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TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC H’MÔNG 

VÀ NÙNG SỐNG Ở VÙNG KHÓ KHĂN CỦA TỈNH ĐĂK NÔNG, NĂM 2016 

Ngô Thị Hải Vân* 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi ở nước ta đã giảm trong nhiều năm qua, từ 17,5% trong 

năm 2010 xuống còn 13,6% năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm không đồng đều giữa các khu vực và đặc biệt 

vẫn còn cao ở trẻ em người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn; 

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi người dân tộc H’Mông và Nùng sống ở vùng 

khó khăn của tỉnh Đăk Nông; 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 509 trẻ dưới 5 tuổi là người dân tộc H’Mông, Nùng 

di dân tự do từ phía Bắc vào đã sống >3 năm tại vùng khó khăn của tỉnh Đăk Nông, năm 2016; 

Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi người H’Mông, Nùng lần lượt là: SDD thể nhẹ cân 

(27,5%, 16,9%); SDD thể thấp còi (62,4%, 27,2%); SDD thể gầy còm (6,7%, 14,6%). Có sự khác nhau về chiều 

cao trung bình theo giới ở trẻ người H’Mông và Nùng. Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và gầy còm ở trẻ người 

H’Mông có sự khác nhau giữa nam và nữ, ở trẻ người Nùng không thấy sự khác nhau này. Không có sự khác 

nhau về tỷ lệ suy dinh dưỡng theo nhóm tuổi. 

Từ khóa: suy dinh dưỡng, dân tộc thiểu số 

ABSTRACT 

MALNUTRITION RATE AMONG UNDER-FIVE CHILDREN IN H’MONG AND NUNG PEOPLE  

IN DIFFICULT AREAS OF DAK NONG PROVINCE IN 2016 

Ngo Thi Hai Van 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 5 - 2019: 19 – 23 

Background: The proportion of malnutrition among under-five children has declined over many years from 

17.5% to 13.6% in 2010 and 2016 respectively. However, the decline is not distributed evenly in regions and 

remains high among children of ethnic minority groups living in difficult areas. 

Objectives: to determine the malnutrition among under-five children of H’Mong and Nung in difficult 

areas of Dak Nong. 

Methodology: Cross- sectional study on 509 childen under five of H’Mong and Nung who migrated from 

the North was conducted and had lived in the areas of Dak Nong province by the end of 2016. 

Results: The malnutrition rate among under-five H’Mong and Nung children are respectively 27.5% and 

16.9% for underweight, 62.4% and 27.2% for stunted growth and 6.7% and 14.6% for rickets. A difference in 

average height is observed in young H’Mong and Nung people. The rates of underweight and ricket among 

H’Mong are different between boys and girl, yet no difference is observed in Nung people. Moreover, no difference 

is found in malnutrition rates in different age groups. 

Key words: malnutrition, ethnic minority groups 
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song tỉ lệ suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em vẫn luôn 

làmột trong những địa phương đứng đầu trong 

toàn quốc. Năm 2015, trong khi tỷ lệ SDD thể 

nhẹ cân của cả nước là 14,1% thì khu vực Tây 

Nguyên là 21,6%, riêng tỉnh Đăk Nông 21,9%(8). 

Tại đây có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, có 

một số dân tộc di cư từ nơi khác đến như: Nùng, 

H’Mông… và có một số dân tộc đã sinh sống lâu 

đời tại đây như: Châu Mạ, Ê Đê, M’Nông… Các 

nghiên cứu về tình hình suy dinh dưỡng của trẻ 

em người dân tộc thiểu số chưa nhiều, việc xác 

định tỷ lệ SDD của trẻ dưới 5 tuổi ở người dân 

tộc thiểu số, nhằm làm cơ sở để đề ra các giải 

pháp khả thi góp phần xây dựng định hướng, kế 

hoạch cụ thể để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng các dân tộc thiểu số sống tại tỉnh Đăk 

Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung.  

Mục tiêunghiên cứu 

Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 

tuổi người dân tộc H’Mông, Nùng sống ở vùng 

khó khăn của tỉnh Đăk Nông, năm 2016. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Trẻ dưới 5 tuổi và bà mẹ của các trẻ là người 

dân tộc H’Mông, Nùng di dân tự do từ phía Bắc 

vào đã sống trên 3 năm tại vùng khó khăn của 

tỉnh Đăk Nông. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành năm 2016 tại xã 

Đăk R’Măng- huyện Đăk Glong (dân tộc 

H’Mông), và xã Đăk Rông- huyện Cư Jut (dân 

tộc Ê Đê) tỉnh Đăk Nông: là nơi có 2 nhóm dân 

tộc này số lượng đông nhất. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 

Mô tả cắt ngang. 

