9/2011 là:

y

60.150
 2.005 người
30
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1.2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối
Chỉ tiêu này cho biết trong 1 hoặc một số đơn vị thời gian, mức độ của hiện tư ợng
đã tăng thêm (hoặc giảm bớt đi) một lượng tuyệt đối là bao nhiêu. Tuỳ theo mục đích
nghiên cứu, có thể tính các chỉ tiêu về lượng tăng (giảm) tuyệt đối sau đây:
- Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn ( ký hiệu  i đọc là Đel -ta): Phản ánh
biến động tuyệt đối về mức độ của hiện t ượng giữa hai thời gian liền nhau và được tính
theo công thức sau:

i  yi  yi1 với i = 2, 3, ... , n

(4.6)

Trong đó:
 i : Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn (hay từng kỳ) ở thời gian i so với thời

gian đứng liền tr ớc đó là i-1
y i : Mức độ của hiện tượng ở thời gian i
y i 1 : Mức độ của hiện tượng ở thời gian i-1
 i > 0: phản ánh quy mô hiện tượng tăng, ngược lại nếu  i < 0: phản ánh quy

mô hiện tượng giảm.
Theo số liệu ở bảng 4.1, các lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn phản ánh số
dân huyện A tăng thêm mỗi năm là bao nhiêu ngư ời. Ta có:
Số dân tăng thêm trong năm 2005: 2  y2  y1 = 141.851 – 140.040 = 1.811 người.
Số dân tăng thêm trong năm 200 6: 3  y3  y2 = 143.590 – 141.851 = 1.739 người.
Số dân tăng thêm trong năm 200 7: 4  y4  y3 = 145.338 – 143.590 = 1.748 người.
Số dân tăng thêm trong năm 2008: 5  y5  y4 = 147.050 – 145.338 = 1.712 người.
Số dân tăng thêm trong năm 2009: 6  y6  y5 = 148.720 – 147.050 = 1.670 người.
Kết quả trên cho thấy mỗi năm số dân huyện A tăng thêm trên dưới 1.7 00 người
và đang có xu hướng giảm dần theo thời gian.
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- Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc: Phản ánh biến động tuyệt đối về mức độ
của hiện tượng trong những khoảng thời gian dài và được tính theo công thức sau:

 i  y i  y1

với i = 2, 3, ... , n

(4.7)

Trong đó:
 i : Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc ở thời gian i so với thời gian đầu

của dãy số (được chọn làm gốc).
yi: Mức độ của hiện tượng ở thời gian i.
y1: Mức độ của hiện tượng ở thời gian đầu của dãy được chọn làm gốc.
Theo số liệu ở bảng 4.1, các lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc phản ánh số dân
huyện A tăng thêm là bao nhiêu người qua mỗi thời kỳ 2 năm, 3 năm…. Ta có:
Số dân tăng thêm trong 2 năm 200 5 và 2006 là:

3  y3  y1 = 143.590 – 140.040 = 3.350 người.
Số dân tăng thêm trong 3 năm 2005, 2006 và 2007 là:

4  y4  y1 = 145.338 – 140.040 = 5.298 người.
Số dân tăng thêm trong 4 năm, từ 200 5 đến 200 8 là:

5  y5  y1 = 147.050 – 140.040 = 7.010 người. .
Số dân tăng thêm trong 5 năm, từ 200 5 đến 200 9 là:

6  y6  y1 = 148.720 – 140.040 = 8.680 người.
Dễ dàng nhận thấy giữa các lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn và định gốc có
mối quan hệ như sau:
n

 n    i  yn  y1

(4.8)

i2

- Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân : Phản ánh mức độ đại diện của
các lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn và được tính theo công thức:


 2   3  .....   n

y  y1
 n  n
n 1
n 1
n 1
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(4.9)

Trong ví dụ ở bảng 4.1 , lượng tăng giảm tuyệt đối bình quâ n cho ta biết, trong
thời kỳ từ 2005 đến đầu năm 2010, bình quân mỗi năm, số dân huyện A tăng thêm bao
nhiêu người.


y6  y1 148.720  140.040

= 1.736 người
6 1
5

1.2.3. Tốc độ phát triển
Chỉ tiêu này phản ánh nhịp độ và xu hướng biến động của hiện tượng nghiên
cứu qua thời gian. Thực chất đây là một số tương đối động thái, nên nó được tính bằng
cách chia mức độ của hiện tượng ở kỳ nghiên cứu cho mức độ của hiện tượng ở kỳ
gốc. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, có thể chọn kỳ gốc khác nhau, k hi đó ta có các tốc
độ phát triển sau:
- Tốc độ phát triển liên hoàn ( ti): Phản ánh nhịp độ và xu h ướng biến động của
hiện tượng qua hai thời gian liền nhau. Nó được tính bằng cách so sánh mức độ của hiện
tượng ở thời gian nghiên cứu so với thời gian liề n trước đó. Công thức tính:

ti 

yi
y i 1

với i = 2, 3, ... , n

(4.10)

ti có thể được biểu thị bằng số lần hoặc %.
Từ ví dụ ở bảng 4.1 , ta tính được các tốc độ phát triển liên hoàn biểu thị tốc độ
phát triển dân số huyện A qua các năm như sau:
Năm 2005

t2 

y2 141.851

 1,0129 lần hay 101, 29%
y1 140.040

Năm 2006

t3 

y3 143.590

 1,0123 lần hay 101, 23%
y2 141.851

Năm 2007

t4 

y4 145.338

 1,0122 lần hay 101, 22%
y3 143.590

Năm 2008

t5 

y5 147.050

 1,0118 lần hay 101, 18%
y4 145.338

Năm 2009

t6 

y6 148.720

 1,0114 lần hay 101,14%
y5 147.050

- Tốc độ phát triển định gốc ( Ti ): Phản ánh nhịp độ và xu hướng biến động của
hiện tượng qua những khoảng thời gian dài. Nó được tí nh bằng cách so sánh mức độ
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của hiện tượng ở thời gian nghiên cứu với một mức độ nào đó ở phía trư ớc được chọn
làm gốc so sánh theo công thức:

Ti 

yi
y1

với i = 2, 3, ... , n

(4.11)

