
UBNDTỈNH TUYÊN QUANG 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 
 

            Tuyên Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2020 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC 

TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

THỜI ĐIỂM 01/10/2019 

 

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) của 53 

dân tộc thiểu số (viết gọn là Điều tra 53 DTTS) được thực hiện từ ngày 

01/10/2019 đến ngày 31/10/2019 tại 5.468 đơn vị hành chính cấp xã; 503 đơn vị 

hành chính cấp huyện, 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết 

định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án 

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số 

và Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 

dân tộc thiểu số năm 2019. Đây là cuộc Điều tra lần thứ hai do Tổng cục Thống 

kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện với niên độ điều tra là 5 năm một lần. 

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc 

thiểu số năm 2019 nhằm thu thập toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân 

cư; thực trạng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế; thực trạng đói nghèo; tiếp cận 

dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và 

vệ sinh môi trường nông thôn; về cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín 

ngưỡng; an ninh nông thôn;…của vùng DTTS và miền núi. Kết quả cuộc điều 

tra này sẽ là căn cứ có tính pháp lý để đánh giá kết quả các chính sách dân 

tộc giai đoạn 2015-2020 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-

2020. Bên cạnh đó, số liệu này cũng là căn cứ để chuẩn bị xây dựng chiến 

lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 và kế hoạch năm 2021-2025... 

So với cuộc điều tra lần thứ nhất (năm 2015), cuộc Điều tra 53 DTTS lần 

thứ 2 này có tính đầy đủ, bao hàm cả tính chính trị, xã hội, có tính thực tiễn rất 

cao với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các giai đoạn điều tra nên chất 

lượng số liệu được nâng cao, quá trình xử lý thông tin được rút ngắn. Phương 

pháp này đã tiết kiệm một khoản kinh phí lớn để in phiếu giấy, thuê người nhập 

tin và các chi phí liên quan khác.  

Tại tỉnh Tuyên Quang tiến hành điều tra 468 địa bàn của 141 xã, phường, thị 

trấn, 1.739 thôn với 18.710 hộ (trong đó: 74 địa bàn toàn bộ, với 5.340 hộ; 239 địa 

bàn nhóm 2 (nhóm điều tra mẫu 30 hộ), với 7.170 hộ; 155 địa bàn nhóm 3 (nhóm 

điều tra mẫu 40 hộ), với 6.200 hộ). Đối tượng điều tra, gồm: nhân khẩu thực tế 

thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra; điều 

kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số; tình hình kinh tế, an sinh xã 
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hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III 

(theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).  

Một số kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau: 

I. DÂN SỐ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG NHÂN KHẨU HỌC CỦA ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ 

1. Dân số 

Tính đến thời điểm ngày 01/10/2019, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 

445.488 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số, chiếm 56,76% tổng dân số toàn 

tỉnh, chiếm 3,1% tổng số người dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước. Sau 10 

năm, từ năm 2009 đến năm 2019 quy mô dân số người dân tộc thiểu số của tỉnh 

Tuyên Quang tăng 55.659 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm giai đoạn 

2009-2019 của DTTS là 0,87%, cao hơn tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm của cả 

tỉnh (0,8). 

Trong tổng số 445.488 người DTTS, nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ 

giới, tương ứng là 50,6% so với 49,4%. Tỷ số giới tính của các DTTS trên địa 

bàn tỉnh là 100,2 nam/100 nữ, thấp hơn tỷ số giới tính của 53 DTTS trên cả 

nước (100,4 nam/100 nữ). Trong khi đó tỷ số giới tính của cả nước là 99,1 

nam/100 nữ và tỷ số giới tính của dân tộc Kinh trên cả nước là 98,8 nam/100 nữ.  

Tổng số hộ DTTS trên địa bàn toàn tỉnh là 117.856 hộ, chiếm 55,9 % tổng số 

hộ gia đình trong toàn tỉnh. Địa bàn sinh sống của người dân tộc thiểu số tập trung 

phần lớn ở nông thôn, chiếm tỷ lệ 94,5% với  421.157 người; khu vực thành thị chiếm 

5,5% với 24.331 người. (Tỷ lệ chung toàn quốc khu vực nông thôn là 86,3%; thành thị 

là 13,7%). 

Dân số DTTS chia theo nhóm tuổi: 

- Dưới 15 tuổi: 139.280 người, chiếm 31,2% số người dân tộc thiểu số. 

-Từ 15 – 64 tuổi: 282.075 người, chiếm 63,3% số người dân tộc thiểu số. 

- Từ 65 tuổi trở lên: 24.133 người, chiếm 5,4% số người dân tộc thiểu số. 

