
CÔNG BÁO/Số 663 + 664/Ngày 23-11-2012 3

 

  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2012 
quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia;  

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã 
 

(Tiếp theo Công báo số 661 + 662) 
 

0809. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng 
lây truyền HIV từ mẹ sang con 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ảnh tình hình phụ nữ khi mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhằm đánh giá kết quả hoạt động 
y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt cho bà mẹ khi mang thai hiểu biết về 
kiến thức phòng lây nhiễm HIV sang thai nhi và trẻ sau khi sinh. Mặt khác, cũng 
đánh giá tác động của công tác tuyên truyền vận động các bà mẹ để có nhận thức 
đúng đắn và biết cách phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

Tiếp cận dịch vụ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con là những phụ nữ mang 
thai được biết đến dịch vụ và được hưởng các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ 
sang con như: tư vấn về lợi ích của xét nghiệm sớm, dự phòng bằng ARV, sữa ăn 
thay thế, dự phòng nhiễm trùng cơ hội cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, xét 
nghiệm khẳng định tình trạng nhiễm, ...  

Công thức tính: 

Tổng số phụ nữ mang thai được tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con 

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc và 
dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con (%) 

 
 

= 
Tổng số phụ nữ mang thai 

 
 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

 Thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của các tỉnh/thành phố, Cục phòng chống 
HIV/AIDS, Bộ Y Tế. 
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0810. Tỷ lệ vị thành niên có thai  

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình mang thai sớm của phụ nữ ở tuổi vị thành niên, 
làm cơ sở cho việc đánh giá nguy cơ sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên. Việc 
có thai ở tuổi vị thành niên không những ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân 
người phụ nữ cũng như đứa trẻ sẽ sinh ra, mà còn liên quan đến một số vấn đề xã 
hội như vấn đề hôn nhân, khả năng nuôi dạy con cái, cơ hội hoc tập và cơ hội tham 
gia của phụ nữ vào hoạt động xã hội. Qua đây cũng thêm cơ sở cho việc tuyên 
truyền vận động trong nữ vị thành niên. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vị thành niên là người từ 10 đến 19 tuổi. 

Số vị thành niên có thai là số nữ từ 10 đến 19 tuổi được phát hiện là có thai 
trong kỳ. Số này bao gồm tất cả các trường hợp có thai, kể cả nạo phá thai.  

Công thức tính: 

Tổng số nữ vị thành niên có thai được 
phát hiện Tỷ lệ vị thành niên 

có thai (%) 
 

= 
Tổng số phụ nữ có thai cùng kỳ 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Hệ thống báo cáo của Bộ Y tế.  

0811. Tỷ lệ phá thai 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình phá thai của phụ nữ, nhằm đánh giá yếu tố tác 
động đến sức khỏe cũng như hạn chế khả năng của người phụ nữ về nhiều lĩnh vực 
do phá thai, đánh giá tác động của công tác tuyên truyền vận động kế hoạch hóa 
gia đình và nhận thức của các bà mẹ về tác hại của nạo, phá thai. Đồng thời có 
thêm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động cung cấp nhân lực, thuốc men 
và dụng cụ tránh thai.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

Một trường hợp phá thai là một lần thông qua các biện pháp nghiệp vụ y tế loại 
bỏ mang thai sau khi thử thai có kết quả dương tính. 

Công thức tính: 

Tổng số lần phá thai 
Tỷ lệ phá thai = 

Tổng số trẻ đẻ ra sống cùng kỳ 
× 100 
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3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố, thành thị/nông thôn, nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân. 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo định kỳ của Bộ Y tế. 

0812. Chỉ số cơ thể 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu đo lường chỉ số cơ thể nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người 
lớn thông qua sự phát triển cân đối giữa trọng lượng và chiều cao của con người từ 
đó cho thấy tình trạng thiếu cân hoặc béo phì của người lớn. 

 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Chỉ số phát triển cơ thể (BMI – Body Mass Index) là một chỉ số giản đơn so 
sánh giữa trọng lương với chiều cao để xác định tình trạng thiếu cân, thừa cân hay 
béo phì ở người lớn. Nó được tính bằng cách chia trọng lượng cơ thể của một 
người (đơn vị là kilogam) cho bình phương chiều cao (đơn vị là mét). 

Công thức tính: 

Trọng lượng cơ thể (kg) 
BMI = 

Bình phương chiều cao (m) 

Phân loại quốc tế về thiếu cân, thừa cân và béo phì ở người lớn dựa vào BMI 

BMI 
Phân loại 

Điểm cơ bản Điểm mở rộng 

Thiếu cân < 18.50 < 18.50 

Rất gầy < 16.00 < 16.00 

Gầy 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99 

Hơi gầy 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49 

18.50 - 22.99 
Bình thường 18.50 - 24.99 

23.00 - 24.99 

Thừa cân ≥ 25.00 ≥ 25.00 

25.00 - 27.49 
Béo 25.00 - 29.99 

27.50 - 29.99 

Béo phì ≥ 30.00 ≥ 30.00 
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BMI 
Phân loại 

Điểm cơ bản Điểm mở rộng 

30.00 - 32.49 
Béo phì độ I 30.00 - 34.99 

32.50 - 34.99 

35.00 - 37.49 
Béo phì độ II 35.00 - 39.99 

37.50 - 39.99 

Béo phì độ III ≥ 40.00 ≥ 40.00 

Nguồn: WHO, 1995, WHO, 2000 và WHO 2004.  

Chỉ số này dùng chung cho các lứa tuổi của người lớn và cho cả nam và nữ. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính, nhóm tuổi.  

4. Nguồn số liệu 

Kết quả điều tra của Bộ Y tế.  

0813. Tỷ lệ phụ nữ đẻ/sơ sinh được khám sau sinh trong vòng 42 ngày 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình phụ nữ khi đẻ hoặc trẻ sơ sinh do họ sinh ra được 
cán bộ y tế khám trong vòng 42 ngày sau khi sinh, nhằm đánh giá tình hình chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh cũng như thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe 
sinh sản nhằm hạn chế chết mẹ do thai sản và trẻ sơ sinh.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Trường hợp phụ nữ được chăm sóc sau sinh là trường hợp một phụ nữ trong 
vòng 42 ngày sau khi sinh được cán bộ y tế khám cho mẹ hoặc cho con hoặc cho 
cả mẹ và con.  

Công thức tính: 

Tổng số bà mẹ đẻ/trẻ sơ sinh trong kỳ 
báo cáo được chăm sóc sau sinh 

Tỷ lệ phụ nữ đẻ/sơ sinh 
được khám sau sinh trong 

vòng 42 ngày (%) 

 
= 

Tổng số trẻ đẻ ra sống trong cùng kỳ 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo định kỳ của Bộ Y tế  
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0814. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván từ 2 mũi trở lên  

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình phụ nữ khi sinh đẻ được tiêm đầy đủ vắc xin phòng 
uốn ván nhằm đánh giá công tác phòng ngừa uốn ván cho phụ nữ khi sinh con, một 
trong những nguyên nhân gây tử vong mẹ do thai sản.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Đối với số phụ nữ 15 - 35 tuổi nếu trước đây đã được tiêm 3 mũi phòng uốn 
ván thì nay chỉ cần tiêm thêm một mũi cũng được tính là 2 mũi trở lên.  

Công thức tính: 

Số phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván 
từ 2 mũi trở lên 

Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm 
phòng uốn ván từ 2 mũi  

trở lên (%) 

 
= 

Tổng số phụ nữ đẻ trong cùng kỳ 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo định kỳ của Bộ Y tế.  

0815. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 3 lần trong 3 thời kỳ 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi của các 
cơ sở y tế. Việc bà mẹ có thai được khám trong cả 3 thai kỳ có ý nghĩa hết sức 
quan trọng để phát hiện sớm những nguy cơ sức khỏe của bà mẹ và thai nhi, kịp 
thời can thiệp khi cần thiết. Đây là một biện pháp quan trọng làm giảm tử vong mẹ 
và trẻ sơ sinh. Nhiều bà mẹ mặc dù đã khám đủ hoặc trên 3 lần nhưng chỉ tập trung 
trong những tháng cuối cùng nên đã có nhiều trường hợp thai nhi phát triển không 
bình thường từ trước đến nay can thiệp thì đã muộn, do đó yêu cầu phụ nữ khi 
mang thai cần được khám thai từ 3 lần trở lên trong ba thời kỳ của thai sản. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Một phụ nữ đẻ được khám thai 3 lần trong 3 thời kỳ là phụ nữ đã sinh đẻ đã 
được các y, bác sỹ hoặc cán bộ hộ sinh khám từ 3 lần trở lên trong 3 thời kỳ: 
3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. 

Công thức tính: 

Tổng số phụ nữ đẻ được khám thai 3 lần trở 
lên trong 3 thời kỳ 

Tỷ lệ phụ nữ đẻ  
được khám thai 3 lần 
trong 3 thời kỳ (%) 

= 
Tổng số phụ nữ đẻ trong cùng kỳ 

 

x 100 
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3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo định kỳ của Bộ Y tế.  

0816. Số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Các chỉ tiêu phản ánh số lượng người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số 
người chết do AIDS; là căn cứ đánh giá tình hình lây nhiễm và mức độ phát triển 
của căn bệnh thế kỷ; đồng thời là căn cứ đánh giá kết quả về công tác tuyên truyền 
phòng chống HIV. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Người nhiễm HIV là người được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễm virus gây suy 
giảm miễn dịch ở người. 

Bệnh nhân AIDS là người bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối. 

Người chết do AIDS là người bị nhiễm HIV, sau đó chuyển sang bệnh nhân 
AIDS và chết do căn bệnh này. 

Số người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS được thống kê 
trong kỳ báo cáo hoặc cộng dồn từ ca đầu tiên đến ca cuối của kỳ báo cáo. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ Y tế. 

