
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT 

V/v công bố kết quả điều tra, 

thu thập thông tin về thực 

trạng kinh tế - xã hội của 53 

dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn  

Lạng Sơn, ngày        tháng  4  năm 2021 

 

 

    Kính gửi:   

 - Cục Thống kê tỉnh; 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng 

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số”; Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 

30/7/2018 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra, thu thập 

thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã giao Cục Thống kê tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo Chi cục Thống kê các 

huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tiến 

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

thiểu số năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân 

tộc (cuộc điều tra được tính từ thời điểm 0 giờ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 

31/10/2019). 

Để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố có 

căn cứ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù 

hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh công bố kết quả điều tra, thu thập thông 

tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 như sau: 

1. Quy mô dân số 

Tổng dân số tỉnh Lạng Sơn tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 

781.655 người, trong đó: 

- Có 95.154 người cư trú ở khu vực thành thị, chiếm 14,5% tổng dân số và 

560.742 người cứ trú ở khu vực nông thôn chiếm 85,5% tổng dân số.  

- Tổng số người dân tộc thiểu số là 655.896 người, trong đó: dân tộc Nùng 

335.316 người, Tày 282.014 người, Mông 1.551 người, Dao 28.225 người, Sán 

Chay 4.942 người, Sán Dìu 457 người... số người dân tộc thiểu số nhiều nhất 

trên địa bàn tỉnh là dân tộc Nùng.  
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Biểu 1. Dân số tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019  

phân theo giới tính, thành thị, nông thôn và đơn vị hành chính 

 

(Đơn vị tính: người) 

TT Tên 
Dân số 

toàn tỉnh 

Dân số 

DTTS 

Phân theo giới tính 
Phân theo thành thị, 

nông thôn 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

  Tỉnh Lạng Sơn 781.655 655.896 335.345 320.551 95.154 560.742 

1 Thành phố Lạng sơn 103.284 60.738 29.244 31.494 37.437 23.301 

2 Bắc Sơn 71.967 65.334 33.285 32.049 3.037 62.297 

3 Bình Gia 52.689 50.817 26.224 24.593 2.519 48.298 

4 Văn Quan 54.202 53.175 27.248 25.927 4.559 48.616 

5 Tràng Định 59.827 56.648 28.998 27.650 3.032 53.616 

6 Văn Lãng 49.696 45.963 23.538 22.425 2.749 43.214 

7 Cao Lộc 79.873 73.274 37.295 35.979 12.714 60.560 

8 Lộc Bình 84.740 79.823 40.871 38.952 14.033 65.790 

9 Chi Lăng 75.063 66.199 34.165 32.034 7.383 58.816 

10 Hữu Lũng 121.735 78.439 41.230 37.209 3.300 75.139 

11 Đình Lập 28.579 25.486 13.247 12.239 4.391 21.095 

2. Các đặc trưng nhân khẩu học của đồng bào dân tộc thiểu số  

Theo kết quả điều tra, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người dân tộc 

thiểu số là 24,6 tuổi, cao hơn so với mức trung bình chung của toàn quốc (23 

tuổi). Tỷ lệ tảo hôn của người dân tộc thiểu số là 14,85%, cao nhất là dân tộc 

Mông (34,01%). Tỷ lệ người dân tộc thiểu số kết hôn cận huyết thống là 0,25%. 

Số người dân tộc thiểu số từ 5 tuổi trở lên tại thời điểm 01/10/2019 là 

629.126 người, trong đó số người biết văn hóa truyền thống là 38.338 người, 

chiếm tỷ lệ 6,1%; biết sử dụng nhạc cụ là 3.495 người, chiếm tỷ lệ 0,6%; biết 

hát bài hát truyền thống là 19.790 người, chiếm tỷ lệ 3,1%; biết điệu múa truyền 

thống là 15.052 người, chiếm tỷ lệ 2,4%. 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi 

trở lên là 62,9%; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam dân tộc thiểu số cao 

hơn nữ dân tộc thiểu số. Nhóm tuổi từ 25 đến 54 tuổi có tỷ lệ người dân tộc 

thiểu số tham gia lực lượng lao động nhiều nhất. 