2. Thành phần dân tộc 

Theo kết quả điều tra, tỉnh Tuyên Quang có 46 thành phần dân tộc thiểu 

số, trong đó dân tộc Tày có dân số đông nhất với 205.624 người (chiếm tỷ lệ 

46,2% so với tổng số người DTTS), sinh sống chủ yếu ở các huyện Chiêm Hóa, 

Lâm Bình, Na Hang; tiếp theo là dân tộc Dao: 105.359 người (chiếm tỷ lệ 23,7), 

sinh sống tập trung đông nhất ở huyện Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình; dân tộc 

Sán Chay: 70.636 người (chiếm tỷ lệ 15,9%), tập trung đông nhất ở huyện Yên 

Sơn, Sơn Dương; dân tộc Mông: 21.310 người (chiếm tỷ lệ 4,8), tập trung ở 

huyện Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên;  dân tộc Nùng: 16.902 người 

(chiếm tỷ lệ 3,8%), tập trung đông nhất ở huyện Yên Sơn, Sơn Dương; dân tộc 
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Sán Dìu: 15.440 người (chiếm tỷ lệ 3,5%), sinh sống tập trung đông nhất ở 

huyện Sơn Dương; còn lại là các dân tộc khác. Một số dân tộc như Ơ Đu, Si La, 

Mảng, Lự, Chơ Ro, Xinh Mun, Hà Nhì, Chu Ru có số lượng người ít nhất (01 

người).  

3. Quy mô hộ dân tộc thiểu số 

Số người bình quân/một hộ DTTS tỉnh Tuyên Quang là 3,9 người, thấp hơn 

số bình quân/ một hộ DTTS của cả nước (4,1 người/hộ). Một số dân tộc có số 

người bình quân /hộ cao như: dân tộc Mông: 4,9 người/hộ; dân tộc Dao 4,2 

người/hộ... Quy mô hộ phổ biến của các DTTS trên địa bàn tỉnh là từ 03 đến 05 

người/hộ. Tỷ lệ hộ độc thân (hộ có 01 người) chiếm 3,92% tổng số hộ; hộ từ 07 

người trở lên chiếm tỷ lệ thấp (08%). 

4. Hôn nhân 

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người DTTS ở tỉnh Tuyên Quang là 

23,2 tuổi, cao hơn so với mức trung bình chung của người DTTS toàn quốc 

(23,0 tuổi). Trong đó DTTS có tuổi kết hôn trung bình lần đầu thấp nhất trên địa 

bàn tỉnh là dân tộc Mường 18,3 tuổi, dân tộc Mông 20,9 tuổi. Các dân tộc có 

tuổi kết hôn trung bình lần đầu cao là dân tộc Sán Chay (24,6 tuổi), tiếp theo là  

dân tộc Tày (24,2 tuổi). 

Tỷ lệ tảo hôn của người DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 20,2%, thấp 

hơn 6,8 điểm phần trăm so với tỷ lệ tảo hôn của người DTTS toàn quốc năm 

2018 (27,0%); trong đó một số DTTS có tỷ lệ tảo hôn cao là dân tộc Mông: 

51,9%, dân tộc Dao: 31,5%, dân tộc Nùng: 20,8%, dân tộc Thái: 20,6%. 

5. Tuổi thọ 

Tuổi thọ trung bình của người DTTS trên địa bàn tỉnh là 70,7 tuổi, thấp 

hơn mức chung của 53 DTTS cả nước (73,6 tuổi); trong đó tuổi thọ bình quân 

của nam DTTS là 68,0 tuổi và nữ  DTTS là 73,7 tuổi. Dân tộc Hoa có tuổi thọ 

trung bình cao nhất (74,4 tuổi), dân tộc La Hủ có tuổi thọ trung bình thấp nhất 

(59,4 tuổi). Điều đó phản ánh hiệu quả của các chính sách phát triển vùng DTTS 

trong thời gian qua góp phần đưa tuổi thọ trung bình của các DTTS tiến gần tới 

mức chung của cả nước. 

6. Tôn giáo 

Tính đến thời điểm 01/10/2019, tỉnh Tuyên Quang có 9.873 người DTTS 

theo tôn giáo, chiếm 2,2% tổng số người DTTS cả tỉnh. Trong đó, số người theo 

đạo “Tin lành” là đông nhất với 8.798 người, chiếm 89,1% tổng số người DTTS 

theo tôn giáo. Tiếp đến là số người theo đạo “Công giáo” với 1.003 người, 

chiếm 10,2% tổng số người DTTS theo tôn giáo. 
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7. Giáo dục và đào tạo 

7.1. Tình hình biết đọc, biết viết chữ phổ thông của người DTTS.  

(Biết đọc biết viết chữ phổ thông là khả năng đọc và viết một đoạn văn 

đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng phổ thông:“tiếng Kinh”) 

Tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chữ phổ thông ngày 

càng cao. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự khác biệt về tỷ lệ biết đọc biết viết chữ 

phổ thông giữa nam và nữ người DTTS. 

Tính đến thời điểm 01/10/2019, tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết 

đọc, biết viết chữ phổ thông trên địa bàn tỉnh là 280.692 người, chiếm trên 89% 

số người DTTS trong độ tuổi. Trong đó nam DTTS từ 15 tuổi trở lên có tỷ lệ 

biết đọc, biết viết chữ phổ thông cao hơn nữ DTTS (nam: 93,2% và nữ: 86,6%). 

Tỷ lệ người DTTS tỉnh Tuyên Quang biết đọc, biết viết chữ phổ thông cao hơn 

tỷ lệ chung DTTS biết đọc, biết viết chứ phổ thông trên toàn quốc (80,9%). 

Một số DTTS trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên biết đọc 

biết viết chữ phổ thông thấp như dân tộc Mông (nam 74,6%; nữ 27,3%). 