0817. Tỷ lệ nữ từ 15 tuổi trở lên được khám phụ khoa  

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Việc 
khám phụ khoa thường xuyên cho phụ nữ là hết sức cần thiết nhằm phát hiện sớm 
các bệnh phụ nữ để có giải pháp điều trị kịp thời, đặc biệt là phụ nữ có chồng trong 
độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ tiền mãn kinh. Đây cũng làm cơ sở cho việc xây dựng kế 
hoạch hoạt động, cung cấp thuốc men và dụng cụ cho các cơ sở y tế phục vụ công 
tác chăm sóc phụ nữ.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Phụ nữ từ 15 tuổi trở lên được khám phụ khoa là số phụ nữ từ 15 tuổi trở lên 
được các y, bác sỹ hoặc cán bộ hộ sinh thăm khám nhằm phát hiện các bệnh về 
phụ khoa. 
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Công thức tính: 

Tổng số lượt phụ nữ từ 15 tuổi  
trở lên được khám phụ khoa Tỷ lệ phụ nữ từ 15 tuổi 

trở lên được khám phụ 
khoa (%) 

 
= 

Tổng số phụ nữ từ 15 tuổi trở lên 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Nhóm tuổi, thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo của Bộ Y tế. 

0818.a. Tỷ lệ hộ có nước sạch 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu đánh giá mức độ tiếp cận nước sạch của hộ dân cư; đánh giá hiệu quả 
của các chương trình cung cấp nước sạch quốc gia; phản ánh mức sống của các hộ 
dân cư. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Nước sạch là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu 
chất lượng: không mầu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe con người, bao gồm các nguồn nước sau: 

- Nước máy: là nước được sản xuất theo phương pháp công nghiệp, dẫn tới 
người sử dụng bằng hệ thống ống dẫn qua các vòi nước. Nước máy có thể là nước 
máy nhà riêng hoặc nước máy công cộng.  

- Giếng đào hợp vệ sinh: nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô 
nhiễm khác ít nhất 10m; thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá 
hoặc thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát 
gạch, đá, không bị nứt nẻ. 

- Giếng khoan hợp vệ sinh: nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây 
ô nhiễm khác ít nhất 10m; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị 
nứt nẻ. 

- Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: nước suối hoặc nước mặt không bị ô 
nhiễm bởi các chất thải của người, động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc 
chất thải công nghiệp, làng nghề; nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, 
trần nhà bê tông (sau khi xả nước bụi bẩn) trong bể chứa, lu chứa được rửa sạch 
trước khi thu hứng; nước mạch lộ là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi 
đất không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ 
thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề. 
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Hộ có nước sạch là hộ có nguồn nước chính sử dụng cho ăn uống là nguồn 
nước sạch.  

Công thức tính: 

Số hộ có nước sạch Tỷ lệ hộ có nước sạch 
(%) 

= 
Tổng số hộ 

× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính chủ hộ. 

4. Nguồn số liệu 

Các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê.  

0818.b. Tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh mức độ thoả mãn các điều kiện vệ sinh thiết yếu của các hộ 
dân cư, đặc biệt đối với những hộ ở vùng sâu, vùng xa, khu vực kinh tế kém phát 
triển; là cơ sở đề ra chính sách, kế hoạch phát triển và cải thiện mức sống dân cư. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Hố xí hợp vệ sinh phải bảo đảm các tiêu chuẩn: không gây ô nhiễm đất bề mặt, 
không gây ô nhiễm mặt nước và nước ngầm, không có ruồi, không có mùi hôi thối 
và mất mỹ quan, không tạo khả năng súc vật tiếp xúc với phân. 

Hố xí hợp vệ sinh quy định bao gồm: Hố xí tự hoại, bán tự hoại, hố xí thấm dội 
nước (suilabh) và hố xí hai ngăn.  

Công thức tính: 

Số hộ có hố xí hợp vệ sinh Tỷ lệ hộ có hố xí 
hợp vệ sinh (%) 

= 
Tổng số hộ 

× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính chủ hộ. 

4. Nguồn số liệu 

Các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê. 

IX. ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 

 0901. Số nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình trạng bạo lực gia đình, nhằm đưa ra những chính sách 
phù hợp để giảm thiểu bạo lực gia đình. 
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2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực gia đình và các hành vi bạo 
lực gia đình được quy định như sau: 

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có 
khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong 
gia đình, các hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 

- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, 
tính mạng; 

- Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; 

- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả 
nghiêm trọng; 

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà 
và cháu, giữa cha, mẹ và con, giữa vợ và chồng, giữa anh, chị, em với nhau; 

- Cưỡng ép quan hệ tình dục; 

- Cưỡng ép tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự 
nguyện, tiến bộ; 

- Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài 
sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành 
viên gia đình; 

- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả 
năng của họ, kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ 
thuộc về tài chính; 

- Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 

Hành vi bạo lực đã nêu trên cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của 
vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau 
như vợ chồng. 

Số nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện là tổng số người là nạn 
nhân của các hành vi bạo lực gia đình nêu trên được phát hiện bởi các cơ 
quan chức năng. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố, giới tính, nhóm tuổi, loại hình bạo lực, 
dân tộc. 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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0902. Tỷ lệ nạn nhân bị bạo lực gia đình 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh mức độ của các hành vi bạo lực gia đình, nhằm đưa ra 
những chính sách phù hợp để giảm thiểu bạo lực gia đình. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Chỉ tính các trường hợp nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện. 

Công thức tính: 

Số nạn nhân bạo lực gia 
đình được phát hiện Tỷ lệ nạn nhân bị 

bạo lực gia đình (%) 
 

= 
Tổng dân số 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố, giới tính, nhóm tuổi, loại hình bạo lực, mức sống. 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

0903. Số nạn nhân bạo lực được phát hiện được tư vấn về pháp lý và 
sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực 
gia đình 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh mức độ đáp ứng về hỗ trợ, tư vấn về mặt pháp lý và chăm 
sóc sức khỏe cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh và 
hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình. 

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm: các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh; cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình và các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. 

Số nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức 
khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình 
gồm các nạn nhân đã đến các cơ sở nói trên và được tiếp cận ít nhất một dịch vụ 
trợ giúp. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố, loại hình bạo lực, giới tính, nhóm tuổi 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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0904. Số lượng, tỷ lệ người gây bạo lực được phát hiện được tư vấn tại các 
cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình tuyên truyền, tư vấn cho người gây bạo lực gia 
đình được phát hiện, nhằm hạn chế việc tái bạo lực trong các gia đình.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Người gây bạo lực gia đình là người có hành vi cố ý gây tổn hại hoặc có 
khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác 
trong gia đình. 

Chỉ tính các trường hợp gây bạo lực gia đình được tư vấn tại các cơ sở tư vấn 
về phòng chống bạo lực gia đình, không tính trường hợp hòa giải tại gia đình hoặc 
phê bình góp ý tại cộng đồng. 

Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt 
động tư vấn về gia đình ở cơ sở cho các thành viên trong cộng đồng dân cư để 
phòng ngừa bạo lực gia đình, tập trung vào nhiều đối tượng, trong đó có người có 
hành vi bạo lực. 

Công thức tính: 

Số người gây bạo lực gia đình được phát 
hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn 

Tỷ lệ người gây bạo lực 
gia đình được phát hiện 

được tư vấn tại các cơ sở 
tư vấn (%) 

= 
Tổng số người gây bạo lực gia đình  

được phát hiện 

× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố, loại hình bạo lực, giới tính 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

0905. Tỷ lệ giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất có cả tên vợ và chồng 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh bình đẳng quyền lợi kinh tế về giới trong sở hữu nhà, đất. 
Việc cả hai vợ chồng đều có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền 
sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong đời sống gia đình cũng như quyền lợi khi 
một cặp vợ chồng không còn sống chung với nhau nữa. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Một cặp vợ chồng có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng 
đất đứng tên cả vợ và chồng là một cặp vợ chồng có ít nhất một giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cả 
vợ và chồng. 



14 CÔNG BÁO/Số 663 + 664/Ngày 23-11-2012

 

Công thức tính:  

Số cặp vợ chồng có giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất 

đứng tên cả vợ và chồng 

Tỷ lệ các cặp vợ chồng 
có giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà hoặc 
quyền sử dụng đất đứng 
tên cả vợ và chồng (%) 

= 
Tổng số các cặp vợ chồng có giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử 
dụng đất 

× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Thành thị/nông thôn; tỉnh/thành phố 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Điều tra của Tổng cục Thống kê. 

0906. Số cơ sở tư vấn, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình và địa chỉ tin 
cậy ở cộng đồng 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh mạng lưới các cơ sở trợ giúp cho nạn nhân bạo lực gia đình 
nhằm đánh giá khả năng đáp ứng về trợ giúp và tư vấn cho các nạn nhân bị bạo lực 
gia đình, một trong những vấn đề thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

Bạo lực gia đình đang diễn ra phức tạp, thường để lại hậu quả nghiêm trọng, 
không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
nhằm bảo vệ các đối tượng yếu thế, trong đó quy định về cơ sở trợ giúp các nạn 
nhân khi xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, chỗ tạm 
lánh, hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc y tế theo quy định của 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm 
lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình; 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 
gia đình do các tổ chức, cá nhân tự thành lập. Nhà nước khuyến khích, tạo điều 
kiện và hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, tư vấn cho nạn nhân 
bị bạo lực gia đình. Các cơ sở tư vấn, trợ giúp cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp 
luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết cho 
nạn nhân bị bạo lực gia đình. 
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- Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là cá nhân, tổ chức có uy tín, có khả năng và tự 
nguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư, thông báo về việc 
nhận làm địa chỉ tin cậy với UBND xã và tùy theo điều kiện và khả năng họ tiếp 
nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và 
thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

0907. Số trường hợp kết hôn dưới tuổi cho phép 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh số trường hợp kết hôn khi chưa đến tuổi kết hôn theo quy 
định của pháp luật. Kết hôn chưa đủ tuổi một mặt ảnh hưởng đến sức khỏe sinh 
sản, mặt khác phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật trong hôn nhân.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Số trường hợp kết hôn dưới tuổi cho phép là số trường hợp kết hôn khi một 
bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Theo Luật 
Hôn nhân và Gia đình quy định tuổi kết hôn cho nam là từ hai mươi tuổi (tròn 19 
tuổi 1 ngày) trở lên, nữ từ mười tám tuổi (tròn 17 tuổi 1 ngày) trở lên. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính, tỉnh/thành phố, dân tộc. 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Tư pháp. 

X. BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ AN TOÀN XÃ HỘI 

1001. Số người khuyết tật  

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh quy mô, mức độ người khuyết tật, làm cơ sở đề ra các kế 
hoạch, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật 
hòa nhập cộng đồng. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc 
chức năng làm suy giảm về thể chất, thần kinh, trí tuệ, giác quan trong một thời 
gian dài được biểu hiện dưới các dạng khuyết tật và do các rào cản xã hội, thiếu 
các điều kiện hỗ trợ phù hợp dẫn tới bị cản trở sự tham gia bình đẳng vào hoạt 
động xã hội. 
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Người khuyết tật được xác định theo phương pháp tiếp cận dựa vào khung 
Phân loại quốc tế về thực hiện chức năng (ICF) của Tổ chức Y tế Thế giới, theo đó 
đánh giá khả năng và mức độ thực hiện các chức năng của cấu trúc cơ thể để từ đó 
đánh giá khuyết tật.  

3. Phân tổ chủ yếu 

Dạng tật, mức độ, nguyên nhân, nhóm tuổi, giới tính, tỉnh/thành phố 

4. Nguồn số liệu 

Điều tra của Tổng cục Thống kê. 

1002. Số người khuyết tật được trợ cấp  

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu đánh giá chính sách xã hội của Nhà nước đối với người khuyết tật.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Những người được xác định là người khuyết tật và thực tế được hưởng trợ cấp 
thường xuyên hay đột xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các 
nguồn trợ cấp khác của Nhà nước dành cho đối tượng là người khuyết tật. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Loại hình trợ cấp, giới tính, nhóm tuổi, tỉnh/thành phố 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

1003. Tỷ lệ dân số hút thuốc 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu đánh giá tình hình hút thuốc của người dân, làm cơ sở để có các biện 
pháp giảm bớt tác hại của việc hút thuốc. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Tỷ lệ dân số hút thuốc là số phần trăm dân số 15 tuổi trở lên hút thuốc so với 
tổng dân số 15 tuổi trở lên. 

Số người dân 15 tuổi trở lên đang hút thuốc 
trong năm báo cáo Tỷ lệ dân số hút 

thuốc (%) 
= 

Dân số trung bình 15 tuổi trở lên trong    
cùng năm 

× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nông thôn, vùng 
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4. Nguồn số liệu 

Điều tra chuyên môn của Bộ Y tế. 

1004. Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh quy mô của tệ nạn ma túy, đánh giá kết quả công tác phòng 
chống và quản lý nhà nước đối với loại tệ nạn này. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Chất ma túy là chất tự nhiên hoặc chất tổng hợp (hóa học) khi đưa vào cơ thể 
người dưới bất cứ hình thức nào sẽ gây ức chế hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh, 
làm giảm đau hoặc có thể gây ảo giác. 

Nghiện ma túy là tình trạng lệ thuộc vào chất ma túy. Người nghiện ma túy là 
người thường xuyên sử dụng ma túy tới mức tình trạng cơ thể bị phụ thuộc vào các 
chất gây nghiện như hêrôin, côcain, moocphin, cần xa, thuốc phiện hoặc dưới bất 
kỳ dạng nào khác (bạch phiến, thuốc lắc...). 

Người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là người nghiện ma túy đã được cơ 
quan công an lập hồ sơ nhằm theo dõi, giám sát và giúp đỡ đối tượng này. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính, nhóm tuổi, tỉnh/thành phố 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ Công an. 

1005. Số người được hỗ trợ xã hội thường xuyên, đột xuất 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh số người được hỗ trợ xã hội thường xuyên, đột xuất trên 
phạm vi cả nước trong năm, trên cơ sở đó cung cấp thông tin phục vụ cho công tác 
quản lý và hoạch định các chính sách hỗ trợ xã hội tốt hơn, góp phần cải thiện đời 
sống cho các đối tượng được hỗ trợ. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Đối tượng được hỗ trợ xã hội thường xuyên bao gồm: 

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ 
em mồ côi cha hoặc mẹ những người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy 
định tại Điều 78 của Bộ Luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi 
dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ 
đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi 
dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo; người chưa thành 
niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn 
cảnh như trẻ em nêu trên; 
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- Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc 
chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ 
gia đình nghèo;  

- Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội; 

- Người khuyết tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng 
tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo; 

- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần 
đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên 
giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia 
đình thuộc diện hộ nghèo: 

- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia 
đình nghèo; 

- Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; 

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên khuyết tật nặng, không có khả năng tự 
phục vụ;  

- Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường 
hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi. 

Đối tượng được hỗ trợ đột xuất (một lần) là những người, hộ gia đình gặp khó 
khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, bao gồm: 

- Hộ gia đình có người chết, mất tích; 

- Hộ gia đình có người bị thương nặng; 

- Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng; 

- Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói; 

- Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; 

- Người bị đói do thiếu lương thực; 

- Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không 
biết để chăm sóc; 

- Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Nhóm đối tượng, tỉnh/thành phố, giới tính 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 
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1006. Số người phạm tội bị kết án 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Các chỉ tiêu phản ánh số vụ, số người phạm tội đã kết án giúp đánh giá quy 
mô, mức độ tội phạm và đề ra các biện pháp giáo dục và ngăn chặn kịp thời tội 
phạm, giữ vững trật tự và an ninh xã hội. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Số người, số vụ phạm tội đã kết án bao gồm số vụ và số người phạm tội đã 
được tuyên án là có tội mà bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Tội danh, tỉnh/thành phố, giới tính, nhóm tuổi, nghề nghiệp 

4. Nguồn số liệu 

Tòa án Nhân dân tối cao. 

1007. Số lượt người được trợ giúp pháp lý 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển của ngành tư pháp với mục tiêu phục vụ 
nhân dân. Là một trong các chỉ tiêu thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, trách 
nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người có công với cách mạng, 
người già, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, nạn nhân bị mua bán, 
người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn và các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và 
điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, giúp 
những người này có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và 
chấp hành pháp luật trong nhân dân. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Số lượt người được trợ giúp pháp lý là số lần người được trợ giúp pháp lý 
được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí. 

Ví dụ: trong một kỳ báo cáo, một người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn 
phí trong 01 vụ việc thì tính là 01 lần (tức là 01 lượt người), trong 02 vụ việc thì 
tính là 02 lần (tức là 02 lượt người). 

Người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí là người thuộc diện được trợ 
giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể:  

+ Người nghèo là người thuộc diện nghèo theo quy định của Chính phủ; 

+ Người có công với cách mạng là người hoạt động cách mạng trước Tổng 
khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Thương binh, người hưởng chính sách 
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như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 
học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 
Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ 
quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng; Cha, mẹ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của 
liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. 

+ Người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa. 

Người già được trợ giúp pháp lý là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân 
hoặc không có nơi nương tựa;  

Trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa. 

+ Người khuyết tật. 

Người khuyết tật được trợ giúp pháp lý là người bị khiếm khuyết một hay 
nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, 
làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều 
khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV hoặc bị các bệnh 
khác làm mất năng lực hành vi dân sự mà không có nơi nương tựa; 

+ Nạn nhân bị mua bán. 

+ Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế + xã hội đặc 
biệt khó khăn. 

+ Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Nếu một người thuộc nhiều đối tượng trợ giúp pháp lý khác nhau thì chỉ 
thống kê theo đối tượng mà người được trợ giúp pháp lý có giấy tờ chứng minh và 
cung cấp đầu tiên để lưu trong hồ sơ. (Ví dụ: một người được trợ giúp pháp lý vừa 
là người nghèo, vừa là người có công cách mạng khi làm đơn đề nghị trợ giúp 
pháp lý họ xuất trình giấy tờ là Sổ hộ nghèo thì chỉ thống kê họ là người nghèo.) 

3. Phân tổ chủ yếu 

Đối tượng được trợ giúp, tỉnh/thành phố, giới tính 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp. 

1008. Số vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em có hồ sơ quản lý 

 1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em. Việc lập hồ sơ quản 
lý các vụ mua bán phụ nữ và trẻ em nhằm cung cấp thông tin cho công tác hỗ 
trợ pháp lý, cung cấp dịch vụ đối với các nạn nhân buôn bán trở về hòa nhập với 
cộng đồng. 
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2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Mua bán người và các hành vi có liên quan đến mua bán người bao gồm: 

a) Chuyển giao người có nhận tiền, tài sản, lợi ích khác; 

b) Chuyển giao người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận 
cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tiếp nhận người có trả tiền, tài sản, lợi ích khác; 

d) Tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận 
cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

e) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 
động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện 
hành vi quy định tại các điểm a, b. 

f) Cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các 
điểm a, b và đ; 

g) Môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các 
điểm a, b, c, d và đ; 

Đối với việc chuyển giao, tiếp nhận người có nhận và trả tiền, tài sản với tính 
chất là một khoản thù lao theo quy định của pháp luật thì không phải là hành vi 
mua bán người. 

Tội mua bán người được quy định trong Bộ Luật hình sự gồm: 

Điều 119. Tội mua bán phụ nữ.  

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.  

Các nạn nhân sau khi được giải cứu sẽ được hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng 
hoặc được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội. 

Chỉ tiêu này được tính bằng cách thống kê số vụ mua bán phụ nữ hoặc trẻ em 
đã bị phát hiện và được lập hồ sơ trong kỳ báo cáo. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Địa bàn chuyển đến (nước ngoài/trong nước), tỉnh/thành phố, thành thị/nông thôn 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Công an. 

1009. Số phụ nữ và trẻ em bị buôn bán được phát hiện 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em. Việc lập hồ sơ quản lý 
mua bán phụ nữ và trẻ em nhằm cung cấp thông tin cho công tác hỗ trợ pháp lý, 
cung cấp dịch vụ đối với các nạn nhân mua bán trở về hòa nhập với cộng đồng. 
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2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Thống kê số phụ nữ và trẻ em bị mua bán là nạn nhân trong các vụ mua bán 
phụ nữ và trẻ em được phát hiện bởi các cơ quan chức năng trong năm xác định. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Địa bàn chuyển đến (nước ngoài/trong nước), tỉnh/thành phố, thành thị/nông 
thôn, giới tính 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Công an. 