Cỡ mẫu 

Có 509 trẻ dưới 5 tuổi người dân tộc 

H’Mông, Nùng.  

Phương pháp chọn mẫu 

Chọn mẫu có chủ đích.  

Chọn đối tượng nghiên cứu để đánh giá 

tình trạng SDD: trẻ dưới 5 tuổi tại các 

thôn/buôn có người dân tộc đã chọn sinh sống 

đều được cân, đo. 

Phương pháp thu thập số liệu 

Tuổi: được tính bằng tháng. 

Chiều cao: sử dụng thước đo gỗ của Unicef 

có vạch chính xác đến mm, chỉ số chiều cao được 

ghi bằng cm và 1 số lẻ. 

Cân nặng: Sử dụng cân đồng hồ, sai số 100g. 

Chỉ số p được ghi bằng kg với 1 số lẻ. 

Phân loại tình trạng dinh dưỡng: dùng quần 

thể tham chiếu của TCYTTG (WHO Anthro-

2005). Có 3 thể SDD: thể nhẹ cân (cân nặng theo 

tuổi); thể thấp còi (chiều cao theo tuổi); thể gầy 

còm (cân nặng theo chiều cao). Lấy ngưỡng – 

2SD để xác định tình trạng DD(7). 

Xử lý số liệu 

Số liệu được mã hóa trước khi nhập vào máy 

tính. Sử dụng phần mềm Stata 10 để xử lý và 

phân tích số liệu. 

KẾT QUẢ  

Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi 

người dân tộc H’Mông, Nùng sống ở vùng khó 

khăn tỉnh Đăk Nông, năm 2016 

Bảng 1: Phân bố trung bình cân nặng và chiều cao  

Dân 
tộc 

n 

Cân nặng Chiều cao 

(  SD) KTC 95% p (  SD) KTC 
95% 

p 

H’Mông (n=255) 

Nam 137 11,87 ± 2,62  
(11,42 - 12,31) 

0,01 

86,53 ± 9,98 
(81,84 - 88,21) 0,01 

 Nữ 118 11,12 ± 2,46  
(10,67 - 11,57) 

83,50 ± 10,14 
(81,65 - 85,34) 

Nùng (n=254) 

Nam 114 11,85 ± 2,51  
(11,39 - 12,32) 

0,01 

87,78 ±9,93 
(85,94 - 89,63)  

0,05 Nữ 140 11,05 ± 2,50  
(10,63 - 11,47) 

85,21 ± 11,33 
(83,31 - 87,10) 

Khảo sát cho thấy, trẻ dưới 5 tuổi người 

H’Mông và Nùng có cân nặng và chiều cao 

trung bình ở Nam cao hơn Nữ. Sự khác nhau 

này có ý nghĩa thống kê, với p<0,05 (Bảng 1). 

Nhìn chung, cả 2 nhóm dân tộc, tỷ lệ SDD 

thể thấp còi là cao nhất (H’Mông: 62,4%; Nùng: 

27,2%), tiếp đến là thể nhẹ cân (H’Mông: 27,5%; 
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Nùng: 16,9%) thấp nhất là thể gầy còm (Nùng: 14,6%; H’Mông: 6,7%) (Hình 1). 

 
Hình 1: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi phân theo dân tộc 

Ở người H’Mông: SDD thể nhẹ cân, thấp còi 

và gầy còm ở trẻ nam (35,0%; 63,5%; 9,5%) cao 

hơn so với trẻ nữ (18,6%; 61,0%; 3,4%). Sự khác 

nhau về tỷ lệ này có ý nghĩa thống kê (p <0,05) 

(Bảng 2).  

Ở người Nùng: trẻ nữ có tỷ lệ SDD thể nhẹ 

cân (19,9%) và thể thấp còi (29,3%) cao hơn so 

với trẻ Nam (15,8%; 24,6%). Riêng thể gầy còm ở 

Nam (18,4%) cao hơn Nữ (11,4%). Sự khác nhau 

này không có ý nghĩa thống kê (p >0,05) (Bảng 2). 

Nhóm trẻ <5 tuổi người H’Mông: cả 3 thể 

SDD đều có tỷ lệ cao. SDD thể nhẹ cân chiếm tỷ 

lệ cao nhất ở nhóm tuổi 12-24 tháng (32,5%) và 

giảm dần ở nhóm 37-48 tháng (20,7%); SDD thể 

thấp còi thấp nhất ở nhóm 12-24 tháng tuổi 

(58,4%) và tăng dần khi trẻ 49-60 tháng (65,7%). 