7.2. Trình độ giáo dục cao nhất đạt được. 

Trong nhiều năm qua, với các chính sách dân tộc được xây dựng và thực 

thi dựa trên nguyên tắc “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến 

bộ”, Đảng và Chính phủ đã chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục ở các 

vùng đồng bào DTTS, qua đó đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng 

thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc. Những thành tựu bước đầu trong công tác 

phát triển giáo dục ở các vùng DTTS hiện nay là hệ thống giáo dục từ mầm non 

đến THPT được củng cố và phát triển, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của 

con em đồng bào các dân tộc. Theo kết quả Điều tra 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ 

người DTTS toàn tỉnh có trình độ từ THPT trở lên chiếm 26,5% tổng số người 

DTTS từ 15 tuổi trở lên, cao hơn so với tỷ lệ chung của 53 DTTS toàn quốc 

(20,2%). Trong đó, dân tộc Tày có tỷ lệ tương đối cao (34,6%). 

8. Lao động và việc làm 

Điều tra 53 DTTS năm 2019 thu thập thông tin về tình trạng việc làm của 

người DTTS từ 15 tuổi trở lên nhằm đánh giá mức độ tham gia thị trường lao 

động và hiệu quả sử dụng nguồn lao động DTTS của nền kinh tế. Thông tin về 

việc làm của người lao động DTTS là cơ sở để xây dựng, hoạch định các chính 

sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS như tạo việc 

làm, giảm nghèo, nâng cao giáo dục và đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội. 
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8.1. Lực lượng lao động. 

Tính đến thời điểm 01/10/2019, tỉnh Tuyên Quang có 275.731 người DTTS 

từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động; tỷ lệ người DTTS toàn tỉnh tham gia 

lực lượng lao động là 84,1%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam DTTS là 

87%, cao hơn 5,8 điểm phần trăm so với tỷ lệ nữ DTTS (81,2%). 

8.2. Cơ cấu lực lượng lao động. 

Tỷ lệ lực lượng lao động là người DTTS được đào tạo chuyên môn kỹ 

thuật (viết gọn là CMKT) từ sơ cấp trở lên là 9,6%; thấp hơn so với tỷ lệ lực 

lượng lao động là người DTTS được đào tạo chuyên môn kỹ thuật của cả nước 

(10,8%). Đây là hạn chế của lực lượng lao động là người DTTS trong việc tiếp 

cận thị trường lao động và nâng cao năng suất lao động tạo thu nhập. 

Trong tổng số người có việc làm, lao động người DTTS làm việc theo 

nhóm nghề “Lao động giản đơn” vẫn thu hút nhiều lao động DTTS nhất với 

222.568 người chiếm tỷ lệ 80,7% và chủ yếu là lao động giản đơn trong khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản  (97,9% lao động giản đơn làm việc trong khu 

vực này).  

II. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

1. Cơ sở hạ tầng 

1.1. Điện sinh hoạt 

Tại thời điểm 01/10/2019, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 141 xã, 

phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi, chiếm 100% tổng số đơn vị 

hành chính cấp xã của tỉnh. Toàn tỉnh có 1.717/1.739 thôn thuộc các xã đã được 

sử dụng các loại điện thắp sáng, chiếm tỷ lệ 98,7%. Trong đó, số thôn được sử 

dụng điện lưới quốc gia là 1.700 thôn, chiếm 97,8%, tăng 4,2 điểm phần trăm so 

với năm 2015 (93,6%).  

1.2. Đường giao thông 

Phần lớn  đường giao thông từ trung tâm xã đến trung tâm huyện đã được 

cứng hóa với tỷ lệ ki-lô-mét được cứng hóa (trải nhựa hoặc bê tông) đạt 95%. 

Có tổng số 88% số thôn đã có đường nhựa hoặc bê tông đến trung tâm xã.  

Như vậy có thể thấy, trong giai đoạn vừa qua, mặc dù tỷ lệ cứng hóa hệ 

thống đường giao thông đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khoảng 

trống cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư nhằm phục vụ đời sống dân sinh cũng 

như đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. 

1.3. Nhà văn hóa 
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Nhà văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng 

đồng như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phổ biến thông tin của cộng đồng 

người DTTS, qua đó góp phần lưu giữ và bảo tồn văn hóa của các dân tộc cũng 

như củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Do đặc thù các xã vùng 

DTTS thường tập trung ở khu vực vùng sâu, vùng xa, hạn chế trong việc tiếp 

cận và trao đổi thông tin nên vai trò của nhà văn hóa là rất quan trọng đối với 

đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS.  

 Theo kết quả điều tra, tỷ lệ xã có nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt 88,7%, 

cao hơn 22,9 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung toàn quốc (65,8%). Ngoài ra, tại 

thời điểm điều tra có 02 xã đang xây dựng nhà văn hóa. Như vậy, toàn tỉnh còn 

14 xã chưa có nhà văn hóa, trong đó huyện Yên Sơn có số xã chưa có nhà văn 

hóa cao nhất (05 xã). 

Đối với nhà văn hóa thôn bản, tính đến thời điểm 01/10/2019 toàn tỉnh có 

1.601/1.739 thôn có nhà văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,1%, cao hơn 15,4 điểm phần 

trăm so với tỷ lệ chung toàn quốc (76,7%). Trong đó, một số huyện tỷ lệ thôn có 

nhà văn hóa cao như: Lâm Bình, Na Hang (100%); thành phố Tuyên Quang, 

huyện Yên Sơn có tỷ lệ thấp hơn, lần lượt là 85,1% và 88,1%. 