1010. Tỷ lệ nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ tái hòa 
nhập cộng đồng 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị mua 
bán trở về giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng và ổn định cuộc sống.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng gồm: 

a) Tại các cơ sở tiếp nhận, cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

- Tư vấn trợ giúp pháp lý (cung cấp thông tin về chính sách, dịch vụ hỗ trợ 
nạn nhân). 

- Dịch vụ hỗ trợ y tế (khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe, 
tâm lý). 

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề, 
giới thiệu việc làm). 

- Dịch vụ hỗ trợ chi phí tàu xe, tiền ăn đường trở về gia đình (riêng đối với trẻ 
em là nạn nhân được bố trí người đưa về gia đình). 

- Dịch vụ được lưu trú tại các cơ sở tiếp nhận nạn nhân (không quá 15 ngày). 

- Dịch vụ lưu trú tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân (không quá 30 ngày đối với nạn 
nhân bình thường và không quá 60 ngày đối với nạn nhân cần hỗ trợ sức khỏe, 
giáo dục, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn). 

- Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội (nếu nạn 
nhân là trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa). 

b) Tại cộng đồng 

- Hỗ trợ tâm lý (tư vấn tâm lý). 

- Hỗ trợ thủ tục pháp lý (cấp lại hộ khẩu, chứng minh thư, nếu là trẻ nhỏ có thể 
cấp giấy khai sinh). 



CÔNG BÁO/Số 663 + 664/Ngày 23-11-2012 23

 

  

- Hỗ trợ học văn hóa, học nghề (hỗ trợ tiền mua sách vở, học phí, học nghề). 

- Trợ cấp khó khăn ban đầu (trợ cấp khó khăn, vay vốn). 

Nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng 
là nạn nhân được các cơ quan chức năng phát hiện và được hưởng ít nhất một trợ 
giúp hòa nhập cộng đồng. 

Công thức tính: 

Số nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng 
các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng trong  

năm báo cáo 

Tỷ lệ nạn nhân bị buôn 
bán trở về được hưởng 

các dịch vụ tái hòa 
nhập cộng đồng (%) 

 
= 

Tổng số nạn nhân bị buôn bán trở về cùng kỳ 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1011. Số trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh quy mô trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, 
là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội; là cơ sở phục vụ công tác quản lý, lập 
chính sách và thực hiện các phúc lợi, bảo trợ xã hội đối với nhóm trẻ em này. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định trẻ em là công dân Việt 
Nam dưới 16 tuổi. 

Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa bao gồm: 

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ và mất nguồn nuôi dưỡng; 

+ Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích 
hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng, không còn người thân thích ruột 
thịt (Ông, bà nội ngoại; bố mẹ nuôi hợp pháp, anh chị) để nương tựa. 

Trẻ em bị bỏ rơi là trẻ em bị bố mẹ bỏ không nuôi dưỡng chăm sóc mà không 
rõ bố mẹ chúng là ai hoặc không biết bố mẹ chúng ở đâu. Trẻ em bị bỏ rơi tính cả 
trường hợp trẻ em có cha và mẹ, nhưng cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành 
hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Giới tính, tỉnh/thành phố, mồ côi cha, mồ côi mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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1012. Số phụ nữ làm mại dâm có hồ sơ quản lý 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh số lượng phụ nữ hành nghề mại dâm, đối tượng tệ nạn xã hội 
mà phụ nữ bị xô đẩy vào, bị tổn thương cả về thể xác và tinh thần, cần được sự 
quan tâm giúp đỡ của xã hội. Phòng chống tệ nạn mại dâm là một nhiệm vụ quan 
trọng trong việc xây dựng một xã hội lành mạnh; ngừa các bệnh lây nhiễm qua 
đường tình dục, đặc biệt căn bệnh HIV/AIDS.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Mại dâm, hay bán dâm (trái ngược với mại dâm là mãi dâm tức mua dâm), là 
hoạt động dùng các dịch vụ tình dục ngoài hôn nhân giữa người mua dâm và người 
bán dâm để trao đổi với nhau về tiền bạc, vật chất hay quyền lợi.  

Gái mại dâm, gái làm tiền, gái điếm hay gái đứng đường là những người phụ 
nữ phục vụ đàn ông thỏa mãn nhu cầu tình dục ngoài hôn nhân để được trả tiền, 
thưởng hoặc được hưởng hoặc hứa hẹn sẽ được hưởng các lợi ích vật chất khác. 

Phụ nữ làm mại dâm có hồ sơ quản lý là gái mại dâm đủ 14 tuổi trở lên do cơ 
quan Công an phát hiện và lập hồ sơ để quản lý. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố. 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo định kỳ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối tượng đang 
quản lý tại các Trung tâm của Bộ LĐ-TBXH); 

Báo cáo định kỳ của Bộ Công an. 

1013. Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh quy mô đầu vào của các đối tượng tham gia đóng bảo hiểm 
bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (kể cả bắt buộc 
và tự nguyện) làm cơ sở để tính tỷ lệ dân số và lao động tham gia thực hiện chế độ 
chính sách bảo hiểm xã hội, phục vụ việc an sinh xã hội. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

(1) Số người đóng bảo hiểm xã hội: Số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

* Bảo hiểm xã hội bắt buộc: là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và 
người sử dụng lao động phải tham gia, bao gồm các chế độ sau đây: Ốm đau; Thai 
sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất; 

* Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Một loại hình bảo hiểm xã hội do người lao 
động tự nguyện tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp 
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với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ sau đây: 
Hưu trí; Tử tuất; 

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động không thuộc 
quy định phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

(2) Số người đóng bảo hiểm y tế: Số người tham gia đóng bảo hiểm y tế bắt 
buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện  

- Phân theo chế độ bảo hiểm 

+ Số người tham gia đóng bảo hiểm y tế bắt buộc là những người lao động 
trong doanh nghiệp nhà nước, khối hành chính sự nghiệp..; 

+ Số người tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện là công dân Việt Nam 
trong độ tuổi lao động không thuộc diện phải đóng bảo hiểm bắt buộc (học sinh, 
sinh viên, nhân dân…). 

- Phân theo đối tượng tham gia đóng bảo hiểm 

* Đối tượng sử dụng lao động: bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức 
quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Các loại hình doanh nghiệp hợp tác xã, 
hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng 
và trả công cho người lao động.  

* Người lao động 

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng 
lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; 

+ Cán bộ, công chức, viên chức; 

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an; 

+ Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan 
nghiệp vụ, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm 
công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân; 

+ Hạ sỹ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân 
dân phục vụ có thời hạn; 

+ Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc. 

(3) Số người đóng Bảo hiểm thất nghiệp là số người tham gia đóng bảo hiểm 
thất nghiệp, cụ thể như sau : 

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc 
theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác 
định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với người sử 



26 CÔNG BÁO/Số 663 + 664/Ngày 23-11-2012

 

dụng lao động. Người lao động phải đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao 
động, bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh 
thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức 
khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có sử dụng 
từ 10 lao động trở lên. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền 
công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp. 

3. Phân tổ chủ yếu 

Loại bảo hiểm, tỉnh/thành phố, khu vực việc làm chính thức/phi chính thức, 
giới tính 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

1014. Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp 

1. Mục đích, ý nghĩa  

Chỉ tiêu phản ánh kết quả việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với 
những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

- Số người được hưởng bảo hiểm xã hội là số người đã tham gia bảo hiểm xã 
hội được nhận tiền bảo hiểm xã hội (tính theo số người, bất kể một người nhận 
được nhiều loại bảo hiểm xã hội khác nhau)  

* Phân theo chế độ trợ cấp: 

+ Ốm đau; 

+ Mất sức lao động; 

+ Thai sản; 

+ Chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất có thêm số người 
nhận hàng tháng và nhận 1 lần. 

Riêng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thêm số người chết do tai 
nạn lao động, chế độ tử tuất có thêm số người nhận trợ cấp mai táng. 

- Số người được hưởng bảo hiểm y tế là số người đã tham gia bảo hiểm y 
tế được nhận tiền bảo hiểm y tế (tính theo số người, bất kể số lượt người là 
bao nhiêu). 
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- Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là số người đã tham gia đóng bảo 
hiểm thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (tính theo số người, bất 
kể số lượt người là bao nhiêu). 

3. Phân tổ chủ yếu 

Loại bảo hiểm, tỉnh/thành phố, giới tính 

4. Nguồn số liệu  

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng 
đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  

XI. NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

1101. Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép vấn đề bình 
đẳng giới 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các văn bản 
quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. 

Ở nước ta vấn đề bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ là một trong những mục 
tiêu to lớn của Đảng và Nhà nước ta đã được khẳng định trong các văn kiện, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, trong Hiến pháp qua các thời kỳ và đã được thể chế hóa 
trong hầu hết các văn bản pháp luật, tạo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện và cơ hội trao 
quyền bình đẳng cho cả nam và nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự có tính bắt 
buộc chung được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội và được Nhà nước đảm 
bảo nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân. 

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định 
vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải 
quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật 
điều chỉnh. 

Lồng ghép giới là phương pháp tiếp cận và là một biện pháp mang tính chiến 
lược nhằm đạt được bình đẳng giới bằng cách đưa yếu tố giới vào các văn bản quy 
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phạm pháp luật. Lý do phải lồng ghép giới vào trong các văn bản quy phạm pháp 
luật vì phụ nữ và nam giới trải nghiệm cuộc sống khác nhau, có các nhu cầu, 
nguyện vọng và những ưu tiên rất khác nhau. Họ cũng chịu tác động khác nhau từ 
cùng một chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc đưa vấn đề giới vào 
các văn bản quy phạm pháp luật sẽ đảm bảo đáp ứng các nhu cầu khác nhau của 
phụ nữ và nam giới, đồng thời phân phối lợi ích xã hội một cách bình đẳng. Nói 
cách khác, lồng ghép giới vào các văn bản quy phạm pháp luật chính là góp phần 
nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. 

Một văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới là văn 
bản quy phạm pháp luật đã đề cập đến sự khác biệt cũng như tương đồng về giới. 

