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NHỮNG CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành
vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo Quyết định số
772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở
Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông
tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ hoạch định
các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính
phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.
Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 cung cấp các
chỉ tiêu quan trọng về dân số và nhà ở, không chỉ mang lại
cho chúng ta các số liệu tổng hợp về quy mô và cơ cấu
dân số mà còn về các lĩnh vực khác của động thái dân số
như mức sinh, mức chết, di cư, các lĩnh vực về giáo dục,
việc làm, khuyết tật, và điều kiện nhà ở của hộ dân cư.
Để những con số thống kê thu thập được từ TĐT trở thành
những con số biết nói, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)
tại Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Thống Kê tổ chức
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triển lãm ảnh “Những câu chuyện cuộc đời”. Đây là hành
trình gần 3 tháng đi qua 8 tỉnh, thành của Việt Nam của
hai tác giả ảnh Nguyễn Minh Đức và Vũ Ngọc Dũng, bao
gồm Hà Giang, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Trị,
Sóc Trăng, Ninh Thuận, Tiền Giang, và tp Hồ Chí Minh.
Bộ ảnh này bao gồm 23 câu chuyện và hình ảnh theo 9
chủ đề: Giáo dục, Thanh niên và việc làm, Mức sinh,
Sự ưa thích con trai, Kết hôn sớm, Di cư, Khuyết tật,
Người cao tuổi và Nhà ở.
23 câu chuyện là những chia sẻ hết sức cảm động và
đáng suy ngẫm về cuộc sống và con người trên mọi miền
Tổ quốc. Bộ ảnh mang đến cho người xem những góc
nhìn sinh động, khắc họa nên bức tranh sắc nét về các
vấn đề đang được xã hội quan tâm.
Xem thêm về Báo cáo kết quả TĐT Dân số và Nhà ở
năm 2019

CHỦ ĐỀ 1: GIÁO DỤC

Trong 10 năm qua, tỷ lệ đi học
chung và đi học đúng tuổi có
sự cải thiện rõ rệt. Dân số từ 15
tuổi trở lên có trình độ đại học
và trên đại học đạt 9,3%, tăng
hơn 2 lần so với năm 2009. Tuy
nhiên, vẫn còn 8,3% trẻ em
trong độ tuổi đi học phổ thông
không được đến trường.
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HY VỌNG CỦA BÀU

Gia đình mình hiện còn 4 người, bao gồm bố,
anh trai và chị gái và mình. Mẹ mình đã mất
cách đây 5 năm về trước. Từ ngày mẹ mất,
bố vất vả để nuôi ba anh chị em mình. Anh
trai mình đã nghỉ học khi học lớp 9 và hiện ở
cùng với ông bà nội mình ở bản bên cạnh.
Chị gái mình vừa nghỉ học năm vừa rồi, khi
chuẩn bị bước vào lớp 9 để lấy chồng. Cả
nhà bây giờ chỉ còn hai bố con, căn nhà của
mình hiện đã quá cũ nát, bố muốn sửa lại. Bố
nói với mình là tạm nghỉ học một thời gian để
bố đi xuống dưới xuôi làm thuê để lấy tiền sửa
nhà. Mình đã rất buồn nhưng đành phải nghỉ
học vào tháng 9 vừa rồi, khi chuẩn bị bước
vào lớp 6.
Hàng ngày, mình làm các công việc nhà và
đi chăn hai con bò của gia đình mình. Mình
thật sự nhớ bạn bè và trường học của mình.
Mình hy vọng bố sẽ sớm gom đủ tiền sửa nhà
để mình có thể quay trở lại trường học sớm
nhất có thể.
Câu chuyện của bạn Lù Thị Bàu
Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang.
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CON MUỐN ĐI HỌC
Năm nay con không được đi khai giảng. Con ở
nhà trông Út (bé út sinh năm 2017). Con nhớ các
bạn, con nhớ cô. Con muốn đi học giống các
bạn. Nhưng con phải ở nhà trông Út.
Ba má làm gánh gạch thuê cho người ta, đi làm
quanh năm. Ba má đi từ sớm đến tối mới về. Hồi
trước chị Huyền (sinh năm 2005), chưa đi làm thì
chị ở nhà trông Út để con đi học. Giờ chị đi làm
rồi, đi lột tôm ở xa, ba má bảo con nghỉ học để
ở nhà trông Út. Cô giáo có đến khuyên ba má
cho con đi học nhưng ba má bảo không có
người trông Út.
Con không đi học được.
Con chơi với Út, cho Út ăn, rửa mặt và tắm cho
Út hàng ngày. Các bạn trong ấp đi học qua
nhà, các bạn vui lắm. Con thì phải trông Út. Nếu
có ai trông Út, con sẽ lại được đi học.
Câu chuyện của bạn Đào Thị Thanh Thảo,
sinh năm 2007
Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
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NGƯỜI MẸ GOM RÁC
NUÔI BA CON HỌC ĐẠI HỌC

Cái hôm đứa lớn thông báo trúng tuyển Đại học ngành
Marketing tôi và ổng vui lắm, mừng lắm. Hai mươi năm
làm nghề thu gom rác, hôm đó mới là ngày vui nhất.
Hàng ngày, hai vợ chồng dậy từ 2 giờ sáng để đi thu
gom rác. Khoá cửa nhẹ nhàng để các con không bị
tỉnh giấc. 5 giờ sáng thì tôi về chuẩn bị ăn sáng và cho
các con đi học rồi lại quay lại làm việc.
Tiền công từ thu gom rác, ngoài chi tiêu chung của gia
đình, tôi đều chi cho con cái học hành. Mình đã không
có học, làm nghề này rồi nên cũng cố gắng để cho
các con nó được sạch sẽ, thơm tho hơn ba má nó.
Được cái 4 đứa nó ngoan, chăm chỉ học hành. Và yêu
thương ba má. Đứa lớn thì năm sau tốt nghiệp đại học,
đứa thứ 2 và thứ 3 thì đang học đại học. Đứa út đang
học lớp 11 và có ý định thi vào trường làm bác sỹ. Vẫn
bảo với chúng nó công việc của ba má có hôi, có bẩn
nhưng đồng tiền kiếm được là sạch sẽ. Chúng nó tự
hào về tôi và ổng. Thằng lớn vẫn nói với bạn bè nó “ba
má tớ làm nghề thu gom rác”.