1.4. Trường, lớp học 

Toàn tỉnh có 504 trường học và 965 điểm trường vùng DTTS. Tỷ lệ 

trường học kiên cố đạt 77,4%, thấp hơn 13,9 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung 

toàn quốc (91,3%). Tỷ lệ phòng, lớp học kiên cố đạt 74,2%, tỷ lệ này của toàn 

quốc là 88,6%. Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại các trường và điểm trường 

vùng DTTS là 13.802 người, trong đó có 5.660 giáo viên người DTTS (chiếm 

41%); có 4.441 giáo viên nữ người DTTS (chiếm 32,2%). 

1.5. Trạm y tế 

Tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. Toàn tỉnh có 135/141 xã, phường có trạm y tế, đạt 95,74%. 

Trong đó, tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố chiếm 88,8%, trạm y tế được 

xây dựng bán kiên cố, đạt tỷ lệ 10,8%. Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia 

về y tế  cấp xã theo chuẩn quốc gia giai đoạn đến 2020 đạt 78,5%, thấp hơn so 

với tỷ lệ chung toàn quốc (83,5%). 

Tại các trạm y tế cấp xã toàn tỉnh hiện có 723 lãnh đạo, nhân viên y tế 

đang làm việc. Phần lớn lãnh đạo, nhân viên tại các trạm y tế xã có trình độ y sỹ, 

y tá hoặc điều dưỡng viên, chiếm trên 90,32%. Số trạm y tế xã có bác sỹ là 

116/147 trạm, chiếm tỷ lệ 78,9%. Toàn tỉnh có 1.712/1.739 thôn có nhân viên y 
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tế thôn, chiếm tỷ lệ 98,4%. Có 96,51% số người DTTS có thẻ BHYT, trong đó 

số người DTTS sử dụng thẻ BHYT đạt 97,03%. 

2. Tình trạng đói nghèo và tệ nạn xã hội 

Trong nhiều năm qua, các chương trình, chính sách xóa đói, giảm nghèo ở 

Việt Nam được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đều đạt và 

vượt kế hoạch đề ra.  

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo người DTTS trên địa bàn tỉnh 

đang còn ở mức cao. Theo kết quả điều tra, tại thời điểm tháng 12/2018 tỷ lệ hộ 

DTTS nghèo và hộ cận nghèo DTTS chiếm 41,7% tổng số hộ DTTS trên địa bàn 

tỉnh, cao hơn 6,3 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung hộ DTTS nghèo và cận 

nghèo trên cả nước (35,4%). Kết quả điều tra cho thấy, có sự khác biệt khá lớn 

về mức độ nghèo giữa các dân tộc. Một số dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo rất thấp như 

dân tộc Hoa (182 hộ, chiếm tỷ lệ 0,9% số hộ dân tộc Hoa). Dân tộc Mông có tỷ 

lệ hộ nghèo cao nhất (2.395 hộ, chiếm 57,5% số hộ dân tộc Mông trên địa bàn 

toàn tỉnh). 

3. Tình trạng du canh, du cư 

Du canh, du cư là một tập quán sinh sống, một thói quen đã tồn tại từ lâu 

đời, ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận đồng bào DTTS vùng cao. Trong 

nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và thực thi rất nhiều chương 

trình, giải pháp tích cực, có hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề du canh du cư; giúp 

đồng bào DTTS có nhà ở, có đất canh tác hoặc việc làm ổn định, giảm dần đói 

nghèo, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Đến nay, theo số liệu 

điều tra, tình trạng du canh, du cư trên địa bàn tỉnh không còn diễn ra,  

 Tuy nhiên, theo báo cáo điều tra trên địa bàn cả nước, tình trạng du canh, 

du cư xảy ra nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên (568 hộ, tương ứng với 2.233 

người), chiếm hơn 40% tổng số hộ DTTS du canh, du cư của toàn quốc. Du 

canh, du cư diễn ra ở một số hộ DTTS tại các tỉnh, trong đó 5 tỉnh có số hộ du 

canh, du cư nhiều nhất (từ 100 hộ trở lên) là: Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, 

Đắk Lắk, Quảng Ngãi. 

4. Người già không nơi lương tựa 

Theo kết quả điều tra, tại 141 xã, phường, thị trấn có 102 người già cô đơn 

không nơi nương tựa, chiếm 1,3% số người già không nơi lương tựa toàn quốc. 

Trong đó, huyện Chiêm Hóa 24 người, huyện Hàm Yên 9 người, huyện Lâm 

Bình 4 người, huyện Yên Sơn 19 người, Na Hang 4 người, Sơn Dương 41 người 

và Thành phố Tuyên Quang 1 người.  

5. Hộ dân tộc thiểu số nhận được hỗ trợ bằng tiền hoặc vật chất. 
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Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng nỗ lực triển khai các 

chính sách hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho đồng bào DTTS. Các chính sách 

này đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào DTTS. Kết quả điều tra cho 

thấy, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh có có 60.136 hộ DTTS được nhận hỗ trợ 

bằng tiền hoặc vật chất, chiếm 51% tổng số hộ DTTS đang cư trú trên địa bàn. 

Trong đó cao nhất là huyện Yên Sơn với 20.651 hộ; thấp nhất là thành phố Tuyên 

Quang với 113 hộ. 

