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BỘ Y TẾ ‐ VIỆN DINH DƯỠNG
ĐIỀU TRA DINH DƯỠNG TOÀN QUỐC NĂM 2009
PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KINH TẾ ‐ XÃ HỘI CỦA XÃ/PHƯỜNG NĂM 2009
Tỉnh/Tp: ..................................................
Xã/Phường:...........................
Stt
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Nội dung
Diện tích
1. Diện tích đất tự nhiên
2. Diện tích đất nông nghiệp
Dân số
1. Dân số trung bình năm 2008
2. Số trẻ em dưới 24 tháng tuổi
3. Số trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 60
tháng tuổi
4. Số trẻ em từ 6 ‐ 10 tuổi
5. Số trẻ em từ 11 ‐ 14 tuổi
6. Số trẻ em 15 tuổi
7. Số phụ nữ từ 15 ‐ 49 tuổi

Huyện/Quận: ......................................
Khu vực (Thành thị =1; Nông thôn =2;
Miền núi =3; Thành thị miền núi = 4)

Đơn vị tính

Số lượng

Ha
Ha

Người
Trẻ em
Trẻ em
Trẻ em
Trẻ em
Trẻ em
Người

Số hộ
1. Tổng số hộ gia đình
2. Số hộ nông nghiệp

Hộ
Hộ

Thu nhập
2. Số hộ phân theo mức sống:
2.1. Giàu
2.2. Trung bình
2.3. Nghèo

Hộ
Hộ
Hộ

Khác
5. Tỷ lệ thôn/tổ có loa truyền thanh

%

Môi trường
1. Số hộ sử dụng nước sạch
2. Số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh

Hộ
Hộ

Văn hoá giáo dục

1

Stt

VIII
.

Nội dung
1. Số trẻ em đi nhà trẻ
2. Số trẻ em học mẫu giáo

X.

Số lượng

Y tế
1. Số bác sỹ của trạm
2. Số nữ hộ sinh, y sĩ sản nhi của trạm
3. Số cán bộ, nhân viên khác của trạm
4. Số trẻ em sinh ra sống (2008)
5. Tỷ suất sinh thô (2008)
6. Số người chết (2008)
7. Tỷ suất chết thô (2008)
8. Số phụ nữ chết do thai sản và sinh đẻ (2008)
9. Số hộ sử dụng muối I‐ốt (6 tháng/2009)
10. Số ca bị ngộ độc thực phẩm (2008)

IX.

Đơn vị tính
Trẻ em
Trẻ em

Chương trình phòng chống SDD trẻ em
1. Tỷ lệ trong độ tuổi được uống vitamin A
trong ngày 1/6/2009
2. Tỷ lệ trẻ cân nặng sơ sinh dưới 2500 gam
(2008)
3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi (tháng
6 năm 2009)
4. Số bà mẹ qua lớp trình diễn chế biến thức
ăn bổ xung cho trẻ (Tháng 6/2009)
5. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi được theo dõi bằng
biểu đồ tăng trường (2008)

Người
Người
Người
Trẻ em
o/oo
Người
o/oo
Người
Hộ
Ca mắc

%
%
%
Số bà mẹ tham
dự
%

Giao thông
Có đường ô tô đến thôn (Các thôn điều tra)
không?
Thôn 1 ………………….
Thôn 2 ………………….
Thôn 3 ………………….

Ngày ...... tháng ...... năm 2009
Điều tra viên

Ngày ...... tháng ...... năm 2009
T/M UBND xã/phường

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2