Câu chuyện của chị Phạm Hoàng Nguyên Minh,
sinh năm 1977
Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
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Ổng chồng năm rồi yếu nên ổng chạy xe tải nhỏ đổ
hàng cho công ty, mỗi ngày vẫn giúp tôi 2-3 giờ. Cũng
tính nghỉ vì sức khoẻ cũng thấy kém đi. Nhưng mà hơn
20 năm có làm nghề gì khác đâu, không biết làm gì.
Thôi thì còn sức khoẻ còn làm, tiết kiệm cho các con
và cho tôi và ổng về già.

CHỦ ĐỀ 2: THANH NIÊN VÀ VIỆC LÀM

Thanh niên trong độ tuổi từ 15
đến 24 chiếm 12,6% lực lượng
lao động trong nền kinh tế. Tỷ lệ
thanh niên có trình độ đại học
trở lên ở khu vực thành thị cao
gấp 4 lần khu vực nông thôn,
16,7% so với 4,1%
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KHOẢNG TRỐNG
Thanh niên ở đây, ai có điều kiện học cao
cao thì mới ra ngoài làm, còn không học
hết lớp 7, 8 như em, chỉ ở nhà làm rẫy,
trồng sắn. Ngoài thời gian mùa vụ ra thì
cũng chỉ đi làm thuê, chủ yếu là bốc vác
gỗ. Mỗi tháng cũng chỉ được vài ngày,
còn lại là chỉ ở nhà. Không có việc làm
gì, và cũng không biết làm gì để có tiền.
Hiện tại, hai vợ chồng ở cùng bố mẹ em.
Bố mẹ cũng cho một khoảnh đất để làm
nhà. Cũng tính ra ở riêng, ở mãi với bố mẹ
sao được nhưng chưa có tiền để làm nhà.
Em cũng muốn học nghề sửa chữa xe
máy để đi làm thuê ở cửa hàng sửa chữa
xe máy. Thấy bảo đi học cũng tốn tiền
mà không biết có chỗ nào người ta thuê
mình không.
Câu chuyện của bạn Hồ Văn Tài,
sinh năm 1997,
vợ Hồ Thị Mới, sinh năm 1997
Huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị.
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ĐAM MÊ & ĐỘNG LỰC
DẪN LỐI THÀNH CÔNG
Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Du lịch tại trường Đại học Bournemouth
University, Anh Quốc năm 2010, tôi quyết định trở về Việt Nam. Một
phần vì lý do gia đình, phần nhiều vì tại Anh, tìm được một công việc
mình yêu thích và phù hợp không phải là đơn giản bởi sự cạnh tranh
rất lớn từ chính người sở tại và từ các nước khác.
Tôi biết được lợi ích từ nước ép rau củ quả - Juice, qua một lần tự tay
ép cho mình một ly nước ép. Tôi bắt đầu tìm hiểu về Juice và các lợi
ích từ Juice mang lại cho sức khoẻ con người.
Từ những trải nghiệm tích cực của bản thân qua sử dụng Juice, tôi bắt
đầu chia sẻ và lan toả tới mọi người qua Blog cá nhân của mình. Thật
bất ngờ, những thông tin tôi chia sẻ được cộng đồng hưởng ứng và
quan tâm. Rất nhiều chị em làm theo và có những thay đổi tích cực,
khoẻ khoắn hơn. Tôi nhận ra đây chính là cái mình sẽ theo đuổi, là
việc làm có ý nghĩa nhiều hơn bất cứ công việc gì tôi đã từng làm.
Và True Juice đã ra đời năm 2017 từ chính những điều giản dị đó.
Hiện tại chúng tôi có hơn 30 nhân viên làm việc. Trong vòng hai năm
qua, True Juice đã phục vụ hàng nghìn khách hàng giúp họ cải thiện
sức khoẻ thông qua nước ép rau củ quả nguyên chất mỗi ngày.
Tôi muốn ngày càng nhiều người Việt Nam biết, sử dụng và hưởng lợi
từ Juice để có cuộc sống hạnh phúc hơn và khoẻ mạnh hơn.

Câu chuyện của chị Trần Thanh Huyền,
sinh năm 1986
Hà Nội.
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CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
KHÔNG CHỈ CÓ Ở
NƠI THÀNH THỊ

Năm 2011, tôi bước chân vào đại học với bao nhiêu hoài bão, mong
đợi của gia đình và sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tôi học chuyên ngành
năng lượng điện hạt nhân, với mong ước trở thành kỹ sư vận hành
nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận.
Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đã huỷ bỏ dự án điện hạt nhân này.
Chúng tôi bao gồm 36 kỹ sư ngành điện hạt nhân ra trường năm 2016
khi đó không thể xin được việc làm đúng ngành nghề mình được đào
tạo, mỗi đứa đi tìm một con đường sự nghiệp khác nhau, đa phần
các bạn tôi cố gắng bám trụ lại nơi thành phố lớn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi quyết định trở về nhà tại Ninh Hải, Ninh
Thuận để xây dựng trang trại nho với bố mẹ và chị gái tôi. Mặc dù đã từng
mơ ước trở thành một chuyên gia kỹ thuật điện hạt nhân nhưng trong tôi
vẫn tràn đầy tình yêu với nghề làm vườn. Những người bạn và người quen
khi đó đã từng nói rằng “tôi đi học đại học mà để về làm vườn à?”.
Tôi đã vượt qua những khó khăn ban đầu, làm quen và học hỏi các
kỹ thuật trồng nho từ bố mẹ tôi, và những nông dân khác trong xã.
Bên cạnh đó, với tư duy nghiên cứu và mày mò được rèn luyện trong
thời gian học đại học đã giúp tôi biết đúc kết các kinh nghiệm và kỹ
năng mà mình học được, tự tìm hiểu và học hỏi thêm các kiến thức
mới, kỹ thuật trồng trọt mới từ các nơi khác, các nước khác thông
qua mạng Internet. Hiện tại, tôi đã tự tin thay bố mẹ quản lý bốn vườn
nho của gia đình, với sản lượng khoảng 16-20 tấn nho trên năm.