III ĐIỀU KIỆN NHÀ Ở, SINH HOẠT VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH 

THẦN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

1. Nhà ở 

Gần như toàn bộ các hộ DTTS trong tỉnh đã có nhà ở. Trong số các hộ 

DTTS có nhà ở, 99,2% hộ có nhà riêng, 0,7% hộ ở nhà thuê mượn (thuê mượn 

của nhà nước, tư nhân hoặc nhà của tập thể). Diện tích nhà ở bình quân đầu 

người của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh là 19,8m2/người, thấp hơn 

3,4m2/người so với mức bình quân chung của cả nước (23,2m2/người), thấp hơn 

3,5m2 so với mức bình quân chung của tỉnh (23,3m2/người) 

 Phần lớn các hộ gia đình DTTS đều sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc 

bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 63,8%, thấp hơn 15,4 điểm phần trăm so với mức bình 

quân của người DTTS trên cả nước (79,2%). Tỷ lệ hộ DTTS có nhà ở thiếu kiên có 

và đơn sơ chiếm 36,2%, cao hơn 11,1 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung toàn tỉnh 

(25,2%); cao hơn 15,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung 53 DTTS toàn quốc. 

2. Điều kiện sinh hoạt 

- Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng điện lưới thắp sáng là 98,2%; hầu hết các hộ 

DTTS ở khu vực thành thị được tiếp cận với điện lưới thắp sáng. Tuy nhiên, vẫn 

còn gần 2% số hộ DTTS ở vùng sâu, vùng xa không được sử dụng điện lưới 

thắp sáng. 

- Việc sử dụng nhiên liệu chính để nấu ăn của các hộ DTTS trong tỉnh: 

57,7% số hộ dùng nhiên liệu chính để nấu ăn bằng điện và ga/bioga; 42,3% số 

hộ DTTS nấu ăn bằng than, củi. 

- Có 85,2% hộ DTTS sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh dùng cho ăn, uống, 

sinh hoạt. Tiện nghi sinh hoạt của hộ dân DTTS đã được cải thiện đáng kể với 

86,9% hộ có ti vi; 7,7% hộ có sử dụng máy vi tính (máy bàn, laptop);  97,4% số 

hộ có sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng. Tỷ lệ hộ DTTS được 

tiếp cận Internet là 68,6%. 

Các thiết bị phục vụ sinh hoạt cơ bản khác cũng được phần lớn hộ DTTS 

sử dụng: 81% hộ sử dụng tủ lạnh; 27,2% hộ có máy giặt; 27,5% hộ có máy điều 

hòa nhiệt độ và bình tắm nóng lạnh. Đã có 59,2% số hộ DTTS sử dụng hố xí hợp 
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vệ sinh. Có 92,1% hộ DTTS sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy 

điện làm phương tiện giao thông; 2,7% hộ DTTS có ô tô riêng. 

 Từ những kết quả trên cho thấy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự 

quyết tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đưa tỉnh Tuyên 

Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.  

Số liệu điều tra trên cũng là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành đánh 

giá đúng thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp 

thiết thực để đầu tư, hỗ trợ, nâng cao đời sống cho người dân và hoàn thành các 

chỉ tiêu cơ bản trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới./. 
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Biểu 1. Dân số DTTS chia theo giới tính 

                                                                                      Đơn vị tính: Người 

STT Đơn vị hành chính 

Tổng số 

Tổng số Nam Nữ 

 
Toàn tỉnh 445.488 225.403 220.085 

1 Thành phố Tuyên Quang 19.518 9.211 10.307 

2 Huyện Lâm Bình 30.045 15.391 14.654 

3 Huyện Nà Hang 39.279 19.774 19.505 

4 Huyện Chiêm Hóa 102.388 52.227 50.161 

5 Huyện Hàm Yên 77.679 39.439 38.240 

6 Huyện Yên Sơn 87.619 44.125 43.494 

7 Huyện Sơn Dương 88.960 45.236 43.724 

 

Biểu 2. Tỷ lệ dân số DTTS chia theo nhóm tuổi 

                                                                                                Đơn vị: % 

Độ tuổi 

Toàn quốc Tỉnh Tuyên Quang 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

0-4 10,19 10,54 9,84 10,93 11,32 10,54 

5-9 10,58 10,82 10,34 11,67 11,87 11,48 

10-14 9,15 9,25 9,04 8,66 8,67 8,64 

15-19 8,18 8,39 7,96 6,84 7,02 6,66 

20-24 8,29 8,61 7,96 6,40 6,69 6,10 

25-29 9,41 9,76 9,06 8,87 9,23 8,50 

30-34 8,79 9,07 8,51 8,66 9,17 8,14 

35-39 7,16 7,25 7,06 7,41 7,72 7,09 

40-44 6,05 6,06 6,04 6,86 6,85 6,87 

45-49 5,16 5,12 5,19 5,89 5,87 5,92 

50-54 4,77 4,60 4,94 5,43 5,27 5,59 

55-59 4,13 3,85 4,40 4,22 3,91 4,54 

60-64 2,80 2,48 3,12 2,74 2,45 3,04 

65-69 1,84 1,58 2,11 1,81 1,54 2,09 

70-74 1,23 0,98 1,47 1,37 1,07 1,68 

75-79 0,92 0,70 1,15 0,92 0,63 1,23 

80-84 0,63 0,44 0,83 0,66 0,43 0,91 
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85+ 0,72 0,48 0,97 0,65 0,31 0,99 