Thể gầy còm có tỷ lệ cao ở nhóm tuổi 12-24 

(10,4%) và giảm dần khi trẻ 49-60 tháng (3,0%). 

Sự khác nhau giữa các nhóm tuổi không có ý 

nghĩa thống kê, với p >0,05 (Bảng 3). 

Nhóm trẻ người Nùng, tỷ lệ SDD ở cả 3 thể 

có xu hướng tăng dần theo nhóm tuổi. Sự khác 

nhau giữa các nhóm tuổi không có ý nghĩa 

thống kê (Bảng 3). 

Bảng 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi phân theo giới tính 

Giới tính n 
Nhẹ cân Thấp còi Gầy còm 

Có (%) Không(%) Có (%) Không (%) Có (%) Không (%) 

H’Mông 

Nam 137 48 (35,0) 89 (65,0) 87 (63,5) 50 (36,5) 13 (9,5) 124 (90,5) 

Nữ 118 22 (18,6) 96 (81,4) 72 (61,0) 46 (39,0) 04 (3,4) 114 (96,6) 

p 0,003 0,68 0,04
(*) 

Nùng 

Nam 114 18 (15,8) 96 (84,2) 28 (24,6) 86 (75,4) 21 (18,4) 93 (81,6) 

Nữ 140 25 (19,9) 115 (82,1) 41 (29,3) 99 (70,7) 16 (11,4) 124 (88,6) 

p 0,66 0,639 0,11 

 (*)Fisher’s exact test 

Bảng 3: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi phân theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi n 
Nhẹ cân Thấp còi Gầy còm 

SDD (%) Không (%) SDD (%) Không (%) SDD (%) Không (%) 

H’Mông 

12-24 77 25 (32,5) 52 (67,5) 45 (58,4) 32 (41,6) 8 (10,4) 69 (89,6) 

25-36 53 15 (28,3) 38 (71,7) 33 (62,3) 20 (37,7) 4 (7,55) 49 (92,5) 
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Nhóm tuổi n 
Nhẹ cân Thấp còi Gầy còm 

SDD (%) Không (%) SDD (%) Không (%) SDD (%) Không (%) 

37-48 58 12 (20,7) 46 (79,3) 37 (63,8) 21 (36,2) 3 (5,2) 55 (94,8) 

49-60 67 18 (26,9) 49 (73,1) 44 (65,7) 23 (34,3) 2 (3,0) 65 (97,0) 

χ2, p
(*)

 255 2,33; 0,5 0,13; 0,9 3,44; 0,3 

Nùng 

12-24 102 15 (14,7) 87 (85,3) 31 (30,4) 71 (69,6) 8 (7,8) 94 (92,2) 

25-36 69 13 (18,8) 56 (81,2) 15 (21,7) 54 (78,3) 14 (20,3) 55 (79,7) 

37-48 56 10 (17,9) 46 (82,1) 13 (23,2) 43 (76,8) 10 (17,9) 46 (82,1) 

49-60 27 5 (18,5) 22 (81,5) 10 (37,0) 17 (63,0) 5 (18,5) 22 (81,4) 

χ2, p
(*)

 254 0,62; 0,8 3,33; 0,3 6,34; 0,07 

(*)Fisher’s exact test 

BÀN LUẬN 

Về cân nặng và chiều cao trung bình 

Cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ 

dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số di dân tự do 

từ phía Bắc vào, nghiên cứu cho thấy trẻ nam 

người H’Mông, Nùng có chiều cao, cân nặng cao 

hơn so với nữ, sự khác nhau có ý nghĩa thống kê, 

với p <0,05. Một nghiên cứu trên nhóm trẻ 

M’Nông, Ê Đê dưới 5 tuổi là người dân tộc tại 

chỗ (năm 2016), kết quả cho thấy: không thấy có 

sự khác nhau về chiều cao, cân nặng theo giới 

tính(5). 

Về tỷ lệ SDD theo từng nhóm dân tộc 

Ở người H’Mông  

SDD thể nhẹ cân (27,5%) cao hơn tỷ lệ chung 

của toàn quốc năm 2015 (14,1%) và tỷ lệ SDD 

năm 2015 ở Tây nguyên (21,6%)(8); Đăk Nông 

(21,9%)(8). Tỷ lệ này cũng cao hơn so với khảo sát 

nhóm trẻ là người dân tộc tại chỗ sống ở vùng 

khó khăn của tỉnh Đăk Nông, năm 2016: Châu 

Mạ (17,5%), Ê Đê (20,2%). Tỷ lệ này thấp hơn so 

với một số nghiên cứu khác như, tại Quỳ Hợp, 

Nghệ An (29,7%)(6); tại khu tái định cư vùng di 

dân ở khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ này ở trẻ người 

dân tộc thiểu số là 51,7%.  