Câu chuyện của
Nguyễn Hồng Bảo Quyết, 25 tuổi,
Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
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Đôi khi, hồi tưởng lại chặng đường đã qua, tôi vẫn thấy quyết định
của tôi trở về quê hương để xây dựng trang trại nho là hoàn toàn
đúng đắn. Công việc nào nếu được làm với sự đam mê, tâm huyết và
có áp dụng khoa học kỹ thuật thì đều có thể thành công cả.

CHỦ ĐỀ 3: MỨC SINH
Trong hơn một thập kỷ qua,
mức sinh của Việt Nam vẫn
duy trì ổn định dưới mức
sinh thay thế (2,09 con/
phụ nữ). Đông Nam Bộ và
Đồng bằng sông Cửu Long
là hai vùng có mức sinh
thấp nhất, tương ứng là
1,56 và 1,80 con/phụ nữ.
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ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC
ĐỂ CÓ TƯƠNG LAI
TƯƠI SÁNG HƠN

Bé Quỳnh nhà em năm nay học lớp 2. Bé muốn sau này
làm công an như ba. Hai vợ chồng quyết định không
sinh nữa để tập trung chăm sóc cho con, cho con ăn
học để ước mơ của con được thực hiện.
Hồi bé Quỳnh được 4 tuổi, hai vợ chồng mới đi học lên
Đại học Luật Trà Vinh. Chúng em học ngay tại thành
phố Sóc Trăng. Nhiều khi, hai vợ chồng cứ đứng ngắm
các bé chơi ở công viên, thấy chúng vui vẻ, sung
sướng lắm. Có lần vừa đóng học phí xong, còn có đâu
100.000 đồng gì đó nhưng vẫn đèo con lên Sóc Trăng
cho con vui chơi.
Hai vợ chồng em đều là người Khmer. Trong ấp này
không có gia đình nào sinh 1 con như nhà em. Ở đây
thông thường các trẻ học ít lắm, đến tuổi lao động là
đi làm, bỏ học luôn.
Hiện hai vợ chồng đều làm ở xã. Chồng em làm Phó
công an xã, em làm chủ tịch Hội Nông dân. Lương
tháng của hai vợ chồng cũng được gần 10.000.000
đồng, cộng thêm thu nhập từ chăn nuôi gà. Mỗi tháng
cũng tiết kiệm được 2.000.000 đồng. Hai vợ chồng bảo
nhau không sinh thêm con nữa để tập trung nuôi dạy
con cho tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho con để con
được học cao hơn. Con muốn làm công an như ba.
Câu chuyện của chị Kim Thị Chanh Đa, sinh năm 1988
Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
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DÀNH NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT
CHO CÁC CON
Tôi là một nghiên cứu viên về văn hoá Chăm thuộc Sở Văn hoá,
Thông tin, Thể thao tỉnh Ninh Thuận. Theo truyền thống văn hoá
Chăm, các gia đình Chăm đều theo Mẫu hệ, người vợ có tiếng
nói quyết định trong gia đinh, các gia đình người Chăm truyền
thống trước đây thường có nhiều con.
Tôi lập gia đình năm 2010, khi đó tôi 28 tuổi, vợ tôi 22 tuổi là một
điều dưỡng viên công tác tại Bệnh viện Ninh Phước, chúng tôi đều
là người dân tộc Chăm. Gia đình nhỏ chúng tôi hiện có 4 người:
2 vợ chồng và 2 cô con gái nhỏ xinh xắn (con gái đầu 8 tuổi, con
gái thứ hai 4 tuổi).

Câu chuyện của anh Hải Văn Thành, 37 tuổi
Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Nhiều bạn bè thân của tôi thường nói đùa tôi rằng do tôi nghiên
cứu quá sâu về văn hoá Chăm nên chỉ sinh được con gái (người
Chăm chúng tôi theo Mẫu hệ). Cũng nhiều người hỏi tôi và vợ tôi
rằng chúng tôi mới chỉ có con gái vậy chúng tôi có sinh thêm lần
nữa để có con trai không? Tôi và vợ tôi luôn trả lời rằng đối với
chúng tôi thì cho dù con trai hay con gái thì chúng tôi cũng đều
yêu thương như nhau và đối với vợ tôi và tôi thì chỉ dừng lại ở 2 cô
con gái và chúng tôi hạnh phúc với điều này, và quyết định không
sinh thêm lần nào nữa vì chúng tôi muốn dành những gì tốt đẹp
nhất mà chúng tôi có để nuôi dưỡng, dạy bảo hai cô con gái.
15

CHỦ ĐỀ 4: SỰ ƯA THÍCH CON TRAI
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Tỷ số giới tính khi sinh của
Việt Nam là111,5 bé trai/100
bé gái, cao hơn mức sinh
học tự nhiên. Mất cân bằng
giới tính khi sinh đã bắt đầu
lan toả tới những vùng núi xa
xôi, tỷ số này ở Trung du và
miền núi phía Bắc là 114,2 bé
trai/100 bé gái.