Ti cũng có thể được biểu hiện bằng số lần hoặc % .
Từ ví dụ ở bảng 4.1, ta tính được các tốc độ phát triển định gốc biểu thị tốc độ
phát triển dân số huyện A qua một số năm.
Năm 2005:

T2 

Năm 2006 so với đầu năm 200 5:

y2 141.851

 1,0129 lần hay 101,29%
y1 140.040
T3 

y3 143.590

 1,0253 lần hay 102, 53%
y1 140.040

Năm 2007 so với đầu năm 2005: T4 

y4 145.338

 1,0378 lần hay 103,78%
y1 140.040

Năm 2008 so với đầu năm 2005: T5 

y5 147.050

 1,0501 lần hay 105,01%
y1 140.040

Năm 2009 so với đầu năm 200 5: T6 

y6 148.720

 1,0620 lần hay 106, 20%
y1 140.040

(T6 phản ánh tốc độ phát triển dân số của huyện A qua 5 năm, đầu năm 2010 so
với đầu năm 2005)
Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có các mối liên hệ sau:
Thứ nhất: Tích các tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển định gốc
tương ứng, tức là:

Tn  t2 .t3 ....tn 

yn
y1

(4.12)

Thứ hai: Th ương của tốc độ phát triển định gốc ở thời gian i với tốc độ phát
triển định gốc ở thời gian i - 1 bằng tốc độ phát triển liên hoàn giữa hai thời gia n đó,
tức là:
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Ti
 ti
T i 1

với i = 2, 3, ... , n

(4.13)

- Tốc độ phát triển bình quân ( t ): Là mức độ đại diện của các tốc độ phát triển
liên hoàn, biểu thị nhịp độ biến động trung bình của hiện tượng trong cả kỳ nghiên cứu.
Từ mối quan hệ thứ nhất giữa các tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát định
gốc, nên tốc độ phát triển bình quân được tính theo công thức số bình quân nhân, là:

t

n 1

t 2 .t 3 ... t n 

n 1

yn
y1

(4.14)

Theo ví dụ ở bảng 4.1, ta tính được tốc độ phát triển bình quân biểu thị tốc độ
phát triển dân số bình quân hàng năm của huyện A trong thời kỳ 200 5-2010 như sau:

t  6 1

y 6 5 148 .720 5

 1,0620  1,0121 lần (hay 101,21%)
y1
140 .040

Hoặc:

t  5 1,01291,01231,01221,01181,0114  5 1,0620  1,0121 lần (hay 101,21%)
Tuy nhiên, cần chú ý rằng đây là chỉ tiêu bình quân . Do vậy, để số bình quân
này có ý nghĩa đại diện cho các tốc độ phát triển liên hoàn thì chỉ nên tính chỉ tiêu này
đối với những hiện tượng biến động theo một xu hư ớng nhất định.

1.2.4. Tốc độ tăng
Chỉ tiêu này phản ánh nhịp độ tăng (giảm) của hiện tượng qua thời gian , nó cho
ta biết qua thời gian, hiện tượng đã tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu
phần trăm. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu để chọn gốc so sánh khác nhau giống như
tốc độ phát triển. Do đó, cũng có các tốc độ tăng (hoặc giảm) khác nhau.
- Tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn (ai): phản ánh nhịp độ tăng (hoặc giảm)
của hiện tượng ở thời gian i so với thời gian i -1 và được tính theo công thức:

ai 

yi  yi 1
 ti  1
yi 1
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(4.15)

Như vậy, tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn chính bằng tốc độ phát triển liên
hoàn (biểu hiện bằng lần) trừ đi 1 hoặc trừ đi 100 (nếu tốc độ phát triển liên hoàn biểu
hiện bằng phần trăm).
Từ các kết quả ở mục 1.2.3, ta có thể tính được các tốc độ tăng liên hoàn biểu
thị tốc độ tăng dân số của huyện A qua từng năm nh ư sau:
Năm 2005
Năm 2006

a2 = t2 - 1 = 1,0129 – 1 = + 0,0129 lần hay tăng 1,29%
a3 = t3 - 1 = 1,0123 – 1 = + 0,0123 lần hay tăng 1,23%

Năm 2007

a4 = t4 - 1 = 1,0122 – 1 = + 0,0122 lần hay tăng 1,22%

Năm 2008

a5 = t5 - 1 = 1,0118 – 1 = + 0,0118 lần hay tăng 1,18%

Năm 2009

a6 = t6 - 1 = 1,0114 – 1 = + 0,0114 lần hay tăng 1,14%

- Tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc ( Ai ): phản ánh nhịp độ tăng (hoặc giảm)
của hiện tượng ở thời gian nghiên cứu i so với một mức độ nào đó của dãy số ở thời
gian phía trước được chọn cố định làm gốc so sánh (th ường chọn là mức độ đầu tiên
của dãy số) và được tính theo công thức sau:

Ai 

yi  y1
 Ti  1
y1

(4.16)

Như vậy, tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc chính bằng tốc độ phát triển định
gốc (biểu hiện bằng lần) trừ đi 1 hoặc trừ đi 100 (nếu tốc độ phát triển định gốc biểu
hiện bằng phần trăm).
Từ các kết quả ở mục 1.2.3, ta có thể tính được các tốc độ tăng định gốc biểu thị
nhịp độ tăng dân số của huyện A qua một số năm như sau:
Năm 2005:

A2 = T2 - 1 = 1,0129 -1 = + 0,0129 lần hay tăng 1,29%

Năm 2006 so với đầu năm 200 5

:

A3 = T3 - 1 = 1,0253 - 1 = + 0,0253 lần hay tăng 2,53%
Năm 2007 so với đầu năm 200 5:
A4 = T4 - 1 = 1,0378 - 1 = + 0,0378 lần hay tăng 3,78%
Năm 2008 so với đầu năm 2005:
A5 = T5 - 1 = 1,0501 - 1 = + 0,0501 lần hay tăng 5, 01%
Năm 2009 so với đầu năm 2005:
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A6 = T6 - 1 = 1,0620 - 1 = + 0,0620 lần hay tăng 6, 20%
- Tốc độ tăng (hoặc giảm) bình quân ( a ): Nó chính là số bình quân của các tốc
độ tăng (giảm) liên hoàn, phản ánh nhịp độ tăng (hoặc giảm) bình quân của các mức độ
của hiện tượng trong cả kỳ nghiên cứu. Nó chính bằng tốc độ phát triển bình quân trừ đi
1 (nếu t biểu hiện bằng lần) hoặc trừ đi 100 (nếu t biểu hiện bằng %).
Công thức tính:

a  t 1

(4.17)