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế theo dân tộc tại thời 

điểm ngày 01/10/2019 là 93,5%, không có thẻ bảo hiểm y tế là 6,5%. Người dân 

tộc Tày có tỷ lệ có thẻ bảo hiểm y tế cao nhất, chiếm 96,48%.  
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Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15 đến 49 tuổi đến các cơ sở y tế khám 

thai và sinh con tại cơ sở y tế chiếm 99,4%; sinh con tại nhà và có cán bộ 

chuyên môn giúp đỡ chiếm 0,1%; sinh con tại nhà và không có cán bộ chuyên 

môn giúp đỡ chiếm 0,3%. 

Tình trạng đi học của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc: 14.141 

người đang đi học, chiếm 23,2%; 40.571 người đã thôi học, chiếm 74,7%; 383 

người chưa bao giờ đi học, chiếm 2,1%. 

Người dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết tiếng phổ thông phân theo dân 

tộc, giới tính: có 485.762 người dân tộc thiểu số (247.067 nam, 238.695 nữ) biết 

đọc, biết viết tiếng phổ thông, chiếm 95,8%; 29.111 người dân tộc thiểu số 

(10.768 nam, 18.343 nữ) không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông, chiếm 4,2%. 

Người dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết tiếng dân tộc: có 127.964 người 

dân tộc thiểu số (66.076 nam, 61.888 nữ) biết đọc, biết viết tiếng dân tộc, chiếm 

20,3%; 467.674 người dân tộc thiểu số (236.836 nam, 230.838 nữ) không biết 

đọc, biết viết tiếng dân tộc, chiếm 74,3%. 

3. Nhà ở và điều kiện sống 

Phần lớn các hộ dân tộc thiểu số đều sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc 

bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 89,3%. Nhà thiếu kiên cố chiếm tỷ lệ ít 2,5%, toàn tỉnh 

vẫn còn 14.163 hộ dân tộc thiểu số đang sống trong các ngôi nhà đơn sơ. Diện 

tích nhà ở bình quân đầu người của các hộ dân tộc thiểu số là 19,3 m2/người. 

Hầu hết các hộ dân tộc thiểu số đã được tiếp cận với điện lưới để thắp 

sáng, chiếm tỷ lệ là  98,6%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số dùng nhiên liệu Gas/bioga 

để nấu ăn, chiếm tỷ lệ 52,6%; củi chiếm tỷ lệ 46,6%, còn lại sử dụng điện, than 

và các loại nhiên liệu khác chiếm tỷ lệ 0,2%.  

Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước hợp vệ sinh là 88,6%; tỷ lệ hộ dân 

tộc thiểu số sử dụng hố xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại) là 59,9%; 

hố xí không hợp vệ sinh là 4,3%. 

4. Kết cấu hạ tầng 

Theo kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019, phần lớn các đường 

giao thông từ trung tâm các xã vùng dân tộc thiểu số đến trung tâm huyện đã 

được cứng hóa (trải nhựa hoặc bê tông) đạt 91,1%. Tỷ lệ đường giao thông từ 

thôn đến trung tâm các xã được cứng hóa là 74,2%. 

Tỷ lệ xã có nhà văn hóa xã đạt 39,4%; chưa có là 55,75%; đang xây dựng 

là 4,9%. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt 96,5%.  

Chi tiết chỉ tiêu số liệu kết quả điều tra đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

tỉnh Lạng Sơn và trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh tại địa chỉ: 

http://bandantoc.langson.gov.vn.  

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 

hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, các cơ quan, đơn vị tiếp tục khai thác, 

http://bandantoc.langson.gov.vn/
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nghiên cứu các thông tin, số liệu để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch 

định chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban đảng tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm THCB; 

-Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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