CHỈ VÌ MONG MUỐN
CÓ CON TRAI

Ở cái tuổi 55 của tôi và 49 của vợ tôi thì đối với người Mông
cũng có người đã có cháu gọi bằng Cụ rồi đấy. Hiện vợ chồng
tôi đã là ông bà ngoại của một lũ cháu nhưng chúng tôi cũng
có 2 đứa con còn rất bé, mới 7 tuổi và 4 tuổi.
Vợ chồng tôi có tất cả 9 đứa con, 8 con gái và 1 con trai (là
con thứ tám). Đối với người Mông chúng tôi, gia đình nào mà
không có con trai thì khi bố mẹ khuất núi sẽ trở thành ma đói,
do không có ai hương khói và cho ăn. Vợ chồng tôi cố sinh
mãi, sinh mãi từ đứa con gái đầu tiên (năm 1991) cho đến lần
sinh thứ tám (năm 2012) mới được thằng Thào Chí Phùng, hiện
nó học lớp 2 rồi. Vợ chồng bảo nhau rằng cho chắc ăn thì cố
mang thai và sinh lần thứ 9 nữa, nhưng ai dè lại ra một con bé
nữa, nó năm nay mới 4 tuổi.
Vợ chồng tôi bây giờ nhiều lúc nghĩ lại mà sợ vì sinh con nhiều
quá mà vợ không còn sức khoẻ, sinh ra đau ốm nhiều. Lo lắng
cho 11 miệng ăn trong gia đình thật vất vả, nghèo túng. Bố mẹ
chẳng lo lắng được cho chúng nó nhiều, chúng lớn lên như
những củ khoai, đến tuối 14, 15 là nghỉ học rồi đi lấy chồng.
Hiện giờ, 5 đứa con gái đầu của tôi đã lấy chồng, vợ chồng tôi
vẫn còn đang nuôi 4 đứa con còn lại, thằng con trai mới vào
lớp 2 còn đứa con gái út vẫn đang học mẫu giáo. Bố mẹ suốt
ngày trên rừng, trên ruộng, chúng nó phải tự đưa nhau đi học,
tự chơi với nhau thôi.

Câu chuyện của ông Thào Chần Sài, 55 tuổi
và vợ là bà Sùng Thị Mai, 49 tuổi,
Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Nhiều khi nghĩ lại, giá như vợ chồng tôi không sinh nở nhiều như
thế thì cả nhà đỡ vất vả, con cái cũng được chăm sóc tốt hơn.
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Mọi người ở trong cái làng Thuỵ Ứng này đều đã từng nói rằng gia
đình tôi có một gia tài thật lớn khi có được 3 cô con gái xinh xắn và
học giỏi. Vợ chồng tôi luôn tự hào và phấn đấu vì điều đó. Vợ tôi
và tôi chỉ là những người lao động bình thường, chúng tôi có một
xưởng cơ khí nhỏ ở ngay nhà, và chúng tôi đã lao động thật cố
gắng để chăm sóc và nuôi dạy những cô con gái của chúng tôi.

THÊM NGƯỜI
THÊM CỦA

Hiện con gái đầu của tôi đã là một cô giáo dạy ngoại ngữ ở trường
trung học phổ thông thị trấn huyện, con gái thứ hai đang học đại
học và cô con gái út đang học lớp 7.
Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn Bắc Bộ, nơi nhiều gia đình vẫn luôn
mong mình có được cậu con trai để dựa vào khi về già, với tôi càng
đặc biệt hơn khi tôi là một người thợ cơ khí, tôi càng mong có được
một cậu con trai để truyền dạy những kỹ thuật riêng trong nghề mà
tôi đã đúc kết qua nhiều năm.
Rồi đến khi con gái đầu lập gia đình, vợ tôi và tôi thấy rằng nếu chúng
tôi không cố gắng thì sẽ không đạt được mong muốn là có thêm cậu
con trai. Theo giới thiệu của một người bạn, chúng tôi đã đến một
bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội để nhờ đến sự can thiệp của kỹ thuật
thụ tinh trong ống nghiệm, thực tình ban đầu chúng tôi cũng chỉ hy
vọng nhưng không dám nghĩ nhiều đến sự thành công vì khi đó vợ tôi
đã 47 tuổi rồi. Thế rồi, như một phép màu chúng tôi đã thành công, vợ
tôi đã mang thai và sinh đôi được hai cậu con trai xinh xắn theo đúng
như mình mong muốn. Hiện các cháu được 9 tháng tuổi rồi.
Thêm người thêm của, niềm hạnh phúc khi có thêm 2 đứa con làm
cho chúng tôi trẻ ra và có thêm sức khoẻ để cố gắng lao động chăm
chỉ hơn nữa để chăm sóc và nuôi dạy chu đáo cho cả đàn con.
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Câu chuyện của anh Nguyễn Hữu Hoàn, 54 tuổi
và vợ là chị Nguyễn Thị Kiên, 48 tuổi,
Huyện Đan Phượng, Hà Nội.

CHỦ ĐỀ 5: KẾT HÔN SỚM

Tuổi kết hôn trung bình lần
đầu ở Việt Nam là 25,2 tuổi.
Tuy nhiên, vẫn còn 9,1% phụ
nữ từ 20-24 tuổi kết hôn lần
đầu trước tuổi 18; ba dân
tộc có tỷ lệ cao nhất là:
Brâu (66,7%), Mông (48,0%),
Xinh Mun (44,5%).
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NẾU CÓ CƠ HỘI
ĐỂ QUYẾT ĐỊNH LẠI
Hai vợ chồng em thích nhau khi cô ấy đang học trung học cơ sở.
Khi cô ấy 15 tuổi và đang học lớp 9 thì chúng em quyết định lấy
nhau. Hai gia đình cũng đồng ý và không ngăn cản gì, vì ở đây,
đa phần người Mông đều kết hôn sớm như vậy cả. Khi kết hôn,
em 19 tuổi còn vợ em 15 tuổi. Bọn em vừa mới lên UBND xã để
đăng ký kết hôn đấy, vì theo pháp luật con gái phải đủ 18 tuổi
mới được đăng ký kết hôn.
Bố mẹ cắt cho một mảnh đất và dựng cho một cái túp lều nhỏ,
lúc đầu cũng thấy cuộc sống bình thường, cuộc sống gia đình
không có nhu cầu chi tiêu gì nhiều, cho đến khi vợ em mang
bầu đứa con thứ nhất rồi đứa thứ hai ra đời, tổng cộng hiện 2 vợ
chồng em có 2 con trai một đứa 2 tuổi, một đứa 11 tháng.
Từ đó cuộc sống gia đình thực sự vất vả hơn, nhiều thứ phải chi
tiêu hơn, con lại hay ốm đau mà trong nhà chẳng có đồng tiền
nào cả. Nhiều lúc vợ chồng em tưởng không vượt qua được
khó khăn. Năm vừa rồi, gia đình em được chính quyền hỗ trợ xây
dựng cho một cái nhà dành cho hộ gia đình nghèo, tuy nhỏ và
đơn sơ thôi, nhưng đó vẫn là giấc mơ của gia đình em đó.
Nếu cho em và vợ quyết định lại, thì chắc bọn em sẽ lùi việc kết
hôn lại thêm vài năm nữa để làm lụng, tích cóp thêm cho cuộc
sống gia đình đỡ khó khăn như hiện tại.
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Câu chuyện về gia đình của Ma Seo Thì, 22 tuổi
và vợ là Sùng Thị Sa, 18 tuổi
Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