Theo ví dụ ở bảng 4.1, với kết quả tính được ở mục 1.2.3, ta tính được tốc độ
tăng bình quân biểu thị tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm của huyện A trong thời
kỳ 2005-2010 như sau:

a  t  1  1,0121 -1 = + 0,0121 lần (hay tăng 1,21%)

1.2.5. Giá trị tuyệt đối 1% của tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn
Chỉ tiêu này cho biết cứ 1% của tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn thì tương ứng
với một quy mô cụ thể là bao nhiêu và tính đ ược bằng cách chia lượng tăng (hoặc
giảm) tuyệt đối liên hoàn cho tố c độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn, tức là:

gi 

i
y i  y i 1
y

 i 1
y i  y i 1
a i (%)
100
 100
y i 1

(4.18)

Từ bảng 4.1, ta có:
g2 

y1 140.040

 1400,4 (người ). Điều này có nghĩa là, năm 200 5, số dân
100
100

của huyện A cứ tăng thêm 1%, thì tương ứng tăng thêm về số tuyệt đ ối là 1400 người.
Tương tự, ta có:
g6 

y5 147.050


100
100
1470,5 (người ). Nghĩa là, năm 200 9, số dân của huyện A

cứ tăng thêm 1%, thì tư ơng ứng lại tăng thêm về số tuyệt đối là 14 70,5 người. Như
vậy, nếu năm 2009 huyện A giữ nguyên tốc độ tăng dân số như năm 2005, thì số người
tăng thêm của năm 2008 vẫn lớn hơn năm 2004.
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y1 đối với tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc vì nó
Chú ý là chỉ tiêu này không tính
luôn là một số không đổi và bằng 100 .

Trên đây là năm chỉ tiêu th ường được sử dụng để ph ân tích đặc điểm biến động
của hiện tượng qua thời gian. Căn cứ vào độ lớn và sự biến động của các chỉ tiêu này
để rút ra nhận xét, kết luận về đặc điểm và xu hư ớng biến động của hiện tượng. Tuy
nhiên, mỗi chỉ tiêu trên có nội dung và ý nghĩa riêng, song giữa chúng luôn có mối liên
hệ với nhau nhằm giúp cho việc phân tích xu hướng biến động của hiện tượng nghiên
cứu được đầy đủ và sâu sắc.
1.3. Xây dựng hàm biểu thị xu thế biến động DS-KHHGĐ theo thời gian.
Trong phương pháp này, quy luật biến động các quá trình DS-KHHGĐ của
một vùng, một địa ph ương theo thời gian được biểu hiện bằng một hàm số và gọi là
hàm xu thế. Dạng tổng quát của hàm xu thế là:
ŷ t = f(t)

với t = 1, 2 , 3 ,…, n là thứ tự thời gian của dãy số

Tùy theo quy luật biến động DS-KHHGĐ qua thời gian, mà hàm f(t) có thể là
hàm bậc nhất (tuyến tính), hàm bậc hai (parabol), bậc ba, hàm mũ… Trong đó, hàm xu
thế tuyến tính là dạng đơn giản nhất và thường được sử dụng để biểu thị xu thế biến
độn g DS-KHHGĐ của một huyện, một tỉnh theo thời gian :
Về mặt lý thuyết, hàm xu thế tuyến tính đư ợc sử dụng khi các lượng tăng (hoặc
giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau, tức là số dân tăng thêm trong mỗi đơn vị thời
gian (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm) xấp xỉ bằng nhau. Trong trường hợp này,
nếu biểu diễn số dân theo thời gian lên hệ trục tọa độ vuông góc, ta sẽ thấy chúng đ ược
sắp xếp thành một đường gấp khúc gần giống một đường thẳng.
Phương trình của hàm xu thế tuyến tính có dạng:
ŷ t = a + bt

Trong đó:

(4.19)

ŷt : Mức độ của hiện tượng đư ợc điều chỉnh theo hàm xu thế.

t: Thứ tự thời gian của dãy số (t = 1, 2 , 3 ,…, n).
a và b là các hệ số
Để tìm giá trị của c ác hệ số a và b, ta áp dụng phương pháp số bình phương nhỏ
ất.
Theo
ph ương pháp này, với hàm xu thế tuyến tính, sẽ có hệ ph ương trình chuẩn:
nh

 y  na  b t
 ty  a t  b t

2
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Giải hệ phư ơng trình trên sẽ thu được giá trị của các hệ số a và b. Theo số liệu
trong bảng 4.1, ta sẽ xây dựng được hàm xu thế biểu thị quy luật biến động theo thời
gian của dân số huyện A theo các bước sau:
* Nhận xét: Theo kết quả tính toán trong mục 1.2.2, ta thấy số dân tăng thêm
trong mỗi năm của huyện xấp xỉ bằng nhau. Vậy ta có thể sử dụng hàm xu thế tuyến
tính để biểu thị quy luật biến động của số dân huyện này theo thời gian.
Nếu biểu diễn lên hệ trục tọa độ vuông góc, ta nhận đư ợc một đường gấp khúc
gần giống một đường thẳng. Như vậy, ta có thêm căn cứ để kết luận việc dùng hàm xu
thế tuyến tính biểu thị quy luật biến động của số dân huyện này là tốt nhất
150,000

148,000

146,000

144,000

142,000

140,000

138,000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Hình 4.1: Đồ thị biểu diễn biến động số dân huyện A qua thời gian
Sử dụng hàm xu thế tuyến tính để biểu thị quy luật biến động của số dân huyện
A theo thờì gian. Để xác định đư ợc giá trị của các hệ số a và b theo hệ phương trình
chuẩn, ta lập bảng tính với thứ tự thời gian t được sử dụng để tính toán bắt đầu từ 1 đến
hế t (t =1 ứng với ngày 1/1/ 200 5, t = 2 ứng với 1/1/ 200 6 ... và t = 6 ứng với 1/1/ 20 10).
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Bảng tính toán
t2

yt

140.040

t
(tính toán)
1

1

140.040

2006
2007

141.851
143.590

2
3

4
9

283.702
430.770

2008
2009

145.338
147.050

4
5

16
25

581.352
735.250

2010

148.720

6

36

892.320

Cộng

866.589

21

91

3.063.434

Năm

Số dân (y)