Công thức tính: 

Số văn bản quy phạm pháp luật cần 
phải lồng ghép BĐG được lồng ghép 

vấn đề bình đẳng giới 
Tỷ lệ văn bản quy phạm 
pháp luật được lồng ghép 
vấn đề bình đẳng giới (%) 

 
= 

Tổng số các văn bản quy phạm pháp 
luật cần phải lồng ghép BĐG 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Loại văn bản, cấp ban hành. 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Tư pháp. 

1102. Tỷ lệ thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật được tập huấn kiến thức về giới 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh mức độ nhận thức của đội ngũ cán bộ trực tiếp xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật về kiến thức giới và bình đẳng giới, cơ sở cho việc lồng 
ghép giới vào các văn bản trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật là những người thuộc các cơ quan chức năng chuyên môn dự thảo luật 
trực tiếp tham gia soạn thảo luật hoặc những người được cơ quan chức năng ra 
quyết định thành lập các ban, tổ biên tập để dự thảo các văn bản quy phạm pháp 
luật trong những khoảng thời gian nhất định. 

Người đã qua tập huấn kiến thức về giới là những người đã tham dự các khóa 
tập huấn về giới để hiểu được về sự khác biệt, sự tương đồng về giới và giới tính từ 
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đó xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực 
để giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp 
luật điều chỉnh.  

Văn bản quy phạm pháp luật cần phải lồng ghép BĐG là những văn bản quy 
phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến BĐG hoặc có vấn đề bất 
BĐG, phân biệt đối xử về giới.  

Công thức tính: 

Số thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập xây 
dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
cần phải lồng ghép BĐG được tập huấn 

kiến thức về giới 

Tỷ lệ thành viên ban 
soạn thảo, tổ biên tập 
xây dựng dự thảo văn 
bản quy phạm pháp 
luật được tập huấn 

kiến thức về giới (%) 

 
= 

Tổng số thành viên ban soạn thảo, tổ  
biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật cần phải lồng ghép BĐG 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Bộ, ngành. 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Tư pháp. 

1103. Số lượng cán bộ làm công tác bình đẳng giới 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ảnh lực lượng cán bộ làm công tác về bình đẳng giới nhằm 
thúc đẩy bình đẳng giới cũng như nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình 
đẳng giới. 

2. Khái niệm và phương pháp tính 

Cán bộ làm công tác bình đẳng giới là những cán bộ được giao làm công tác 
bình đẳng giới kiêm nghiệm hoặc chuyên trách ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy 
ban nhân dân các cấp; đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới cấp xã, thôn, bản, 
cụm dân cư.  

3. Phân tổ chủ yếu 

Chuyên trách/kiêm nhiệm, cấp quản lý, giới tính 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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1104. Tỷ lệ lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền 
ở địa phương được tiếp cận với kiến thức/chương trình về bình đẳng giới 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh sự nâng cao nhận thức của lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức 
chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các cấp về giới và bình đẳng giới. 

2. Khái niệm và phương pháp tính 

Lãnh đạo bao gồm cấp trưởng và cấp phó của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội; cấp trưởng và phó Ủy ban 
nhân dân các cấp. 

Được tiếp cận với kiến thức hoặc chương trình về bình đẳng giới bao gồm việc 
được đào tạo về kiến thức giới hoặc được tham gia các chương trình về tiến bộ phụ 
nữ, bình đẳng giới. 

Tỷ lệ lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa 
phương được tiếp cận kiến thức/chương trình về giới được tính bằng phần trăm số 
lãnh đạo của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương 
được tập huấn nâng cao nhận thức về giới hoặc tham gia các chương trình về bình 
đẳng giới trên tổng số lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính 
quyền địa phương các cấp. 

Công thức tính: 

Số lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính 
trị - xã hội, chính quyền địa phương được 

tiếp cận kiến thức/chương trình về        
bình đẳng giới 

Tỷ lệ lãnh đạo các Bộ, 
ngành, tổ chức chính trị - 
xã hội, chính quyền địa 
phương được tiếp cận 

kiến thức/chương trình về 
bình đẳng giới (%) 

 
= 

Tổng số lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức 
chính trị - xã hội, chính quyền địa phương 

các cấp 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Cấp quản lý. 

4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các cấp. 

1105. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BĐG và sự tiến bộ 
của phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình trang bị kiến thức cho các cán bộ, công chức, viên 
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chức trực tiếp làm công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 
nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện bình đẳng giới. 

2. Khái niệm và phương pháp tính 

Cán bộ được tập huấn nghiệp vụ là những người đã tham dự các khóa đào tạo 
dành riêng cho những cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 
nữ, bao gồm cả kiến thức về giới và kỹ năng hoạt động về bình đẳng giới. 

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ được tính bằng phần trăm số cán bộ, công chức, 
viên chức làm công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ 
cho đối tượng làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên tổng số 
cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

Công thức tính: 

Số cán bộ, công chức, viên chức làm công 
tác BĐG và vì sự tiến bộ phụ nữ được   

tập huấn nghiệp vụ 

Tỷ lệ cán bộ, công chức, 
viên chức làm công tác 
BĐG và vì sự tiến bộ 
phụ nữ được tập huấn 

nghiệp vụ năm (%) 

= 
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm 

công tác BĐG và vì sự tiến bộ phụ nữ 

x 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Cấp quản lý. 

4. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1106. Tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước cho các chương trình về giới 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ánh mức độ chi tiêu từ ngân sách Nhà nước cho các chương trình 
về giới, mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ, nâng cao năng lực và sự tham gia của nữ 
giới vào mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của quốc gia nhằm thúc đẩy bình 
đằng giới.  

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

Chi cho các chương trình về giới chính bao gồm: 

- Chi cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. 

- Chi cho các Chương trình quốc gia về bình đẳng giới. 

- Chi thường xuyên cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt 
động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
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Công thức tính: 

Chi ngân sách nhà nước cho các 
chương trình về giới 

Tỷ lệ chi ngân sách nhà 
nước cho các chương trình 

về giới (%) 

 
= 

Tổng chi ngân sách nhà nước 

 
× 100 

3. Phân tổ chủ yếu 

Tỉnh/thành phố, Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. 

4. Nguồn số liệu 

Bộ Tài chính. 
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BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI CẤP TỈNH 
(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  I Chỉ số tổng hợp           

1 GT101 Chỉ số phát triển giới (GDI)   2 năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
101 T0312 

  II Dân số           

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn; huyện/quận/ 
thị xã/thành phố 

Năm 

2 GT201 Dân số 

Giới tính; dân tộc (10 
nhóm); độ tuổi; tình 
trạng hôn nhân; trình 
độ học vấn; thành 
thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

5 năm 

Cục Thống kê 201 T0201 



3
4
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

   

Giới tính; dân tộc (10 
nhóm); tôn giáo; độ 
tuổi; tình trạng hôn 
nhân; trình độ học vấn; 
trình độ chuyên môn 
kỹ thuật;  thành 
thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

10 năm    

3 GT202 Tỷ số giới tính của dân số Thành thị/nông thôn Năm Cục Thống kê 202 T0204 

- Chủ trì: Cục Thống 
kê 

4 GT203 
Tỷ số giới tính của trẻ 
em mới sinh 

Thành thị/nông thôn Năm - Phối hợp: Sở Y tế 
(Chi cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình) 

203 T0205 

5 GT204 
Tỷ suất chết của trẻ em 
dưới 1 tuổi 

Giới tính; thành 
thị/nông thôn 

Năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
206 T0209 
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

6 GT205 
Tỷ suất chết của trẻ em 
dưới 5 tuổi 

Giới tính; thành 
thị/nông thôn 

Năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
207 T0210 

7 GT206 
Tỷ suất nhập cư, xuất cư, 
tỷ suất di cư thuần 

Giới tính; thành 
thị/nông thôn 

Năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
208 T0212 

8 GT207 
Tuổi thọ trung bình tính 
từ lúc sinh 

Giới tính 2 năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
209 T0213 

9 GT208 
Tỷ lệ phụ nữ có chồng 
đang sử dụng biện pháp 
tránh thai 

Nhóm tuổi; dân tộc  
(10 nhóm dân tộc); 
thành thị/nông thôn 

Năm 

- Chủ trì: Sở Y tế 
 - Phối hợp: Tổng 
cục Thống kê, Cục 
Thống kê 

210 T0215 

- Chủ trì: Sở Tư 
pháp 

10 GT209 
Tuổi kết hôn trung bình 
lần đầu 

Giới tính; thành 
thị/nông thôn 

Năm - Phối hợp: Tổng 
cục Thống kê, Cục 
Thống kê 

211 T0216 

11 GT210 
Tuổi trung bình khi sinh 
con lần đầu 

Thành thị/nông thôn. Năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
212   
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36 

36 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

12 GT211 
Số hộ và cơ cấu hộ dân 
cư 

Giới tính chủ hộ; quy 
mô hộ; thành thị/nông 
thôn; huyện/quận/thị 
xã/thành phố  

2 năm Cục Thống kê 213 T0202 

  III Lao động, việc làm           

13 GT301 
Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ 
doanh nghiệp/chủ trang 
trại/chủ nhiệm hợp tác xã 

Loại hình kinh tế; dân 
tộc; nhóm tuổi; trình 
độ học vấn; huyện/ 
quận/thị xã/thành phố 

2 Năm Cục Thống kê 301 T0317 

14 GT302 Lực lượng lao động 
Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

Năm Cục Thống kê 302 T0301 

15 GT303 
Tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động 

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

Năm Cục Thống kê 303   

16 GT304 
Số lao động đang làm 
việc trong nền kinh tế 

Giới tính; ngành kinh 
tế; loại hình kinh tế; 
nghề nghiệp; vị thế 
việc làm; thành thị 
nông thôn 

Năm Cục Thống kê 304 T0302 
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37 