GIÁ NHƯ

Em lấy chồng năm 2015, lúc đó 15 tuổi, chồng em 18
tuổi. Khi đủ tuổi thì mới ra xã đăng ký. Ở đây, không đi
học mà không lấy chồng người ta bảo là ế. 15 tuổi, em
không biết gì về gia đình. Bố mẹ bảo lấy chồng thì lấy.
Em và chồng chỉ học hết lớp 9. Hai vợ chồng không có
nghề nghiệp gì. Chỉ làm rẫy, trồng sắn. Chồng thì một
tháng 3-4 ngày đi bốc gỗ tràm, mỗi ngày cũng được
150.000 nghìn đồng. Cuộc sống vất vả. Giờ vất vả hơn
khi có 2 đứa con.
Cái nhà đang ở gần sập rồi mà không có tiền để sửa.
Đợt này mưa bão nên hai vợ chồng phải lên nhà anh
trai ở vì sợ nó mà sập thì ảnh hưởng đến tính mạng.
Em cũng tính học nghề may để làm công nhân may ở
khu công nghiệp mà giờ con còn nhỏ nên phải ở nhà
chăm con.
Giá như được học hành, có nghề nghiệp ổn định thì
cũng đỡ vất vả hơn.

Câu chuyện của Hồ Thị Nga, sinh năm 2000,
Huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị.
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CHỦ ĐỀ 6: DI CƯ
Toàn quốc có 7,3%
dân số từ 5 tuổi trở lên
là người di cư, tương
đương đương 6,4 triệu
người. Đa số người di
cư di chuyển vì lý do
liên quan đến công việc
hoặc gia đình.
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ƯỚC MƠ NHỎ

13 năm chỉ có giấy dán tường và hoa trang trí là khác,
còn mọi thứ đều như ngày đầu em đến đây. Em tự làm
hoa, tìm giấy dán tường đẹp để trang trí cho căn trọ
trở nên ấm cúng và đẹp hơn. Sau mỗi ngày làm việc
căng thẳng và mệt mỏi, trở về căn nhà trọ mình cảm
thấy vui, quên đi những chật chội và bất tiện của nó.
Em ở căn nhà trọ này cũng được gần 13 năm rồi từ khi
em làm cho Công ty Việt Cổ phần Việt Hưng năm 2007.
Cũng muốn thuê một căn trọ khác rộng rãi hơn một
chút nhưng mà em không đủ điều kiện. Một phần vì
từ nhà trọ đến công ty cũng gần, thuận tiện đi lại. Mọi
người ở đây cũng yêu quý và thân thiện với em. Phần
quan trọng hơn là em không đủ tiền để thuê căn trọ
khác. Có căn khác gần đây rộng hơn một chút nhưng
mà tới 3.000.000 đồng/tháng, em không đủ sức.
Mỗi tháng, chi phí hết gần 6.000.000 đồng trong đó
2.000.000 đồng tiền thuê nhà trọ và 4.000.000 đồng tiền
sinh hoạt của cả bốn dì cháu. Lương của em thì được
7.000.000 đồng/tháng. Các cháu cũng chỉ góp cùng
em một chút vì chỉ có một cháu đi làm nhưng lương ít,
hai cháu còn lại vẫn đang đi học, thỉnh thoảng có đi
làm thêm. Tháng nào không có đám cưới hay sự kiện gì
thì còn tiết kiệm được một ít, còn không thì cũng hết.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 1990
Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Em nói với các cháu mình cứ chịu khó ở như vậy. Khi
nào có lương cao hơn thì sẽ thuê căn khác để có thể
cho nhiều cháu lên Hồ Chí Minh học và làm việc hơn.
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Vui nhất là bé lớn 5 tuổi được học trường mầm non của xã mà
không có khó khăn gì. Bé nhỏ 13 tháng tuổi thì gửi được một bác
cạnh nhà trông cho.
Hai vợ chồng em làm cùng công ty nhưng bố trí lệch ca nhau để
tiện cho việc chăm con và dạy con học. Thường thì em chỉ làm
đến 5 giờ chiều hết ca về để chăm con và nấu ăn, còn chồng thì
muộn hơn.

NIỀM VUI LỚN
TỪ THAY ĐỔI NHỎ

Chồng em làm ở công ty này lâu rồi trước khi bọn em lấy nhau.
Trước đây, em ở nhà làm ruộng và chăm con. Công ty chỉ cách nhà
khoảng 40 km thôi nhưng có khi 1 tháng chồng mới về nhà thăm một
lần vì cũng phải tranh thủ làm thêm, tăng ca để có thu nhập cao hơn.
Ở nhà mấy năm cày cấy không ăn thua gì nên em nói với chồng
xin cho một công việc nhẹ nhàng ở công ty của chồng để hai vợ
chồng gần nhau và có thêm thu nhập chăm lo cho các con.
Tháng 8 vừa rồi em cho bé lớn lên đây ở cùng để cho đi học mẫu
giáo và tiện kèm con học. Lúc đầu cũng lo lắm chỉ sợ ở đây người
ta không cho học vì mình ngoại tỉnh. Nhưng chính quyền ở đây cũng
thoải mái, họ chỉ yêu cầu có sổ tạm trú, hộ khẩu và giấy khai sinh là
cho con đi học được.
Bé nhỏ mới 13 tháng tuổi chưa đi mẫu giáo được em gửi nhà bác bên
cạnh trông cho, bé cũng được trạm y tế tiêm phòng đầy đủ. Chồng
thì thường làm tăng ca, cả thứ 7 và chủ nhật để có thêm thu nhập.
Mong muốn lớn nhất là có được sức khỏe tốt, thu nhập ổn định như
bây giờ là được để lo cho con ăn học được tốt hơn mình, sau này
có cuộc sống đỡ vất vả hơn mình bây giờ.
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Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hợi,
sinh năm 1990,
Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