2005

Thay kết quả trong bảng tính vào hệ phư ơng trình chuẩn, ta đ ược:
866.589 = 6a+ 21b
3.063.434 = 21a + 91b
Giải hệ trên, ta được: a = 138.357 và b = 1.735,34
Vậy, hàm xu thế tuyến tính biểu thị quy luật biến động số dân huyện A theo thời
gian có dạng:

ŷ t = 138.357 + 1735,34 t
Ta cũng có thể giải bài toán trên một cách
thật đơn giản nhờ phần mềm Excel. Để làm được
điều này, trước hết ta phải nhập dữ liệu vào một
file của Excel. Trong file này ta cũng có các cột:
năm, t tính toán (t) và số dân (y) như bảng bên
Hệ số a trong hàm xu thế tuyến tính trên được xác
định bằng lệnh: “=Intercept(C1:C7,B1:B7)”

Lệnh này có thể viết trực tiếp, hoặc được cung cấp qua thực đơn
Insert\Function. Trong hộp thoại này, chọn Statistical, chọn Intercept, ta sẽ được hộp
thoại sau:
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Bấm OK, chương trình đòi hỏi phải khai báo
dữ liệu .

Đặt con trỏ vào phần ô trắng của dòng Known_y’s, rồi rê chuột đánh dấu các ô
từ C1 đến C7. Đặt con trỏ vào phần ô trắng của dòng Known_x’s, rồi rê chuột đánh
dấu vùng từ B1 đến B7, rồi bấm Enter, ta sẽ được kết quả là giá trị của hệ số a. Trong
ví dụ này, ta được kết quả a = 138.357. Lặp lại các thao tác trên, nhưng lần này thay
lệnh Intercept bằng lệnh Slope ta sẽ được giá trị của hệ số b (Có thể đặt con trỏ vào
một ô trắng bất kỳ bên cạnh vùng số liệu, đánh trực tiếp lệnh: “=Slope(C1:C7,B1:B7)”
rồi bấm OK ta cũng đư ợc kết quả tương tự). Trong ví dụ này hệ số b có giá trị là
1.735,571.
Trong hàm này, giá trị a
= 138.357 biểu thị giá trị điều
chỉnh số dân huyện A có tại thời
điểm gốc t = 0 (tương ứng với
ngày 1/1/2004). Giá
1.735,57 cho biết khi
trôi qua 1 năm, số
huyện lại tăng thêm

trị b =
thời gian
dân của

=SLOPE(C1:C7,B1:B7)

1.735,57

người.
Ngoài ý nghĩa biểu thị quy luật biến động của số dân theo thời gian, hàm xu thế
trên còn giúp ta dự báo gần đúng số dân của huyên trong các thời gian tiếp theo. Ví dụ,
dự báo số dân của huyện A có vào ngày 1/1/201 1 (theo quy luật đặt thứ tự thời gian t
như trong bài, ngày 1/1/2011 ứng với t = 7), ta có:

139

P1/1/2011 =

ŷ 7 = 138.357 + 1735,57 * 7 = 150.506 người

2. Phân tích mối liên hệ giữa các biến dân số - xã hội.
2.1. Sử dụng bảng thống kê phân tích mối liên hệ giữa các biến dân số - xã hội.
Để phân tích mối liên hệ giữa các tiêu thức, các biến bằng cách sử dụng bảng
thống kê, ngư ời ta thường sử dụng bảng phân tổ liên hệ. Trong phân tổ liên hệ, cần
phải có ít nhất từ 2 tiêu thức hay 2 biến có liên hệ với nhau trở lên (gọi chung là tiêu
thức). Các tiêu thức này đ ược phân biệt thành hai loại: tiêu thức nguyên nhân và tiêu
thức kết quả. Tiêu thức nguyên nhân (biến độc lập) là tiêu thức gây ảnh hưởng , mà sự
biến động của tiêu thức này sẽ dẫn đến sự thay đổi (tăng hoặc giảm) của tiêu thức kia
một cách có hệ thống mà ta gọi là tiêu thức kết quả (biến phụ thuộc .
Thực hiện việc phân tổ này, trư ớc hết các đơn vị tổng thể được phân tổ theo tiêu
thức nguyên nhân. Sau đó trong mỗi tổ tiếp tục tính các trị số bình quân của các tiêu thức
kết quả còn lại. Quan sát sự biến thiên của hai tiêu thức này có thể giúp ta kết luận về
tính chất của mối liên hệ giữa hai tiêu thức. Hai tiêu thức có liên hệ thuận (liên hệ đồng
biến) nế u hai tiêu thức có sự biến thiên cùng chiều. Ngược lại thì hai tiêu thức có liên hệ
nghịch (liên hệ nghịch biến). Trong trư ờng hợp tiêu thức nguyên nhân thay đổi theo một
xu hướng nhất định mà tiêu thức kết quả không thay đổi, hoặc thay đổi không theo xu
hướng nào, điều này chứng tỏ giữa hai tiêu thức không có mối liên hệ phụ thuộc nhau.
Trong DS-KHHGĐ, cũng có thể sử dụng phân tổ liên hệ để đánh giá ảnh hư ởng
tác động của dân số đến các biến kinh tế – xã hội hoặc ngư ợc lại.
Chẳng hạn như để đánh giá xem trình độ học vấn của phụ nữ có ảnh hư ởng đến
tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hay không, cần lựa chọn hai tiêu thức, trong đó trình độ học
vấn của phụ nữ là tiêu thức nguyên nhân, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là tiêu thức kết
quả. Để lập bảng phân tổ liên hệ biểu thị mối liên hệ giữa hai tiêu thức này, tr ước hết ta
phải phân tổ số phụ nữ được nghiên cứu theo trình độ học vấn. Sắp xếp trình độ học
vấn từ thấp đến cao (từ chư a biết đọc/viết đến tốt nghiệp THPT). Trong mỗi tổ trình độ
học vấn của phụ nữ, ta phải thu thập các số liệu như số phụ nữ sinh con trong năm, số
phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên trong năm để tính ra tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Trên cơ
sở nguồn số liệu này, ta lập bảng phân tổ liên hệ sau:

140

Bảng 4.3. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên theo tr ình độ học vấn
TT

1
2
3
4
5

Trình độ học vấn
(A)
Chưa biết đọc/viết
Chưa hết tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp THCS
Tốt nghiệp THPT
Chung

Số sinh con
trong năm
(1)
…
…
…
…
…
…

Số sinh con T3
trở lên trong năm
(2)
…
…
…
…
…
…

Tỷ lệ sinh con
T3 trở lên
(3)= (2) : (1)
…
…
…
…
…
…

Ghi chú
(4)
…
…
…
…
…
…

Theo kết quả điều tra biến động DS-KHHGĐ năm 2010, thì mối quan hệ giữa
trình độ học vấn của người phụ nữ và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở nư ớc ta được biểu
hiện cụ thể ở bảng sau
Bảng 4.4. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên theo trình độ học vấn của phụ nữ Viêt Nam , 2010

TT
1
2
3
4
5

Trình độ học vấn

Tỷ lệ sinh con T3 trở lên
(%)

Chưa biết đọc/viết
Chưa hết tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học

Ghi chú

45,0
28,8
18,4
13,8

Tốt nghiệp THCS
Tốt nghiệp THPT

5,1

Chung

15,1
Nguồn: Kết quả điều tra biến động DS-KHHGĐ năm 2010

Bảng phân tổ trên cho ta thấy rõ mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa trình độ học vấn
của người phụ nữ và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở n ước ta năm 2010. Khi trình độ học
vấn t ăng từ chưa biết đọc/biết viết, đến chư a hết tiểu học... và cho đến nhóm cuối cùng
là đã tốt nghiệp THPT, thì đồng thời tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên ở n ước ta cũng
đã giảm đi rõ rệt.
2.2. Xây dựng hàm hồi quy phân tích mối liên hệ giữa các biến dân số - xã hội.
Để phân tích làm rõ mối liên hệ giữa các biến dân số - xã hội, cụ thể là đánh giá
ảnh hưởng tác động của các biến kinh tế - xã hội đến các biến dân số hoặc ngược lại, ta
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thường dùng ph ương pháp hồi quy. Dạng đơn gi ản của phư ơng pháp này là sử dụng để
nghiên cứu mối quan hệ giữa hai tiêu thức số l ượng có liên hệ phụ thuộc nhau. Trình tự
nghiên cứu được thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Nghiên cứu mối liên hệ để xác định tiêu thức nguyên nhân (còn gọi là
biến độc lập - ký hiệu là x) và tiêu thức kết quả (còn gọi là biến phụ thuộc - ký hiệu là
y). Chẳng hạn như khi nghiên cứu mối liên hệ giữa “chỉ số phát triển con người - HDI”
và mức sinh (biểu thị bằng TFR), ta phải căn cứ vào phân tích lý luận để thấy rằng mức
sinh phụ thuộc vào trình độ phát triển. Nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ trình độ phát triển
càng cao, mức sinh càng thấp và ngư ợc lại. Từ đó, chọn HDI làm biến độc lập x và
TFR làm biến phụ thuộc y.
- Bước 2: Thu thập số liệu về hiện tượng nghiên cứu. Giả sử nghiên cứu trên được
thực hiện tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, ta sẽ sử dụng các đơn vị quan sát là
từng tỉnh. Vậy số liệu cần thu thập ở đây là HDI và TFR theo từng tỉnh của vùng này.
Theo các nguồn tài liệu hiện có, ta sẽ tìm các số liệu này của năm 2004.
Bảng 4.5. HDI và TFR các tỉnh đồng bằng sông Hồng, năm 2004
Tỉnh/ Thành phố
Hà Nội

HDI
0,824

TFR
1,83

0,766

2,13

3

Hải Phòng
Hải Dương

0,745

2,10

4

Bắc Ninh

0,735

2,40

5

Vĩnh Phúc

0,728

2,15

6

Hưng Yên

0,728

2,32

7

Thái Bình

0,724

2,19

8

Hà Nam

0,722

2,30

9

Nam Định

0,712

2,31

10

Ninh Bình

0,709

2,37

11

Hà Tây

0,704

2,29

STT
1
2

Nguồn: Điều tra biến động DS-KHHGĐ 1/4/ 2004
Báo cáo phát triển con người Việt Nam, năm 2005
Quan sát số liệu trong bảng 4.5 cho thấy một xu hướng khá rõ, cùng với sự tăng
lên của trình độ phát triển (chỉ số phát triển con người - HDI) thì TFR lại giảm xuống.
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Điều này chứng tỏ giữa hai biến có quan hệ tỷ lệ nghịch. Nh ưng cũng có trường hợp
không hoàn toàn như vậy. Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam c ó HDI lớn hơn Hà Tây,
đồng thời TFR cũng cao hơn Hà Tây, Bắc Ninh có mức sinh cao nhất, trong khi trình
độ phát triển lại xếp trên 7 tỉnh... Điều này chứng tỏ mối liên hệ giữa trình độ phát triển
và mức sinh là không hoàn toàn chặt chẽ như một liên hệ hàm số, mà giữa chúng chỉ có
mối liên hệ tư ơng quan.
- Bước 3: Trình bày số liệu trên lên đồ thị.
Trên hệ trục tọa độ vuông góc, trục hoành đượcdùng để biểu thị biến độc lập x
(HDI), trục tung biểu diễn biến phụ thuộc y (TFR). Với số liệu thực tế đã có, ta sẽ thu đư ợc một đường gấp khúc biểu thị mối liên hệ thực tế giữa hai biến (hình 4.2). Đường gấp
khúc này được gọi là đường hồi quy thực nghiệm.
2,5

Đường hồi quy thực nghiệm

TFR

2,3

2,1

1,9

1,7
0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

0,84

HDI

Hình 4.2: Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa HDI và TFR, Việt Nam, 2004
- Bước 4: Xác định dạng của phương trình hồi quy.
Hình dạng của đ ường hồi quy thực nghiệm là căn cứ để xác định dạng của phư ơng trình hồi quy. Nếu đường hồi quy thực nghiệm gần giống một đường thẳng, ta có
thể sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính :

ŷ x = a + bx
Trong đó:

(4.22)

ŷ x : giá trị của tiêu thức kết quả đ ược tính từ mô hình hồi quy.

x: giá trị thực tế của tiêu thức nguyên nhân.
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a và b là các hệ số của ph ương trình hồi quy.
Trường hợp đường hồi quy thực nghiệm không gần giống đường thẳng, ta phải
sử dụng các dạng mô hình hồi quy phi tuyến tính khác
- Bước 5: Xác định giá trị của các hệ số a và b.
Các hệ số a và b của hàm hồi quy tuyến tính đ ược xác định bằng phư ơng pháp
bình phương nhỏ nhất, với hệ ph ương trình chuẩn:

 y  na  b x
 xy  a x  b x

2

Để tìm a và b, cần dựa vào số liệu thực tế để tính các tổng  x,  y,  xy,  x2.
Thực hiện việc này bằn g cách lập bảng tính toán sau:
x

y

x2

xy

y2

0,824

1,83

0,6790

1,5079

3,3489

0,766

2,13

0,5868

1,6316

4,5369

0,745

2,10

0,5550

1,5645

4,4100

0,735

2,40

0,5402

1,7640

5,7600

0,728

2,15

0,5300

1,5652

4,6225

0,728

2,32

0,5300

1,6890

5,3824

0,724

2,19

0,5242

1,5856

4,7961

0,722

2,30

0,5213

1,6606

5,2900

0,712

2,31

0,5069

1,6447

5,3361

0,709

2,37

0,5027

1,6803

5,6169

0,704

2,29

0,4956

1,6122

5,2441

 x2 =

 xy =

 y2 =

17,9055

54,3439

 x=8,097

 y=24,39

5,9717
Thay số liệu vào hệ phương trình trên, ta có:
24,39 = 11 a + 8,097 b

17,9055 = 8,097 a + 5,9717 b
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Giải hệ phư ơng trình, sẽ đư ợc:
a = 5,25512 và b = - 4,127.
Như vậy, mô hình hồi quy tuyến tính phản ảnh mối liên hệ HDI và TFR là:

ŷ x

= 5,255 - 4,127 x

hoặc

TFR = 5,255 – 4,127 HDI

Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số a biểu thị mức độ tác động của các tiêu
thức nguyên nhân không có trong mô hình (ngoài x) đến y. Còn hệ số b biểu thị mức
độ tá c động của riêng biến độc lập x đến y. Khi x tăng 1 đơn vị thì sẽ làm y tăng b đơn
vị. Hệ số b được gọi là “hệ số hồi quy”.
Trong ví dụ trên, a = 5,255 cho biết do tác động của các tiêu thức nguyên nhân
khác, ngoài HDI đã làm cho TFR đạt mức 5,255 con/ phụ nữ. Hệ số b = -4,127 cho biết
khi HDI tăng 0,1 đơn vị, thì TFR giảm 0,4127 con/ phụ nữ.
- Bước 6: Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa x và y.
Để đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan giữa x và y, người ta
dùng “hệ số tương quan” (ký hiệu: r )
Có nhiều công thức để tính hệ số tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số l ượng,
trong đó công thức thường được sử dụng là:
r  b1

x
y

(4.23)

Bảng giá trị của hệ số tương quan tuyến tính: r luôn nằm trong khoảng từ -1 đến
+1, tức là : -1  r  1. Mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tư ơng quan giữa hai tiêu thức
được nghiên cứu phụ thuộc vào độ lớn của r.
- Nếu r = 1 ( hoặc r = -1) : giữa x và y có mối liên hệ hàm số.
- Nếu r = 0 : giữa x và y không có mối liên hệ tư ơng quan tuyến tính.
- Nếu r càng tiến gần đến 1 (hoặc -1) mối liên hệ giữa x và y càng chặt chẽ.
- Nếu r dư ơng: giữa x và y có mối liên hệ thuận, nếu r âm: giữa x và y có mối
liên hệ nghịch.
Trong ví dụ trên, ta tính r như sau:
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2

5,9717  8,097 
 x x 

  0,001052
11
 11 
2
x

2

2

2

54,3439  24,39 
 y y 

  0,02406
11
 11 
2
y

2

2

Vậy:

r  b*

 x2
 y2

  4,127

0,001052
= - 0,863
0,020406

Việc tìm giá trị của các hệ số a, b và r cũng hoàn toàn được giải quyết đơn giản
bằng phần mềm Excel. Thủ tục giải bài toán này cũng tương tự như đã được trình bày
trong phần xây dựng hàm xu thế của mục 1. Trình tự các bước tiến hành như sau:
- Bước 1: Nhập liệu vào
bảng tính Excel và xác định biến
độc lập (x), biến phụ thuộc (y).
=Slope
(D2:D13,
C2:C13)

- Bước 2. Xác định hệ số a
bằng lệnh:
“=Intercept(D2:D13,C2:C13)”.
Theo lệnh này, ta có kết quả a =

=Correl(D2:D13,
C2:C13).

5,2661.
- Bước 3: Xác định hệ số

hồi quy b bằng lệnh: “=Slope(D2:D13,C2:C13)”. Kết quả được b = - 4,1419.
- Bước 4: Xác địn h hệ số tương quan r bằng lệnh: “= Correl(D2:D13,C2:C13).
Kết quả ta được r = - 0,864321.
Với r = - 0,864 ta có thể kết luận mối liên hệ giữa HDI và TFR rất chặt chẽ và là
mối liên hệ nghịch.
1

Việc giải thủ công ở phần trên có sai lệch chút ít so với các kết quả này là do việc làm tròn số trong quá trình
giải thủ công mang lại. Sai số không đáng kể, có thể chấp nhận được
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Phương trình hồi quy trên không những được dùng để biểu thị mối liên hệ tương
quan giữa các biến, các tiêu thức, mà đồng thời nó còn có thể được sử dụng khá tốt
trong công tác dự báo, hoặc tính toán các chỉ tiêu thống kê chưa biết . Chẳng hạn như
phương trình hồi quy biểu thị mối liên hệ tương quan giữa TFR và HDI đã nó i ở trên
(TFR = 5,266 - 4,1419 HDI), có thể giúp tính toán, dự báo TFR, khi biết HDI của một
địa phương nào đó ở Đồng bằng sông Hồng.
Giả sử, năm 2009, tỉnh A đạt chỉ số phát triển con người bằng 0,75 thì TFR của
tỉnh này có khả năng đạt mức: TFR = 5,2 66 – 4,1419*0,75 = 2,16.
Hoặc muốn đạt mức sinh thay thế (TFR = 2,1 con), thì ít nhất HDI của tỉnh phải
ạt
mức:
đ
2,1 = 5,266 - 4,1419 HDI

HDI = (5,266 – 2,1): 4,1419 = 0,764.