37 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

17 GT305 
Tỷ lệ lao động làm việc 
theo số giờ trong tuần 

Giới tính; ngành kinh 
tế; loại hình kinh tế; 
thành thị/nông thôn 

Năm Cục Thống kê 305 T0304 

18 GT306 
Số giờ làm việc bình 
quân 1 lao động trong 
tuần 

Giới tính; ngành kinh 
tế; loại hình kinh tế; 
thành thị/nông thôn 

Năm Cục Thống kê 306 T0305 

19 GT307 
Tỷ lệ lao động đang làm 
việc trong nền kinh tế đã 
qua đào tạo 

Giới tính; trình độ 
chuyên môn; thành 
thị/nông thôn 

Năm Cục Thống kê 307 T0306 

20 GT308 
Số người thất nghiệp và 
tỷ lệ thất nghiệp 

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

Năm Cục Thống kê 308 T0307 

21 GT309 
Số người thiếu việc làm 
và tỷ lệ thiếu việc làm 

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

Năm Cục Thống kê 309 T0308 

22 GT310 
Số lao động được tạo 
việc làm 

Giới tính; ngành kinh 
tế; thành thị/nông thôn 

Năm 
Sở Lao động, 

Thương binh và   
Xã hội 

310 T0309 

23 GT311 
Số lao động đi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài 
theo hợp đồng 

Giới tính; nhóm tuổi; 
trình độ chuyên môn; 
khu vực thị trường 

Năm 
Sở Lao động, 

Thương binh và   
Xã hội 

311 T0310 
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38 

38 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

24 GT312 
Tỷ lệ lao động được đào 
tạo chuyên môn kỹ thuật 

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

Năm Cục Thống kê 312   

25 GT313 
Thu nhập bình quân 1 lao 
động đang làm việc 

Giới tính; ngành kinh 
tế; loại hình kinh tế 

Năm Cục Thống kê 313 T0311 

  IV Lãnh đạo - Quản lý           

26 GT401 
Tỷ lệ nữ tham gia các 
cấp ủy Đảng 

Cấp ủy; dân tộc; nhóm 
tuổi; trình độ học vấn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Đầu 
nhiệm 

kỳ 
Ban Tổ chức tỉnh ủy 401 T0313 

27 GT402 
Tỷ lệ nữ đại biểu Hội 
đồng nhân dân 

Cấp hành chính; dân 
tộc; nhóm tuổi; trình 
độ học vấn 

Đầu 
nhiệm 

kỳ 
Sở Nội vụ 403 T0314 

28 GT403 
Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các 
chức vụ lãnh đạo chính 
quyền 

Cấp hành chính; dân 
tộc; nhóm tuổi; trình 
độ học vấn 

Năm Sở Nội vụ 404 T0315 

- Chủ trì: Ban tổ 
chức tỉnh ủy 

29 GT404 

Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các 
chức vụ chủ chốt trong 
các tổ chức chính trị -   
xã hội 

Dân tộc; nhóm tuổi; 
trình độ học vấn 

Năm 
- Phối hợp: Mặt trận 
tổ quốc tỉnh 

405 T0316 
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39 

39 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

30 GT405 
Tỷ lệ Ủy ban nhân dân 
các cấp có cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt là nữ  

Cấp hành chính Năm Sở Nội vụ 407   

- Sở Nội vụ; 

- Ban Tổ chức tỉnh 
ủy 31 GT406 

Tỷ lệ cơ quan của Đảng, 
Nhà nước, tổ chức chính 
trị - xã hội có từ 30% nữ 
trở lên có cán bộ chủ 
chốt là nữ 

Đảng; Nhà nước; tổ 
chức chính trị - xã hội 

Năm 

- Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh 

408   

32 GT407 
Tỷ lệ nữ đảng viên Đảng 
cộng sản Việt Nam 

Cấp hành chính; 
huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm Ban Tổ chức tỉnh ủy 409   

  V Giáo dục và Đào tạo           

- Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

- Sở Lao động, 
Thương binh và   
Xã hội 

33 GT501 Số giáo viên, giảng viên 

Loại hình; cấp học; 
loại trường; giới tính; 
dân tộc; trình độ đào 
tạo; huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm 

 - Các trường Cao 
đẳng, đại học 

501 

T1402, 
T1405, 
T1416, 
T1419, 
T1422, 
T1425 
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40 

40 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

- Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

- Sở Lao động, 
Thương binh và   
Xã hội 34 GT502 

Số học sinh, sinh viên, 
học viên 

Loại hình; cấp học; 
giới tính; dân tộc; 
huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm 

 - Các trường Cao 
đẳng, đại học 

502 

T1403, 
T1406, 
T1407, 
T1408, 
T1413, 
T1417, 
T1420, 
T1423, 
T1426 

- Chủ trì: Sở Giáo 
dục và Đào tạo 

35 GT503 
Tỷ lệ học sinh đi học phổ 
thông 

Chung/đúng tuổi; cấp 
học; giới tính; dân tộc 

Năm 
- Phối hợp: 
Cục Thống kê 

503 T1409 

36 GT504 
Tỷ lệ học sinh phổ thông 
tốt nghiệp 

Cấp học; giới tính; dân 
tộc; huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm 
Sở Giáo dục và  

Đào tạo 
504 T1410 

37 GT505 
Tỷ lệ học sinh hoàn 
thành cấp học 

Cấp học; giới tính; dân 
tộc; huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm 
Sở Giáo dục và  

Đào tạo 
505 T1411 
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41 

41 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

38 GT506 
Tỷ lệ học sinh chuyển 
cấp 

Cấp học; giới tính; dân 
tộc; huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm 
Sở Giáo dục và  

Đào tạo 
506 T1411 

39 GT507 
Tỷ lệ học sinh phổ thông 
lưu ban 

Cấp học; giới tính; dân 
tộc; huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm 
Sở Giáo dục và  

Đào tạo 
507 T1412 

40 GT508 
Tỷ lệ học sinh phổ thông 
bỏ học 

Cấp học; giới tính; dân 
tộc; huyện/quận/thị 
xã/thành phố 

Năm 
Sở Giáo dục và  

Đào tạo 
508 T1412 

41 GT509 
Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi 
trở lên biết chữ 

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

2 năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
509   

42 GT510 
Trình độ học vấn của dân 
số từ 15 tuổi trở lên 

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

2 năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
510   

43 GT511 
Số năm đi học trung bình 
của dân số 15 tuổi trở lên 

Giới tính; dân tộc; 
thành thị/nông thôn 

2 năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
511   

44 GT512 Tỷ lệ nữ thạc sỹ, tiến sỹ 
Thạc sỹ/tiến sỹ; thành 
thị/nông thôn 

2 năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
512   
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42 

42 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

  VI Khoa học và Công nghệ           

45 GT601 
Số người trong các tổ 
chức khoa học và công 
nghệ 

Giới tính; dân tộc; loại 
hình tổ chức; lĩnh vực 
khoa học; loại hình 
kinh tế; lĩnh vực hoạt 
động; lĩnh vực đào tạo; 
trình độ chuyên môn; 
chức danh 

2 Năm 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
601 T1302 

46 GT602 

Số đề tài, dự án, chương 
trình nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ 

Cấp đề tài; dự án; 
chương trình; lĩnh vực 
nghiên cứu; tình trạng 
tiến hành; nguồn và 
mức kinh phí thực 
hiện; giới tính chủ 
nhiệm đề tài 

Năm 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
602 T1303 

47 GT603 
Số giải thưởng khoa học 
và công nghệ được trao 
tặng 

Loại giải thưởng; lĩnh 
vực khoa học; cá nhân 
(giới tính)/tập thể; 
quốc gia/quốc tế 

Năm 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
604   
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43 

43 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

  VII 
Văn hóa, Thông tin, 
Thể dục Thể thao 

          

48 GT701 
Số huy chương trong các 
kỳ thi đấu quốc tế 

Cấp quản lý; loại huy 
chương; môn thể thao; 
giới tính của người đạt 
được huy chương 

Năm 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

701 T1603 

49 GT702 

Số chương trình, số giờ 
chương trình, số giờ phát 
sóng chuyên mục phụ 
nữ, bình đẳng giới  

Phát thanh/truyền hình; 
cấp quản lý; huyện/ 
quận/thị xã/thành phố; 
ngôn ngữ 

Năm 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
703 T1202 

  VIII Y tế           

50 GT801 Số nhân lực y tế 

Loại hình; chuyên 
ngành; cấp quản lý; 
loại cơ sở; dân tộc; 
giới tính; trình độ; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Sở Y tế 801 T1502 
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44 

44 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

51 GT802 

Tỷ lệ trạm y tế xã, 
phường, thị trấn có nhân 
viên hộ sinh hoặc y sỹ 
sản nhi 

Thành thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Sở Y tế 802 T1505 

52 GT803 
Tỷ lệ mắc, chết mười 
bệnh cao nhất tính trên 
100.000 người dân 

Bệnh; huyện/quận/thị 
xã/thành phố; giới tính 

Năm Sở Y tế 803   

53 GT804 

Số trẻ em dưới 15 tuổi 
mắc, chết do các loại 
bệnh có vắc xin tiêm 
chủng 

Bệnh/nhóm bệnh; giới 
tính 

Năm Sở Y tế 804 T1508 

54 GT805 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng 
lượng dưới 2500gram 

Giới tính; thành thị/ 
nông thôn 

2 Năm Sở Y tế 805 T1509 

55 GT806 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng 

Mức độ suy dinh 
dưỡng; giới tính; dân 
tộc; thành thị/nông 
thôn 

Năm Sở Y tế 806 T1510 
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45 

45 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

56 GT807 
Số ca mắc, số người chết 
do bệnh truyền nhiễm 
gây dịch 

Loại bệnh; giới tính; 
nhóm tuổi; huyện/ 
quận/thị xã/thành phố 

Năm Sở Y tế 807 T1511 

57 GT808 
Số phụ nữ mang thai từ 
15 - 25 tuổi có HIV 

Huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Sở Y tế 808 T1516 

58 GT809 

Tỷ lệ phụ nữ mang thai 
được tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc và dự phòng 
lây truyền HIV từ mẹ 
sang con 

Thành thị/nông thôn Năm Sở Y tế 809   

59 GT810 Tỷ lệ phá thai Thành thị/nông thôn Năm Sở Y tế 811   

60 GT811 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ/trẻ sơ 
sinh được khám sau sinh 
trong vòng 42 ngày 

Thành thị/nông thôn Năm Sở Y tế 813   

61 GT812 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được 
tiêm phòng uốn ván từ 2 
mũi trở lên 

Huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Sở Y tế 814   
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46 

46 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

62 GT813 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được 
khám thai 3 lần trong 3 
thời kỳ 

Huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Sở Y tế 815   

63 GT814 
Số người nhiễm HIV, số 
bệnh nhân AIDS, số 
người chết do AIDS 

Giới tính; nhóm tuổi; 
thành thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Sở Y tế 816 T1515 