CHỦ ĐỀ 7: KHUYẾT TẬT

Việt Nam hiện có 3,7% dân
số từ 5 tuổi trở lên khuyết tật.
Nhiều người trong số họ vẫn
không ngừng cố gắng, nỗ lực
làm việc để ổn định cuộc sống,
hòa nhập với cộng đồng và
góp phần vào sự phát triển
chung của đất nước.
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KHÔNG ĐỂ MÌNH
LÀ GÁNH NẶNG

Mỗi ngày em đan giỏ nhựa được 17-18 cái, thu nhập
mỗi ngày cũng được 90.000 đến 100.000 đồng. Mỗi
tháng cũng được hơn 2 triệu đồng, phụ giúp cùng
chồng chăm con và chi tiêu gia đình.
Khi biết có thai đứa thứ nhất, em mừng lắm. Mình
như này mà cũng có con được. Nhưng lại lo lắng.
Có con rồi, thì biết có đủ tiền nuôi con không. Mọi
chi tiêu trong gia đình chỉ do một mình chồng đi làm
thuê, làm mướn cho người ta. Giờ có con, có nuôi
được không?
Đến khi biết mang thai đứa thứ 2 thì thật sự em sợ,
em lo lắm. Có một đứa mà còn khó khăn thì hai đứa
sao nuôi được đây. Cũng rất may, sau khi sinh song
thì chị ở Hội Phụ nữ ấp đến nhà nói là xã có lớp tập
huấn kỹ thuật đan giỏ nhựa cho các hộ gia đình khó
khăn, khuyết tật như em. Em đồng ý ngay và theo
học. Đan giỏ vừa khó lại cần sự tỉ mỉ. Mấy ngày đầu
em tưởng không theo được nhưng nghĩ đến chồng
và con nên quyết tâm.

Câu chuyện của chị Lê Thị Bích Thi, sinh năm 1987
Huyện Mỹ Tú, huyện Sóc Trăng.
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Sau khi học xong, em được giới thiệu tới Công ty.
Họ cho em làm gia công ở nhà. Họ chuyển vật liệu
cho em và khi làm xong thì họ đến lấy. Thu nhập mỗi
tháng hiện tại của em cũng hơn 2 triệu đồng, không
nhiều lắm nhưng cũng phụ giúp được cho chồng.
Em không muốn mình là gánh nặng cho chồng, cho
con. Tự mình vượt qua những khó khăn của mình.

PHÁ BỎ RÀO CẢN
CHẠM TỚI ƯỚC MƠ

Căn bệnh xương thuỷ tinh đã làm em phải làm bạn với
chiếc xe lăn, nhưng nó đã không thể ngăn cản được
em kết nối và vươn ra với cuộc sống tươi đẹp xung
quanh em. May mắn đầu tiên của em là sự yêu thương
của gia đình và sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè.
Em đã đến với trung tâm “nghị lực sống”, một tổ chức
của người khuyết tật và phấn đấu vì quyền của người
khuyết tật. Tại đây, em theo học lớp công nghệ thông
tin và đồ hoạ. Đây là may mắn thứ hai của em, sự yêu
thương của thầy cô và bạn bè tại đây là điều mà em
luôn ghi nhớ và coi đây là gia đình thứ hai của mình.
Năm 2018, em và hai người bạn có cùng hoài bão khởi
nghiệp đã thành lập một công ty về thiết kế đồ hoạ và
hình ảnh. Trong 2 năm vừa rồi, em đã nỗ lực rất nhiều,
vượt qua nhiều khó khăn, thách thức về cả sức khoẻ và
công việc. Chúng em đã thành công, hiện giờ công ty
có nhiều hợp đồng ổn định, và tạo công việc ổn định
cho 40 người lao động (trong đó có 15 người khuyết tật)
với mức lương từ 8.000.000 đến 12.000.000 đồng/tháng.

Câu chuyện của chị Vũ Thị Quyên
Nhà vận động vì quyền của người khuyết tật tại Việt Nam

Em nghĩ ngoài việc khuyến khích và thúc đẩy người
khuyết tật tự lực, tự tin và nỗ lực vươn tới những ước mơ
của mình thì người khuyết tật cần được trao các cơ hội
phù hợp để phát triển và thực hành các kỹ năng mà
mình có thế mạnh. Hãy đừng nhìn người khuyết tật là
những người yếu đuối và bao bọc họ, chỉ để đáp ứng
các nhu cầu cơ bản của họ.
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CHỦ ĐỀ 8: NGƯỜI CAO TUỔI