Ngoài ra, phương trình hồi quy trên còn được sử dụng để kiểm tra tính chính
xác của các số liệu thống kê đã thu được. Chẳng hạn, ở một địa phương nào đó của
Đồng bằng sông Hồng, nếu trong năm, HDI là 0,70 và TFR đã là 2,1 thì có thể nghi
ngờ tính chính xác của cả hai hoặc một trong hai số liệu báo cáo tr ên. Sau khi rà soát
các chỉ tiêu gốc và phương pháp tính HDI, mà khẳng định HDI được báo cáo đảm bảo
được độ chính xác, thì cần kiểm tra lại chỉ tiêu TFR. (Theo mối quan hệ trên, nếu HDI
= 0,7, thì khả năng TFR phải còn ở mức 2,37).
Bằng cách làm tương tự, ta có thể xây dựng các phương trình hồi quy biểu thị
mối liên hệ giữa các tiêu thức khác nhau, trên cơ sở đó giúp ta tính toán, ước lượng
hoặc dự báo các chỉ tiêu thống kê chưa biết , kiểm tra đánh giá tính chính xác của các số
liệu thống kê. Ví dụ, Năm 1985, căn cứ vào số liệu của 32 nước đang phát triển, người
ta đã tìm ra mối quan hệ giữa CBR, TFR và CPR thông qua các phương trình hồi quy:
CBR= 48,4 - 0,44 CPR
và TFR= 7,34 - 0,07 CPR
Căn cứ hai phương trình hồi quy trên, ta có thể ước lượng được CBR và TFR
nếu biết được tỷ lệ áp dụ ng các biện pháp tránh thai (CPR) của địa phương, hoặc ước
tính được CPR của địa phương nếu muốn đạt mức sinh thay thế. Đồng thời, phương
trình này cũng còn được sử dụng để đánh giá sơ bộ tính chính xác của các số liệu thống
kê đã thu được. Phương pháp tín h toán ước lượng và đánh giá số liệu tương tự như
những nội dung cũng như các ví dụ đã được trình bày trong phương trình hồi quy biểu
thị mối liên hệ tương quan giữa TFR và chỉ số phát triển con người (HDI) ở trên. Đây
là một phương pháp được dùng nhiều và thu được kết quả khá tốt trong công tác DS KHHGĐ
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Tóm tắt chương
Trong DS-KHHGĐ, việc phân tích các thông tin thu được trong điều tra, tổng
hợp thống kê có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nêu rõ bản chất, quy luật phát triển của
hiện tượng, tìm ra các mối li ên hệ chủ yếu, các yếu tố tác động... trên cơ sở đó đưa ra
các giải pháp, các quyết định quản lý thích hợp. Dãy số thời gian, phân tổ và hồi quy tương quan là những phương pháp đơn giản được giới thiệu trong giáo trình này.
- Dãy số thời gian là dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo
thứ tự thời gian. Có 3 loại dãy số thời gian: Dãy số tuyệt đối, dãy số tương đối và dãy
số bình quân. Căn cứ vào đặc điểm về lượng của các mức độ dãy số tuyệt đối lại được
chia thành dãy số thời điểm và dã y số thời kỳ. Thông qua các trị số tính được của 5 chỉ
tiêu phân tích (mức độ bình quân, lượng tăng (giảm) tuyệt đối; Tốc độ phát triển; Tốc
độ tăng và giá trị tuyệt đối của 1% tăng), ta có thể thấy rõ đặc điểm biến động của hiện
tượng qua thời gian. Căn cứ vào xu thế đã hình thành được thể hiện dưới các dạng hàm
xu thế, người ta có thể sử dụng phương pháp ngoại suy để dự báo các mức độ của hiện
tượng trong tương lai. Trong DS -KHHGĐ, dãy số thời gian cũng được sử dụng nhiều
để đánh giá xu thế biến động theo thời gian và dự báo số dân, số sinh, số người áp
dụng các biện pháp tránh thai, dự báo nhu cầu các phương tiện tránh thai... Việc tính
toán, xác định các dạng hàm xu thế, dự báo… có thể được thực hiện rất đơn giản trên
phần mềm Excel.
- Trong DS-KHHGĐ, phân tổ được sử dụng nhiều để phân tích mối liên hệ, xác
định các yếu tố ảnh hưởng đến một chỉ tiêu dân số nào đó, như ảnh hưởng của trình độ
học vấn đến TFR, đến tỷ lệ phụ nữ áp dụng các biện pháp tránh thai… Ảnh hưởng của
trình độ học vấn đến tỷ lệ sinh co n thứ 3 trở lên, của HDI đến TFR...
- Liên hệ tương quan là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ giữa các tiêu thức,
các biến. Để phân tích làm rõ mối liên hệ giữa các biến dân số - xã hội, đánh giá ảnh
hưởng tác động của các biến kinh tế - xã hội đến các biến dân số hoặc ngược lại, ta th ường dùng ph ương pháp hồi quy - tương quan. Ngoài tác dụng đánh giá mức độ phụ
thuộc của y vào x (như sự phụ thuộc của TFR vào HDI, của TFR hoặc của CBR vào
CPR…), trong DS-KHHGĐ, phương pháp này còn có thể được sử dụng đ ể dự báo, tính
toán các chỉ tiêu thống kê chưa biết hoặc kiểm tra tính chính xác của các chỉ tiêu thống
kê.... Sử dụng một vài thuật toán rất đơn giản với phần mềm Excel, có thể giải các bài
toán trên một cách thật đơn giản và dễ hiểu.
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Câu hỏi ôn tập
1. Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu dãy số thời gian? Liên hệ trong công tác DS KHHGĐ ở địa phương.
2. Ý nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu phản ánh đặc điểm biến động của dãy số thời
gian? Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu? Liên hệ trong công tác DS-KHHGĐ ở địa
phương.
3. Trên cơ sở số liệu thực tế về DS-KHHGĐ và tình hình phát triển KT-XH ở địa
phương mình, hãy xây dựng một bảng thống kê biểu thị mối liên hệ giữa các biến.
4. Phân tích ý nghĩa của việc xây dựng hàm hồi quy biểu thị mối liên hệ giữa các biến
trong công tác DS-KHHGĐ
5. Phân tích ý nghĩa các hệ số a và b trong mô hình hồi quy tuyến tính giữa hai tiêu
thức số lượng? Lấy ví dụ minh họa trong công tác DS-KHHGĐ.