 

 

Biểu 3. Tỷ lệ dân số DTTS chia theo thành phần dân tộc  

 
 

    

                                              Đơn vị: % 

   

STT Đơn vị hành chính Tày Thái Nùng Mông Dao 
Sán 

Chay 

Sán 

Dìu 

Pà 

Thẻn 

Các 

DTTS 

khác 
     

 Toàn quốc 13,0 12,9 7,6 9,9 6,3 1,4 1,3 0,1 47,5      

 
Tỉnh Tuyên Quang 46,2 0,2 3,8 4,8 23,7 15,9 3,5 0,3 1,6 

     

 
TP Tuyên Quang 45,1 0,3 3,6 0,9 6,2 37,7 0,9 0,2 5,1 

     

 
Huyện Lâm Bình 60,3 0,1 0,2 7,8 29,3 0,1 0,0 1,9 0,3 

     

 
Huyện Nà Hang 56,9 0,1 0,9 9,7 31,3 0,5 0,0 0,0 0,6 

     

 
Huyện Chiêm Hóa 78,2 0,1 1,7 1,9 15,9 0,3 0,0 0,3 1,6 

     

 
Huyện Hàm Yên 40,1 0,1 1,0 4,3 43,1 9,7 0,0 0,0 1,7 

     

 
Huyện Yên Sơn 29,1 0,2 5,5 10,0 30,2 22,5 0,1 0,3 2,1 

     

 
Huyện Sơn Dương 22,1 0,2 9,5 1,0 7,7 39,9 17,0 0,0 2,6 

     

 

 

Biểu 4. Quy mô hộ gia đình DTTS 

                                                                                                                                   Đơn vị: % 

Quy mô hộ 

DTTS 

Cả 

nước 

Toàn 

tỉnh 

Chia theo các huyện 

TP 

Tuyên 

Quang 

Lâm 

Bình 

Na 

Hang 

Chiêm 

Hóa 

Hàm 

Yên 

Yên 

Sơn 

Sơn 

Dương 

1 người 4,8 3,92 5,2 4,2 4,6 4,4 3,3 3,9 3,3 

2 người 12,2 13,57 16,4 12,6 13,4 16,4 11,2 11,8 13,6 

3 người 18,9 21,24 20,8 21,6 20,3 24,1 19,8 19,9 20,8 

4 người 28,1 30,93 30,1 28,9 27,5 29,4 31,8 32,6 32,5 

5 người 17,8 16,68 16,3 17,8 17,2 14,8 17,3 17,9 16,7 

6 người 10,2 9,34 8,2 9,6 10,3 8,0 10,9 9,6 9,2 

7 người 4,4 2,88 2,1 3,4 4,2 2,1 3,6 2,8 2,8 

8 người 1,9 0,92 0,4 1,3 1,5 0,7 1,2 0,9 0,8 

9 người 0,9 0,32 0,4 0,5 0,6 0,1 0,4 0,4 0,2 

10 người trở lên 0,8 0,20 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 
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Biểu 5. Số lượng người DTTS theo và không theo các tôn giáo 

                                                                                              Đơn vị: Người 

Tôn giáo Tổng số Tày Hoa Nùng Mông Dao 
Sán 

Chay 

Sán 

Dìu 

Pà 

Thẻn 

Các 

DTTS 

khác 

Tổng số DTTS 445.488 205.624 5.659 16.902 21.310 105.359 70.636 15.440 1.258 3.300 

Không theo tôn 

giáo 
435.615 205.135 5.641 16.867 12.560 105.055 70.441 15.434 1.253 3.229 

Phật giáo 59 39 6 3 1 1 7 1 0 1 

Công giáo 1.003 443 12 32 26 233 188 5 0     64 

Tin lành 8.798 4 0 0 8.716 70 0 0 5 3 

Cao Đài 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Chăm Bà la môn 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Giáo hội Các thành 

hữu Ngày sau của 

Chúa Giê su Ky tô 

(Mormon) 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giáo hội Cơ đốc 

Phục lâm Việt Nam 
5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

            

Biểu 6. Tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết chữ phổ 

thông 

                
STT 

Nội dung 
Số lượng 

người 

 

Tỷ lệ % 

Trong đó 
 

Nam 
Tỷ lệ 

% 
Nữ Tỷ lệ % 

1 Toàn quốc       

 
Tổng số người DTTS 

từ 15 tuổi trở lên 
9.637.758 

 
4.792.734 

 
4.845.024 

 

 Có 7.793.122 80,9 4.156.608 86,7 3.636.515 
75,1 

 

 Không 1.844.636 19,1 636.127 13,3 1.208.509 24,9 

2 Tỉnh Tuyên Quang       

 
Tổng số người DTTS 

từ 15 tuổi trở lên 
312.235 

 
156.934 

 
155.302 

 

 Có 280.693 89,9 146.272 93,2 134.420 86,6 

 Không 31.543 10,1 10.662 6,8 20.881 13,4 
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Biểu 7. Trình độ giáo dục cao nhất đạt được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Cấp học, bậc học 
Tổng số 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Toàn quốc 9.921.766 

 