Nghiên cứu cũng cho thấy, SDD thể thấp còi 

(62,4%) cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của 

toàn quốc năm 2015 (24,6%); Tây Nguyên 

(34,2%), Đăk Nông (33,0%)(8). Theo báo cáo của 

Viện dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ SDD ở nước ta 

đã giảm nhiều trong những năm qua, nhưng 

vấn đề đặt ra là vẫn còn gần ¼ trẻ em Việt Nam 

trong tình trạng SDD thấp còi (24,2% năm 2016), 

đặc biệt tỷ lệ này còn rất cao ở trẻ người dân tộc 

thiểu số. Tính trung bình trong cả nước trẻ dưới 

5 tuổi người dân tộc thiểu số có tỷ lệ SDD cao 

gấp đôi trẻ em người Kinh (32,1% và 16,2%)(8). 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ suy dinh 

dưỡng thể thấp còi còn cao ở trẻ người dân tộc 

thiểu số, trong đó phải kể đến những khó khăn 

trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức 

khỏe. Hơn nữa, tình trạng thiếu ăn, phong tục 

tập quán vẫn còn tồn tại ở vùng sâu, xa, vùng 

khó khăn. 

SDD thể gầy còm (6,7%) không có sự sai 

khác nhiều so với tỷ lệ chung của toàn quốc 

năm 2015 (6,4%), Tây Nguyên (7,3%), Đăk 

Nông (7,4%)(8). 

Ở người Nùng 

SDD thể nhẹ cân (16,9%), thấp hơn so với 

người H’Mông trong nghiên cứu này và thấp 

hơn so với tỷ lệ SDD ở một số tỉnh Tây Nguyên 

năm 2015: Kon Tum (23,7%), Gia Lai (24,1%), 

Đăk Nông (21,9%). Nghiên cứu năm 2012 tại 

Quỳ Hợp, Nghệ An (29,7%)(6). Nghiên cứu năm 

2011 ở người M’Nông, tỉnh Đăk Nông, là 

36,3%(3). Nghiên cứu năm 2012 ở Tây Nguyên, 

cho thấy: tỷ lệ SDD nhẹ cân ở người dân tộc 

thiểu số là 51,7%. 

SDD thể thấp còi 27,2% thấp hơn so với tỷ lệ 

của toàn quốc, Tây Nguyên(8). Cũng có sự sai 

khác đáng chú ý so với một số nghiên cứu ở 

những địa phương và thời điểm khác nhau kết 

quả nghiên cứu này thấp hơn nghiên cứu trước 

can thiệp ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam 

(63,3%)(2); nghiên cứu năm 2012, ở người dân tộc 
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thiểu số tại Tân lạc, Hòa Bình (39,6%) và Quì 

Hợp, Nghệ An(48,3%)(6). 

SDD thể gầy còm với tỷ lệ 14,6% cao hơn 

nhiều so với một số các nghiên cứu trước đây 

cũng như tỷ lệ của Toàn quốc và Tây nguyên(3,6,8). 

Về tỷ lệ SDD theo giới tính 

Ở người H’Mông, SDD thể nhẹ cân và gầy 

còm có sự khác nhau theo giới tính (p <0,05); ở 

nhóm người Nùng sự khác nhau này không có ý 

nghĩa thống kê. Kết quả này tương tự nghiên 

cứu tại Bắc Giang (p >0,05)(4) và nghiên cứu tại 

bắc Trà My, Quảng Nam (p >0,05)(2). 

Về tỷ lệ SDD theo nhóm tuổi 

Các thể SDD ở cả 2 nhóm trẻ đều có xu 

hướng tăng dần theo nhóm tuổi. Kết quả này 

tương tự nghiên cứu trẻ em người Gaglai tại 

huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hòa (2013)(1). Tuy nhiên một số 

nghiên cứu khác lại cho thấy tỷ lệ SDD giảm 

dần khi trẻ lớn(2,4). 

KẾT LUẬN 

Có sự khác nhau về cân nặng và chiều cao 

trung bình theo giới ở trẻ em dưới 5 tuổi người 

H’Mông và Nùng  

Suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ cao 

nhất so với các thể còn lại, đáng chú ý ở trẻ 

người dân tộc H’Mông. Suy dinh dưỡng thể gầy 

còm có tỷ lệ thấp nhất. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng không có sự khác 

nhau theo theo nhóm tuổi. 
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