64 GT815 
Tỷ lệ nữ từ 15 tuổi trở 
lên được khám phụ khoa 

Nhóm tuổi; thành thị/ 
nông thôn 

Năm Sở Y tế 817   

65 GT816 
Tỷ lệ hộ có nước sạch, 
hố xí hợp vệ sinh 

Giới tính chủ hộ 2 năm 
Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê 
818   

  IX Đời sống gia đình           

66 GT901 
Số nạn nhân bị bạo lực 
gia đình được phát hiện 

Thành thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố; giới tính; 
nhóm tuổi; loại hình 
bạo lực; dân tộc 

Năm 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

901   
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47 

47 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

67 GT902 
Tỷ lệ nạn nhân bị bạo lực 
gia đình  

Huyện/quận/thị xã/ 
thành phố; giới tính; 
nhóm tuổi; loại hình 
bạo lực 

Năm 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

902   

68 GT903 

Số nạn nhân bạo lực 
được phát hiện được tư 
vấn về pháp lý và sức 
khỏe, được hỗ trợ và 
chăm sóc tại các cơ sở 
trợ giúp nạn nhân bạo lực 
gia đình 

Thành thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố; loại hình 
bạo lực; giới tính; 
nhóm tuổi 

Năm 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

903   

69 GT904 

Số lượng, tỷ lệ người gây 
bạo lực được phát hiện 
được tư vấn tại các cơ sở 
tư vấn về phòng chống 
bạo lực gia đình 

Thành thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố; loại hình 
bạo lực; giới tính 

Năm 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

904   

70 GT905 
Tỷ lệ giấy chứng nhận sở 
hữu nhà, đất có cả tên vợ 
và chồng 

Thành thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
905   
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48 

48 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

71 GT906 

Số cơ sở tư vấn, trợ giúp 
nạn nhân bạo lực gia 
đình và địa chỉ tin cậy ở 
cộng đồng  

Huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

906   

72 GT907 
Số trường hợp kết hôn 
dưới tuổi cho phép 

Giới tính; huyện/quận/ 
thị xã/thành phố; dân 
tộc 

Năm Sở Tư pháp 907   

  X Bảo trợ và an toàn xã hội           

- Chủ trì: Sở Lao 
động, Thương binh 
và Xã hội 73 GT1001 Số người khuyết tật 

Dạng tật; mức độ; 
nguyên nhân; nhóm 
tuổi; giới tính; huyện/ 
quận/thị xã/thành phố 

5 năm 

- Phối hợp: Cục 
Thống kê 

1001   

74 GT1002 
Số người khuyết tật được 
trợ cấp 

Loại hình trợ cấp; giới 
tính; nhóm tuổi; huyện/ 
quận/thị xã/thành phố 

Năm 
Sở Lao động, 

Thương binh và   
Xã hội 

1002   



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 6

6
3
 +

 6
6
4
/N

g
ày

 2
3
-1

1
-2

0
1
2

4
9

 

 

49 

49 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

75 GT1003 
Số người nghiện ma túy 
có hồ sơ quản lý 

Giới tính; nhóm tuổi; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Công an tỉnh 1004   

76 GT1004 
Số người được hỗ trợ xã 
hội thường xuyên, đột 
xuất 

Nhóm đối tượng; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố; giới tính 

Năm 
Sở Lao động, 

Thương binh và   
Xã hội 

1005   

77 GT1005 
Số người phạm tội bị 
kết án 

Tội danh; huyện/quận/ 
thị xã/thành phố; giới 
tính; nhóm tuổi; nghề 
nghiệp 

6 tháng, 
năm 

Tòa án nhân        
dân tỉnh 

1006   

78 GT1006 
Số lượt người được trợ 
giúp pháp lý 

Đối tượng được trợ 
giúp; huyện/quận/thị 
xã/thành phố; giới tính 

Năm Sở Tư pháp 1007   

79 GT1007 
Số vụ buôn bán phụ nữ 
và trẻ em có hồ sơ quản 
lý 

Địa bàn chuyển đến 
(nước ngoài/trong 
nước); huyện/quận/thị 
xã/thành phố; thành 
thị/nông thôn 

Năm Công an tỉnh 1008   
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50 

50 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

80 GT1008 Số phụ nữ và trẻ em bị 
buôn bán được phát hiện 

Địa bàn chuyển đến 
(nước ngoài/trong 
nước); huyện/quận/thị 
xã/thành phố; thành 
thị/nông thôn; giới tính 

Năm Công an tỉnh 1009   

81 GT1009 

Tỷ lệ nạn nhân bị buôn 
bán trở về được hưởng 
các dịch vụ tái hòa nhập 
cộng đồng 

Giới tính; nhóm tuổi; 
thành thị/nông thôn; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm 
 Công an tỉnh, Sở 
Lao động, Thương 

binh và Xã hội. 
1010   

82 GT1010 
Số trẻ em mồ côi không 
nơi nương tựa, trẻ em bị 
bỏ rơi 

Giới tính; huyện/quận/ 
thị xã/thành phố; mồ 
côi cha; mồ côi mẹ;  
mồ côi cả cha lẫn mẹ 

Năm 
Sở Lao động, 

Thương binh và   
Xã hội 

1011   

83 GT1011 Số phụ nữ làm mại dâm 
có hồ sơ quản lý 

Huyện/quận/thị xã/ 
thành phố Năm 

Sở Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội, Công an tỉnh. 

1012   

84 GT1012 
Số người đóng Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm y tế, 
Bảo hiểm thất nghiệp 

Loại bảo hiểm; huyện/ 
quận/thị xã/thành phố; 
khu vực việc làm chính 
thức/phi chính thức; 
giới tính 

Năm Bảo hiểm xã        
hội tỉnh 1013   
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51 

51 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới của 
quốc gia 

Mã số 
trong 

Hệ 
thống 

chỉ tiêu 
thống kê 
cấp tỉnh 

85 GT1013 

Số người được hưởng 
Bảo hiểm xã hội, Bảo 
hiểm y tế, Bảo hiểm thất 
nghiệp 

Loại bảo hiểm; huyện/ 
quận/thị xã/thành phố; 
giới tính 

Năm 
Bảo hiểm xã        

hội tỉnh 
1014   

  XI 
Năng lực quản lý nhà 
nước về bình đẳng giới 

          

86 GT1101 
Số lượng cán bộ làm 
công tác bình đẳng giới 

Chuyên trách/kiêm 
nhiệm; cấp hành chính; 
giới tính 

Năm 
Sở Lao động, 

Thương binh và   
Xã hội 

1103   

87 GT1102 

Tỷ lệ cán bộ, công chức, 
viên chức làm công tác 
bình đẳng giới và sự tiến 
bộ của phụ nữ được tập 
huấn nghiệp vụ 

Cấp hành chính; 
huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm 
Sở Lao động, 

Thương binh và   
Xã hội 

1105   

88 GT1103 
Tỷ lệ chi ngân sách cho 
các chương trình về giới 

Huyện/quận/thị xã/ 
thành phố 

Năm Sở Tài chính 1106   
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52 

52 

BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI CẤP HUYỆN 
(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2012  

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  I Dân số           

- Chủ trì: Chi cục Thống 
kê 

1 GH101 Dân số 
Giới tính, thành 
thị/nông thôn, 
xã/phường/thị trấn 

Năm 
- Phối hợp: Trung tâm Dân 
số - Kế hoạch hóa gia 
đình, Công an huyện 

GT201 H0103 

- Chủ trì: Chi cục Thống kê 

2 GH102 
Số hộ và cơ cấu 
hộ dân cư 

Giới tính chủ hộ, 
quy mô hộ, thành 
thị/nông thôn, 
xã/phường/thị trấn 

2 năm 
- Phối hợp: Công an huyện 

GT211 H0104 
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53 

53 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

  II Lao động, việc làm           

3 GH201 

Tỷ lệ nữ giám 
đốc/chủ doanh 
nghiệp/chủ trang 
trại/chủ nhiệm 
hợp tác xã 

Loại hình kinh tế, 
dân tộc, nhóm tuổi, 
trình độ học vấn 

2 Năm Cục Thống kê GT301 H0116 

4 GH202 
Số lao động 
được tạo việc 
làm 

Giới tính, ngành 
kinh tế, thành thị/ 
nông thôn 

Năm 
Phòng Lao động,    

Thương binh và Xã hội 
GT310 H0112 

  III 
Lãnh đạo - 
Quản lý 

          

5 GH301 
Tỷ lệ nữ tham 
gia các cấp ủy 
Đảng 

Cấp ủy, dân tộc, 
nhóm tuổi, trình độ 
học vấn, xã/phường/ 
thị trấn 

Đầu 
nhiệm 

kỳ 
Ban Tổ chức huyện ủy GT401 H0113 

6 GH302 

Tỷ lệ nữ đảm 
nhiệm các chức 
vụ lãnh đạo 
chính quyền 

Cấp hành chính, 
dân tộc, nhóm tuổi, 
trình độ học vấn 

Năm Phòng Nội vụ GT403 H0114 
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54 

54 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

7 GH303 

Tỷ lệ nữ đảm 
nhiệm các chức 
vụ chủ chốt 
trong các tổ chức 
chính trị - xã hội 

Dân tộc, nhóm 
tuổi, trình độ học 
vấn 

Năm 
Ban Tổ chức huyện ủy 
phối hợp với Mặt trận      

tổ quốc  
GT404 H0115 

8 GH304 
Tỷ lệ nữ đảng 
viên Đảng cộng 
sản Việt Nam 

Cấp hành chính, xã/ 
phường/thị trấn 

Năm Ban Tổ chức huyện ủy GT407   

  IV 
Giáo dục và 
Đào tạo 

          

9 GH401 

Số giáo viên 
mầm non, tiểu 
học, trung học  
cơ sở 

Loại hình, loại 
trường, đạt chuẩn, 
giới tính, dân tộc, 
trình độ đào tạo, 
xã/phường/thị trấn 