 Dưới tiểu học 2.543.178 25,6 

 Tiểu học 2.589.476 26,1 

 THCS 2.778.394 28,0 

 THPT 1.105.153 11,1 

 Sơ cấp 159.906 1,6 

 Trung cấp 252.194 2,5 

 Cao đẳng 165.939 1,7 

 Đại học 316.982 3,2 

 Thạc sỹ 9.990 0,1 

 Tiến sỹ 554 0,006 

II Tỉnh Tuyên Quang 306.208 

 

 Dưới tiểu học 53.305 17,4 

 Tiểu học 76.016 24,8 

 THCS 95.834 31,3 

 THPT 50.662 16,5 

 Sơ cấp 4.359 8,6 

 Trung cấp 10.270 3,4 

 Cao đẳng 6.228 2,0 

 Đại học 9.186 3,0 

 Thạc sỹ 339 0,1 

 Tiến sỹ 9 0,003 
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Biểu 8. Lao động DTTS có việc làm theo nghề 

 

Nhóm nghề Tổng số Nam Nữ 

Trong đó lực lượng lao động 

người DTTS 

Tổng số Nam Nữ 

Toàn quốc 
8.236.361 4.268.765 3.967.597 7.913.143 4.121.274 3.791.870 

Nhà Lãnh đạo 37.684 27.046 10.638 34.560 24.829 9.731 

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 181.638 77.337 104.301 161.912 69.705 92.207 

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 111.134 45.558 65.576 103.282 42.873 60.409 

 Nhân viên 43.971 23.414 20.556 40.653 21.928 18.724 

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng 466.027 189.991 276.036 419.320 173.239 246.081 

Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 807.708 532.134 275.574 785.098 519.885 265.213 

Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan 561.677 395.256 166.421 523.476 367.350 156.125 

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị 447.677 246.199 201.478 418.330 231.260 187.070 

Nghề giản đơn 5.574.007 2.727.118 2.846.888 5.422.402 2.666.205 2.756.196 

Không phân loại 4.839 4.711 128 4.113 4.000 113 

Tỉnh Tuyên Quang 275.731 141.265 134.466 256.051 133.083 122.968 

Nhà Lãnh đạo 1.292 870 421 1.158 784 373 

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 3.990 1.858 2.132 3.366 1.599 1.766 

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 4.767 1.536 3.231 4.313 1.420 2.893 

 Nhân viên 631 398 233 514 336 178 

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng 8.863 3.579 5.284 7.490 3.107 4.383 

Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 48 26 21 38 26 11 

Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan 26.642 16.598 10.044 23.760 14.943 8.817 

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị 6.871 4.553 2.318 6.061 3.982 2.079 

Nghề giản đơn 222.568 111.788 110.780 209.312 106.845 102.467 
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Không phân loại 60 60 0 42 42 0 

 

Biểu 9. Số thôn có điện sinh hoạt 

Đơn vị hành chính  
Tổng 

số thôn  

Số thôn có điện 

Số thôn 

không 

có điện 

Tổng số 

thôn có 

điện 

Số thôn có 

điện lưới 

quốc gia 

Số thôn có 

điện khác 

Tổng cả nước 56.453 55.644 54.855 789 809 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

Tổng số 1.739 1.717 1.700 17 22 

Huyện Chiêm Hóa 317 314 311 3 3 

Huyện Hàm Yên 283 282 279 3 1 

Huyện Lâm Bình 70 68 68 0 2 

Huyện Nà Hang 114 105 98 7 9 

Huyện Sơn Dương 400 400 400 0 0 

Huyện Yên Sơn 387 380 377 3 7 

TP Tuyên Quang 168 168 167 1 0 

 

Biểu 10. Tỷ lệ km theo loại đường giao thông từ trung tâm xã đến trung tâm 

huyện 

 Đơn vị hành chính Tổng số Nhựa 
Bê 

tông 

Rải sỏi, 

đá 
Khác 

Tổng cả nước 100,0 84,8 10,4 3,0 1,8 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

Tổng 100,0 90,1 4,9 4,6 0,4 

Huyện Chiêm Hóa 100,0 98,8 1,2 0,0 0,0 

Huyện Hàm Yên 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Huyện Lâm Bình 100,0 60,0 33,3 6,7 0,0 

Huyện Nà Hang 100,0 97,8 0,4 0,0 1,8 

Huyện Sơn Dương 100,0 78,3 7,0 14,6 0,0 
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Huyện Yên Sơn 100,0 94,5 4,3 0,8 0,4 

TP Tuyên Quang 100,0 98,5 1,5 0,0 0,0 

Biểu 11. Tỷ lệ xã có nhà văn hóa 

Đơn vị hành chính 
Tổng 

số xã 

Số xã khu vực DTTS  

theo tình trạng nhà văn 

hóa thôn (xã) 

Tỷ lệ xã  

có nhà 

văn hóa 

(%) Có Không 

Đang  

xây 

dựng 

Tổng cả nước 5.468 3.598 1.648 222 65,8 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

Tổng 141 125 14 2 88,7 

Huyện Chiêm Hóa 26 23 2 1 88,5 

Huyện Hàm Yên 18 18 0 0 100,0 

Huyện Lâm Bình 8 8 0 0 100,0 

Huyện Nà Hang 12 11 1 0 91,7 

Huyện Sơn Dương 33 30 3 0 90,9 

Huyện Yên Sơn 31 25 5 1 80,6 

TP  Tuyên Quang 13 10 3 0 76,9 

Biểu 12. Tỷ lệ trường, lớp học kiên cố 

 