Việt Nam đang trong thời
kỳ già hóa dân số. Đến thời
điểm 01/4/2019, có 11,4
triệu người từ 60 tuổi trở lên,
nhiều người trong số họ vẫn
tích cực tham gia làm việc
để đóng góp cho xã hội.
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CÁI TAY MÌNH CÒN KHOẺ, CÁI ĐẦU MÌNH CÒN
MINH MẪN, MÌNH VẪN PHẢI LÀM VIỆC
Hiện nay tôi chăn 30 đàn ong, mỗi năm cũng thu
được khoảng 30.000.000 đồng, cộng với tiền trợ
cấp khuyết tật của nhà nước mỗi tháng 500.000
đồng. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng chăn nuôi
thêm con gà, con lợn. Tôi và bà nhà tôi cũng đủ
sống, không cần phải con cái trợ cấp.
Chúng nó cũng bảo bố mẹ giờ nhiều tuổi, hơn
70 rồi, nghỉ ngơi đi, chúng nó chăm lo. Nhưng
mà tôi nghĩ, cái tay mình còn khoẻ, cái đầu mình
còn minh mẫn, vẫn làm việc được. Chứ ở không,
nó buồn lắm, cái đầu nó u mê đi. Hai vợ chồng
bảo với chúng nó cứ để bố mẹ tự làm tự ăn, khi
nào mà yếu quá không làm được gì thì bố mẹ
sẽ nhờ các con, chứ không làm gì tay chân nó
buồn lắm.
Mình có tuổi, giờ giấc sinh hoạt nó khác. Các
con chúng nó còn phải làm ăn, sớm tối thất
thường, mình không theo được. Hai vợ chồng ở
riêng nó thoải mái. Ăn uống, nghỉ ngơi lúc nào
cũng được, không phải phụ thuộc vào các con.

Câu chuyện của ông Nguyễn Thượng Hiền, sinh năm 1947
Huyện Sơn Động, Bắc Giang.
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KHÔNG BAO GIỜ LÀ
MUỘN NẾU BẠN MUỐN
CỐNG HIẾN CHO XÃ HỘI

Năm 2014 tôi thành lập Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động.
Lúc đầu chỉ có 29 thành viên với 2.700 đàn ong, năng suất 70 tấn
mật/năm. Đến nay số thành viên lên tới 44 và 5.500 đàn ong, năng
suất trên 100 tấn mật/năm. Thành viên có thu nhập cao nhất lên
tới hơn 300 triệu đồng/năm, thấp nhất cũng từ 30 triệu đồng/năm.
Rời quân ngũ sau 40 năm phục vụ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, vui
chơi với con cháu. Với lương hưu của tôi và của bà nhà tôi (giáo
viên nghỉ hưu), tôi hoàn toàn không phải lo nghĩ gì về chi tiêu cho
cuộc sống.
Nhưng thấy cuộc sống của nhiều hộ gia đình, trong đó có người
cao tuổi, khó khăn trong khi họ có nhiều kỹ năng, kiến thức trong
việc chăn ong và có thể cải thiện cuộc sống từ công việc này. Trăn
trở nhiều lắm, cuối cùng tôi quyết định thành lập Hợp tác xã để tập
hợp những hộ chăn ong trong xã, giúp họ cải thiện cuộc sống.
Thời gian đầu khó khăn lắm. Họ e ngại về tính hiệu quả, đầu ra
của sản phẩm, lợi ích khi tham gia. Bản thân tôi thì lại ít có kinh
nghiệm và kiến thức về quản lý và làm kinh tế.
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi tự bỏ kinh phí đi học hỏi kinh nghiệm
từ các hợp tác xã trong tỉnh và ngoài tỉnh, theo học các lớp về
quản lý và kinh tế.
Qua năm đầu tiên, mọi việc thuận lợi. Tôi mở thêm cơ sở sản xuất
nước sạch. Cơ sở này hiện tạo công ăn việc làm thường xuyên cho
10 người, lương trung bình 3.000.000 đến 5.000.000 đồng/tháng.

Câu chuyện của Ông Nguyễn Đức Minh,
sinh năm 1955, Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
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Tôi luôn nghĩ rằng ở độ tuổi nào mình cũng có thể cống hiến được
cho xã hội. Tuổi cao không có nghĩa là mình đã già!

HỌC ĐỂ CHO MÌNH VÀ
HỌC ĐỂ GIÚP NGƯỜI KHÁC
Trước đây tôi là giáo viên dạy Toán cấp 3. Nghỉ hưu ở nhà thấy
buồn chán, muốn làm gì đó cho mình, sợ không cập nhật
được kiến thức, sợ mình già đi. Nhưng ngoài môn Toán ra,
không biết gì thêm.
Tôi đăng ký tham gia học khoá học tâm lý, kỹ năng hoà giải
để hàn gắn các gia đình. Rồi tôi học thêm và tìm hiểu thêm
về kiến thức pháp luật giúp bà con giải quyết các tranh
chấp. Tuổi cao, các công việc nặng nhọc không thể làm
được, tôi học tiếp các kiến thức về nông nghiệp, về cây
cảnh, về chăm sóc lan.
Giờ tôi như tổng đài hỗ trợ cho bà con chòm xóm. Bất cứ việc
gì, dù to hay nhỏ bà con đều gọi điện đến xin hỗ trợ và tư vấn.
Nghỉ hưu gần 30 năm, giờ cũng đã xấp xỉ 80 tuổi, nhưng chưa
bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dừng việc học tập và nghiên cứu.
Học để cho mình và học để giúp người khác.

Câu chuyện của Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh năm 1941
Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
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GÓI XÔI CUỘC ĐỜI
Mỗi ngày tôi bán 3 kí xôi, trừ chi phí đi thì cũng
được 30.000 – 40.000 đồng. Số tiền này cũng
tạm đủ nuôi sống cho bản thân. Tôi bán xôi
được hơn 10 năm. Nhà tôi là hộ nghèo, có
bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.
Ông nhà tôi mất hơn 10 năm rồi, đứa con trai
mới mất được 2 tháng. Hai đứa con gái thì lấy
chồng ở Bạc Liêu. Hai đứa nó cũng nghèo
nên không giúp đỡ được gì. Giờ chỉ có tôi và
con chó này là bạn. Đi đâu nó cũng đi theo.
Tôi mong muốn là có sức khoẻ, có căn nhà
vững chắc để không phải chạy đi trú mỗi lúc
có mưa gió.