Năm 
- Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

GT501 
H0302, 
H0305 

10 GH402 
Số học sinh mầm 
non, tiểu học, 
trung học cơ sở 

Loại hình, loại 
trường, giới tính, 
dân tộc, xã/phường/ 
thị trấn 

Năm 
- Phòng Giáo dục và Đào 
tạo 

GT502 
H0303, 
H0306 
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55 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

11 GH403 

Tỷ lệ học sinh 
hoàn thành cấp 
học tiểu học, 
trung học cơ sở 

Cấp học, giới tính, 
xã/phường/thị trấn, 
dân tộc 

Năm Phòng Giáo dục và       
Đào tạo GT505 H0307 

12 GH404 Tỷ lệ học sinh 
chuyển cấp Cấp học, giới tính Năm 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Phòng Giáo dục và       

Đào tạo 
GT506 H0307 

13 GH405 
Tỷ lệ học sinh 
phổ thông lưu 
ban 

Cấp học, giới tính, 
xã/phường/thị trấn, 
dân tộc 

Năm 
Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Phòng Giáo dục và       
Đào tạo 

GT507 H0308 

14 GH406 Tỷ lệ học sinh 
phổ thông bỏ học 

Cấp học, giới tính, 
xã/phường/thị trấn, 
dân tộc 

Năm 
Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Phòng Giáo dục và       
Đào tạo 

GT508 H0308 

  V Y tế           

15 GH501 Số nhân lực y tế 

Loại hình, chuyên 
ngành, cấp quản lý, 
loại cơ sở, dân tộc, 
giới tính, trình độ 
học vấn, xã/phường/ 
thị trấn 

Năm Phòng Y tế/Trung tâm      
y tế, bệnh viện GT801 H0312 
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

16 GH502 

Tỷ lệ trạm y tế 

xã, phường, thị 

trấn có nhân viên 

hộ sinh hoặc y sĩ 

sản nhi 

Thành thị/nông thôn Năm Phòng Y tế/Trung tâm y tế GT802 H0314 

- Chủ trì: Phòng Y tế/ 

Trung tâm y tế 
17 GH503 

Số người nhiễm 

HIV, số bệnh 

nhân AIDS, số 

người chết do 

AIDS 

Giới tính, nhóm 

tuổi, xã/phường/ 

thị trấn 

Năm 

- Phối hợp: Công an huyện 

GT814 H0319 

  VI Đời sống gia đình           

18 GH601 

Số nạn nhân bị 

bạo lực gia đình 

được phát hiện 

Xã/phường/thị trấn, 

giới tính, nhóm 

tuổi, loại hình bạo 

lực, dân tộc 

Năm 
Phòng Văn hóa -        

Thông tin 
GT901   
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

19 GH602 

Số nạn nhân bạo 
lực được phát 
hiện được tư vấn 
về pháp lý và sức 
khỏe, được hỗ 
trợ và chăm sóc 
tại các cơ sở trợ 
giúp nạn nhân 
bạo lực gia đình 

Xã/phường/thị trấn, 
loại hình bạo lực, 
giới tính, nhóm 
tuổi 

Năm 
Phòng Văn hóa -        

Thông tin 
GT903   

20 GH603 

Số lượng, tỷ lệ 
người gây bạo 
lực được phát 
hiện được tư vấn 
tại các cơ sở tư 
vấn về phòng 
chống bạo lực 
gia đình 

Xã/phường/thị trấn, 
loại hình bạo lực, 
giới tính 

Năm 
Phòng Văn hóa -        

Thông tin 
GT904   
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

21 GH604 

Số cơ sở tư vấn, 
trợ giúp nạn 
nhân bạo lực gia 
đình và địa chỉ 
tin cậy ở cộng 
đồng  

Xã/phường/thị trấn Năm 
Phòng Văn hóa -        

Thông tin 
GT906   

22 GH605 
Số trường hợp 
kết hôn dưới tuổi 
cho phép 

Giới tính, xã/phường/ 
thị trấn, dân tộc 

Năm Phòng Tư pháp GT907   

  VII 
Bảo trợ và an 
toàn xã hội 

          

23 GH701 
Số người khuyết 
tật được trợ cấp 

Loại hình trợ cấp, 
giới tính, nhóm 
tuổi, xã/phường/ 
thị trấn 

Năm 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
GT1002   

24 GH702 
Số người nghiện 
ma túy có hồ sơ 
quản lý 

Giới tính, nhóm 
tuổi, xã/phường/ 
thị trấn 

Năm Công an huyện GT1003   
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

25 GH703 

Số người được 
hỗ trợ xã hội 
thường xuyên, 
đột xuất 

Nhóm đối tượng, 
xã/phường/thị trấn, 
giới tính 

Năm 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
GT1004   

26 GH704 
Số người phạm 
tội bị kết án 

Tội danh, xã/phường/ 
thị trấn, giới tính, 
nhóm tuổi, nghề 
nghiệp 

Năm Tòa án nhân dân huyện GT1005   

27 GH705 
Số lượt người 
được trợ giúp 
pháp lý 

Đối tượng được trợ 
giúp, xã/phường/thị 
trấn, giới tính 

Năm Sở Tư pháp GT1006   

28 GH706 
Số vụ buôn bán 
phụ nữ và trẻ em 
có hồ sơ quản lý 

Địa bàn chuyển 
đến (nước ngoài/ 
trong nước), xã/ 
phường/thị trấn, 
thành thị/nông thôn 

Năm  Công an huyện GT1007   
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

29 GH707 
Số phụ nữ và trẻ 
em bị buôn bán 
được phát hiện 

Địa bàn chuyển 
đến (nước ngoài/ 
trong nước), xã/ 
phường/thị trấn, 
thành thị/nông 
thôn, giới tính 

Năm  Công an huyện GT1008   

30 GH708 

Số trẻ em mồ côi 
không nơi nương 
tựa, trẻ em bị bỏ 
rơi 

Giới tính, xã/ 
phường/thị trấn, 
mồ côi cha, mồ côi 
mẹ, mồ côi cả cha 
lẫn mẹ 

Năm 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
GT1010   

31 GH709 
Số phụ nữ làm 
mại dâm có hồ 
sơ quản lý 

Xã/phường/thị trấn Năm 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
GT1011   

32 GH710 

Số người đóng 
Bảo hiểm xã hội, 
Bảo hiểm y tế, 
Bảo hiểm thất 
nghiệp 

Loại bảo hiểm, 
xã/phường/thị trấn, 
khu vực việc làm 
chính thức/phi 
chính thức, giới 
tính 

Năm Bảo hiểm xã hội huyện GT1012   
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 

Tên lĩnh vực/  
chỉ tiêu 

Phân tổ 
Chu kỳ 
công bố 

Cơ quan  
chịu trách nhiệm  

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 

tỉnh 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 
tiêu thống 

kê cấp 
huyện 

33 GH711 

Số người được 
hưởng Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm 
y tế, Bảo hiểm 
thất nghiệp 

Loại bảo hiểm, xã/ 
phường/thị trấn, 
giới tính 

Năm Bảo hiểm xã hội huyện GT1013   

  VIII 
Năng lực quản 
lý nhà nước về 
bình đẳng giới 

          

34 GH801 
Số lượng cán bộ 
làm công tác 
bình đẳng giới 

Chuyên trách/kiêm 
nhiệm, cấp hành 
chính, giới tính 

Năm 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
GT1101   
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BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI CẤP XÃ 
(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 

Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu 
kỳ 

công 
bố 

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 
huyện 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 

tiêu 
thống kê 
cấp xã 

1 2 3 4 5 7 8 

  I Dân số, lãnh đạo quản lý         

1 GX101 Dân số Giới tính, thôn/ấp/bản/tổ dân phố Năm GH101 X0102 

2 GX102 Số hộ và cơ cấu hộ dân cư 
Giới tính chủ hộ, quy mô hộ, thôn/ 
ấp/bản/tổ dân phố 

2 năm GH102 X0103 

3 GX103 
Tỷ lệ nữ đảng viên Đảng cộng 
sản Việt Nam 

  Năm GH304   

  II Giáo dục và Đào tạo, Y tế         

4 GX201 Số giáo viên mầm non, tiểu học 
Loại hình, cấp học, đạt chuẩn, giới 
tính, dân tộc, trình độ đào tạo 

Năm GH401 
X0301, 
X0302 

5 GX202 Số học sinh mầm non, tiểu học Loại hình, cấp học, giới tính, dân tộc Năm GH402 
X0301, 
X0302 

6 GX203 Số nhân lực y tế của trạm y tế Giới tính, trình độ Năm GH501 X0303 
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Số 
thứ 
tự 
chỉ 
tiêu 

Số thứ 
tự lĩnh 

vực 
Tên lĩnh vực/chỉ tiêu Phân tổ 

Chu 
kỳ 

công 
bố 

Mã số 
trong Bộ  
chỉ tiêu 

thống kê 
phát triển 
giới cấp 
huyện 

Mã số 
trong Hệ 
thống chỉ 

tiêu 
thống kê 
cấp xã 

7 GX204 
Số người nhiễm HIV, số bệnh 
nhân AIDS, số người chết do 
AIDS 

Giới tính, nhóm tuổi, thôn/ấp/bản/tổ 
dân phố Năm GH503 X0306 

  III 
Đời sống gia đình, bảo trợ và 
an toàn xã hội         

8 GX301 
Số nạn nhân bị bạo lực gia 
đình được phát hiện 

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố, giới tính, 
nhóm tuổi, loại hình bạo lực, dân tộc 

Năm GH601   

9 GX302 
Số trường hợp kết hôn dưới 
tuổi cho phép 

Giới tính, thôn/ấp/bản/tổ dân phố, 
dân tộc 

Năm GH605   

10 GX303 
Số người nghiện ma túy có hồ 
sơ quản lý Giới tính, nhóm tuổi Năm GH702 X0305 

11 GX304 
Số người được hỗ trợ xã hội 
thường xuyên, đột xuất 

Nhóm đối tượng, thôn/ấp/bản/tổ dân 
phố, giới tính 

Năm GH703   

12 GX305 
Số phụ nữ làm mại dâm có hồ 
sơ quản lý 

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố Năm GH709   

  IV 
Năng lực quản lý nhà nước 
về bình đẳng giới         

13 GX401 
Số lượng cán bộ làm công tác 
bình đẳng giới 

Chuyên trách/kiêm nhiệm, giới tính Năm GH801   
 