Đơn vị hành chính 

Số trường chia theo loại công trình 

xây dựng Số 

trường 

đạt 

chuẩn 

quốc 

gia 

Tổng 

số 

phòng 

học 

Tổng 

số 

phòng 

học 

kiên cố 

Tỷ lệ 

trường 

kiên 

cố (%) 

Tỷ lệ 

phòng 

học 

kiên 

cố 

(%) 

Tổng 

số 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên cố 

Thiếu 

kiên 

cố và 

đơn sơ 

Tổng cả nước 21.573 19.689 1.834 50 9.941 26.8048 23.7418 91,3 88,6 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổng số 504 390 111 3 208 6245 4635 77,4 74,2 

Huyện Chiêm Hóa 84 72 12 0 24 1041 852 85,7 81,8 

Huyện Hàm Yên 71 63 8 0 27 879 687 88,7 78,2 

Huyện Lâm Bình 27 21 6 0 6 283 199 77,8 70,3 

Huyện Nà Hang 41 33 8 0 8 407 353 80,5 86,7 

Huyện Sơn Dương 112 74 35 3 46 1503 1005 66,1 66,9 

Huyện Yên Sơn 107 71 36 0 55 1194 727 66,4 60,9 
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TP Tuyên Quang 62 56 6 0 42 938 812 90,3 86,6 

 

Biểu 13. Tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn. 

Đơn vị hành chính 
Tỷ lệ xã có 

trạm y tế 

Tỷ lệ xã có trạm y tế chia theo mức độ 

kiên cố Tỷ lệ xã có 

trạm y tế 

đạt chuẩn 

quốc gia về 

y tế 
Tổng số Kiên cố 

Bán 

kiên cố 

Thiếu 

kiên cố 

và đơn 

sơ 

Tổng cả nước 99,4 100,0 88,8 10,8 0,3 83,5 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

Tổng 95,7 100,0 63,7 33,3 3,0 78,5 

Huyện Chiêm Hóa 100,0 100,0 65,4 30,8 3,8 76,9 

Huyện Hàm Yên 100,0 100,0 83,3 16,7 0,0 77,8 

Huyện Lâm Bình 87,5 100,0 85,7 14,3 0,0 100,0 

Huyện Nà Hang 91,7 100,0 100,0 0,0 0,0 81,8 

Huyện Sơn Dương 97,0 100,0 43,8 50,0 6,3 53,1 

Huyện Yên Sơn 90,3 100,0 53,6 42,9 3,6 96,4 

TP Tuyên Quang 100,0 100,0 61,5 38,5 0,0 92,3 

Biểu 14. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS 

Đơn vị hành chính 

Tổng số hộ 

dân tộc 

thiểu số 

(hộ) 

Số hộ dân tộc 

thiểu số nghèo 

(hộ) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3=2/1x100%) 

Tổng cả nước 3.350.756 745.441 22,2 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổng 117.856 28.676 24,3 

Huyện Chiêm Hóa 27014 7536 27,9 

Huyện Hàm Yên 21128 5139 24,3 

Huyện Lâm Bình 6945 3067 44,2 

Huyện Nà Hang 9229 3591 38,9 

Huyện Sơn Dương 21578 4462 20,7 
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Huyện Yên Sơn 27798 4759 17,1 

TP Tuyên Quang 4164 122 2,9 

Biểu 15. Tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS 

Đơn vị hành chính 

Tổng số 

hộ dân 

tộc thiểu 

số (hộ) 

Số hộ dân tộc 

thiểu số cận 

nghèo (hộ) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3=2/1x100%) 

Tổng cả nước 3.350.756 443.325 13,2 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

Tổng 117.856 2.0540 17,4 

Huyện Chiêm Hóa 27014 4800 17,8 

Huyện Hàm Yên 21128 4017 19,0 

Huyện Lâm Bình 6945 1386 20,0 

Huyện Nà Hang 9229 1837 19,9 

Huyện Sơn Dương 21578 3290 15,2 

Huyện Yên Sơn 27798 5128 18,4 

TPTuyên Quang 4164 82 2,0 

Biểu 16. Hỗ trợ vật chất cho đồng bào DTTS 

Đơn vị hành chính 

Tổng số hộ dân 

tộc thiểu số 

(hộ) 

Số hộ DTTS  

được hỗ trợ 

tiền/vật chất 

trong năm 2018 

(hộ) 

Tỷ lệ hộ DTTS  

được hỗ trợ 

tiền/vật chất 

trong năm 

2018 (%) 

(1) (2) (3=2/1x100) 

Tổng cả nước 3.350.756 1.232.466 36,8 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổng 117.856 60.136 51,0 

Huyện Chiêm Hóa 27.014 19.370 71,7 

Huyện Hàm Yên 21.128 8.301 39,3 

Huyện Lâm Bình 6.945 2.913 41,9 

Huyện Nà Hang 9.229 4.639 50,3 

Huyện Sơn Dương 21.578 4.149 19,2 
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Huyện Yên Sơn 27.798 20.651 74,3 

TP. Tuyên Quang 4.164 113 2,7 
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