Bài tập thực hành
1.

Thu thập các số liệu thống kê của huyện (tỉnh) bạn về: Số dân có v ào ngày
31/12, số trẻ em được sinh ra trong năm, số người áp dụng các biện pháp tránh thai có
vào ngày 31/12 của các năm từ 200 5 đến 2010 để xây dựng các dãy số thời gian đối
với các chỉ tiêu trên. Phân tích đặc điểm biến động của các dãy số trên bằng các
phương pháp đã học. Bạn có hiểu biết thêm gì về công tác DS -KHHGĐ của địa
phương mình qua bài tập trên?
Có số liệu về tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và
tỷ số giới tính khi sinh của các tỉnh theo kết quả Tổng điều tra dân số 1/4/2009 như
bảng sau.
2.

TT
1
2
3
4
5

Tỉnh

IMR (‰)

Thành phố Hà Nội
Tỉnh Hà Giang
Tỉnh Cao Bằng
Tỉnh Bắc Kạn
Tỉnh Tuyên Quang

10.7
37.5
28.7
19.9
19.9
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Tỷ lệ sinh con SRB (bé trai/100
thứ 3 + (%)
bé gái)
11.4
113.2
31
103.6
20
104.6
10.7
102
10.8
102.2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Tỉnh Lào Cai
Tỉnh Điện Biên
Tỉnh Lai Châu
Tỉnh Sơn La
Tỉnh Yên Bái
Tỉnh Hoà Bình
Tỉnh Thái Nguyên
Tỉnh Lạng Sơn
Tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh Bắc Giang
Tỉnh Phú Thọ
Tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Phòng
Tỉnh Hưng Yên
Tỉnh Thái Bình
Tỉnh Hà Nam
Tỉnh Nam Định
Tỉnh Ninh Bình
Tỉnh Thanh Hoá
Tỉnh Nghệ An
Tỉnh Hà Tĩnh
Tỉnh Quảng Bình
Tỉnh Quảng Trị
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thành phố Đà Nẵng
Tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh Bình Định
Tỉnh Phú Yên
Tỉnh Khánh Hoà
Tỉnh Ninh Thuận
Tỉnh Bình Thuận
Tỉnh Kon Tum

32
39.7
47.7
27.5
28.7
19.9
14.8
19.7
16.1
17.2
18.8
12.9
13.2
12.9
11.8
13.2
11.8
15.9
13.5
15.9
17
18.5
18.2
20.9
38
23
11
21
20
18.5
21
16.5
22.6
15
38.2
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26.1
34.6
39.2
22.7
19.6
7.7
7.2
12
9.6
13.1
9.8
13.7
18.7
12.8
8.9
14.1
16
17.2
18.4
15.8
14.4
21.1
26.7
25
34.1
27.9
13.9
24.2
18.9
19.2
18.8
18.6
27.2
22.7
34.5

113.7
102.8
102.2
104.3
111.6
116.3
110.5
106.7
115
116.8
111.7
114.9
119.4
120.2
115.3
130.7
111.6
109.5
116.4
110.4
110.7
109.3
103.2
104.4
105.2
109.6
105.4
112.8
115.1
113.8
110.1
108.1
110.8
112.9
103.6

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Yêu cầu:

Tỉnh Gia Lai
Tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh Đắk Nông
Tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Bình Phước
Tỉnh Tây Ninh
Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Long An
Tỉnh Tiền Giang
Tỉnh Bến Tre
Tỉnh Trà Vinh
Tỉnh Vĩnh Long
Tỉnh Đồng Tháp
Tỉnh An Giang
Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Cần Thơ
Tỉnh Hậu Giang
Tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh Cà Mau

25.8
22.1
26.8
14.6
19
14
9.8
9.8
10
8.9
11
12
13
17
12
16
17
15
9.6
12
17
14
15

31.5
25.4
27.6
21.2
20.5
9.4
7.8
16.1
15.5
7.5
10.9
11.7
7.3
11.7
7.4
11.4
13.4
15.8
10.6
12.7
17.2
14.8
12.6

103.2
104.9
102.2
112.6
108.3
112
105.7
112.6
111
112.3
102.9
111.1
107.8
112.7
112.3
108.5
113.7
110.6
114.1
107.6
109.8
109.3
112.7

a) Sử dụng “Hệ số tương quan tuyến tính: R” kiểm tra xem Tỷ lệ sinh con thứ 3
trở lên ở nước ta có liên hệ tương quan với IMR và với SRB hay không? So sánh về
mức độ và chiều hướng của các mối liên hệ này?
b) Dùng phần mềm Excel, xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính biểu thị mối
liên hệ tương quan giữa Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên lần lư ợt với IMR và với SRB. Giải
thích ý nghĩa của các hệ số trong mỗi phương trình hồi quy.
c) Sử dụng kết quả tính toán trên, giải thích một số nguyên nhân có thể có của
tình trạng sinh con thứ ba trở lên quá cao của các tỉnh miền núi phía Bắc: Lai Châu,
Điện Biên, Hà Giang, Lao Cai, Sơn La, Cao Bằng, Yên Bái và các tỉnh Tây Nguyên:
Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Đăk Lăk và Lâm Đồng. Từ đó xây dựng các giải pháp
hạ tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cho các địa phương này.
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