Câu chuyện của Bà Lý Thị Đẹc,
sinh năm 1949
Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
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CHỦ ĐỀ 9: NHÀ Ở
Trong 10 năm qua, điều kiện
nhà ở của hộ dân cư đã
được cải thiện. Phần lớn các
hộ dân cư đang sống trong
các ngôi nhà kiên cố hoặc
bán kiên cố. Diện tích nhà
ở bình quân đầu người đạt
23,2m2/người, tăng 6,5m2/
người so với năm 2009.
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CHỌN TIỆN ÍCH
CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI
Đến bây giờ, quyết định sống ở đây vẫn là lựa
chọn đúng đắn của hai vợ chồng tôi. Mọi sinh
hoạt gia đình đều diễn ra trên một mặt sàn. Nó
giúp chúng tôi chăm sóc, giao tiếp với các con
dễ dàng hơn, gần gũi hơn. Khu đô thị cung cấp
đầy đủ các dịch vụ cho cuộc sống như bệnh viện,
trường học, khu mua sắm và vui chơi giải trí. Bạn
không phải mất hàng giờ mỗi ngày cho việc đưa
đón con đi học. Không phải chạy xe một quãng
đường xa để đến các khu vui chơi. Mọi thứ đều
sẵn sàng trong vòng 5 phút. An ninh ở đây cũng rất
tốt. Ở sảnh toà nhà và các khu vực lân cận đều
có nhân viên an ninh trực 24/24h.
Tiện ích đi kèm với nó là chi phí cao. Với mức chi
tiêu cho sinh hoạt hàng ngày và học hành của
các con chiếm 45% - 50% tổng thu nhập, thực sự
không phải là chuyện đơn giản. Chúng tôi đều
phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Đổi lại, chúng
tôi có một cuộc sống thoải mái. Các con có môi
trường sống an toàn và đảm bảo để phát triển.
Câu chuyện của vợ chồng Nhung Nguyễn & Linh Nguyễn
458 Minh Khai, Hà Nội.
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NHÀ CHƯA PHẢI LÀ ƯU TIÊN LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI
Vợ chồng dựng căn nhà này từ khi cưới nhau năm 2005.
Cũng có kế hoạch làm lại cho chắc chắn, đẹp hơn nhưng
bây giờ vẫn ưu tiên cho việc học hành của con cái hơn.
Tôi là giáo viên, chồng là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.
Hiện tại, lương của hai vợ chồng cộng lại mỗi tháng cũng
14.000.000 – 15.000.000 đồng. Buổi chiều, tôi cũng bán chả
chiên để có thêm thu nhập. Lúc mới cưới nhau, hai vợ
chồng chưa có bằng đại học nên lương thấp lắm. Hai vợ
chồng quyết tâm dành dụm tiền để học tiếp đại học. Bởi
vậy, mọi thu nhập ngoài việc chi tiêu gia đình, con cái thì
đều dành cho việc học của hai vợ chồng.
Mọi người bảo hai vợ chồng công việc ổn định, lương cũng
cao, sao không dựng lại căn nhà cho nó chắc chắn, đẹp
hơn chứ ở như vậy hoài sao được. Hai vợ chồng cũng có kế
hoạch xây lại nhưng giờ hai đứa con lớn hết rồi, đứa lớn học
lớp 11, đứa nhỏ học lớp 7, tập trung ưu tiên cho chúng nó
học hành. Cũng muốn đầu tư nhiều hơn cho chúng nó học
cao để cuộc sống đỡ vất vả sau này.
Căn nhà này vẫn thoải mái cho vợ chồng, con cái sinh
hoạt. Che nắng, che mưa cho cả gia đình là được rồi. Với
lại, ở đây không có bão lũ gì nên cũng không phải lo sợ sập.

Câu chuyện của chị Dương Thị Yều Cam, sinh năm 1979
Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
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HY VỌNG

Gia đình chúng tôi có 4 người, hai vợ chồng và 2 cậu
con trai (con trai 11 tuổi với người vợ đầu và con trai 2
tháng tuổi với người vợ hiện nay). Tôi năm nay 28 tuổi, vợ
tôi 22 tuổi. Hai vợ chồng tôi đều không được học hành
nhiều, do vậy cuộc sống cũng chỉ là trồng lúa trên thửa
ruộng bậc thang của bố mẹ để lại cho để lấy gạo ăn,
cũng chẳng có tiền để mua trâu bò về nuôi mà chỉ nuôi
vài con gà để lấy trứng ăn.
Khi vợ tôi mang bầu thằng con trai thứ 2, tôi quyết định
đi xuống huyện Vị Xuyên để làm thợ xẻ gỗ thuê nhằm có
đồng ra đồng vào cho việc chi tiêu của gia đình. Thật
không may, tôi vừa bị ngã xe máy tháng trước, chân bị
gãy nhưng chẳng có tiền xuống bệnh viện huyện để
điều trị mà ở nhà để đắp lá thuốc. Chắc là cũng một
thời gian nữa thì tôi mới đi làm thuê lại được, gia đình tôi
chẳng biết lấy gì để chi tiêu nữa cả.
Căn nhà gia đình tôi đang ở là của bố mẹ tôi để lại,
được dựng lên cách đây 30 năm, nó là cái nhà trình
tường và đã quá dột nát. Tôi cũng muốn sửa lại hoặc
làm một cái nhà mới. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà
cả gia đình tôi không có cách nào để làm ra tiền, hơn
nữa chân tôi lại còn bị đau nữa chứ.

Câu chuyện của vợ chồng anh Thào Văn Cù
và chị Giàng Thị Páo, Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
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Thôi đành hy vọng rằng khi các con tôi chúng nó lớn
lên khoẻ mạnh, rồi đến một lúc nào đó cả hai vợ chồng
cùng đi làm thuê thì mới hy vọng tiết kiệm được tiền để
sửa lại cái nhà này.

Quỹ Dân số Liên hợp quốc
Tòa nhà Xanh Một Liên hợp quốc
304 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Website: http://vietnam.unfpa.org
Facebook: https://www.facebook.com/unfpa.vietnam
Twitter: @unfpa_vietnam
Instagram: unfpa_vietnam

Tổng cục Thống kê
54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa. Hà Nội
Website: https://www.gso.gov.vn
http://tongdieutradanso.vn/
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