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Thông tin dân số (Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2019)
Tổng dân số (người): 1.134.310 Nam: 558.982 Nữ: 575.328
Tổng số dân dưới 5T (người): 98.413 (8,36%) Nam: 49.355 Nữ: 45.458
Tổng số dân dưới 16T (người):  282.556 (24,9%) Nam: 147.390 Nữ: 135.166
Tổng số dân dưới 18T (người):  307.377 (27,1%) Nam: 160.392 Nữ: 146.985
Dân tộc thiểu số (người):  6.023 (0.53%) Thành thị: 4.497 Nông thôn:  1.526
Nghèo đa chiều (Sở LĐTBXH, đầu năm 2019)  Các vùng miền và nhóm dân số có sự chênh lệch rõ nhất 
Hộ nghèo đa chiều (hộ):  14.983 (5,53%)

(chuẩn nghèo của riêng Đà Nẵng)*
Trẻ em (dưới 16 tuổi) sống trong các hộ nghèo (người):  13.829 Cao nhất:  Quận Sơn Trà (3.231)

Thấp nhất:  Quận Hải Châu (1.187)
 Sức khỏe trẻ em (TCTK & VDD, 2018)  So với toàn quốc (TCTK & VDD, 2018)
Tử vong trẻ dưới 1 tuổi:  8,5 trên 1000 ca đẻ sống Tử vong trẻ dưới 1 tuổi: 14,2 trên 1000 ca đẻ sống
Tử vong trẻ dưới 5 tuổi:  12,8 trên 1000 ca đẻ sống Tử vong trẻ dưới 5 tuổi: 21,4 trên 1000 ca đẻ sống
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ dưới 5 tuổi:  13,1% Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ dưới 5 tuổi:  24,3%
Tỷ lệ thừa cân, béo phì trẻ dưới 5 tuổi:  8,9% Tỷ lệ thừa cân, béo phì trẻ dưới 5 tuổi:  7,1%
Giáo dục (Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2019)  Các vùng miền và nhóm dân số có sự chênh lệch rõ nhất 
Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày:  97,04%  

(Sở GD&ĐT, năm học 2018-2019) 
Thấp nhất:  Quận Liên Chiểu (79,06%)

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông ngoài nhà trường:  3,3% Nam: 4,1% Nữ: 2,5% Thành thị:  3,2%  Nông thôn:  4,3%
Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi học THCS ngoài nhà trường: 1,8% Nam: 2,1% Nữ: 1,4% Thành thị: 1,8%  Nông thôn:  1,7%
Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi học PTTH ngoài nhà trường: 12,5% Nam: 15,7% Nữ: 8,9% Thành thị: 11,8% Nông thôn:  16,2%
 Bình đẳng giới (Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2019)  Các vùng miền và nhóm dân số có sự chênh lệch rõ nhất 
Tỉ lệ giới tính khi sinh: 105,3 trẻ trai/100 trẻ gái (Sở Y tế) Thành thị:  105,2 Nông thôn:  105,6
Độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu:  26,5 Nam: 27,9 Nữ:  25,0
Số năm đi học bình quân của nữ so với nam  
từ 25T trở lên (%): 93,7%
Tỉ lệ nữ so với nam tham gia lực lượng lao động (%):  106,56%
Nước sạch và vệ sinh (Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2019) Các vùng miền và nhóm dân số có sự chênh lệch rõ nhất
Tỷ lệ sử dụng nguồn nước sạch:  100%
Tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh:  99,9% Số hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh:  300 hộ (0,01%)
Bảo vệ trẻ em (Sở LĐTBXH & Công an thành phố, tháng 12/2019) Các vùng miền và nhóm dân số có sự chênh lệch rõ nhất
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (người):  2.937 - Trẻ khuyết tật (người):  2.573 (87,6%)

- Trẻ khuyết tật đặc biệt nặng (người):  422 
- Trẻ khuyết tật nặng (người):  1.519

Các vụ trẻ bị xâm hại tình dục được trình báo:  48 (từ 2016 đến 2019) Nam: 0 %  Nữ:  100 %
Các vụ bạo lực trẻ em được trình báo:  15 (từ 2016 đến 2019) Nam: 86,7 %  Nữ:  13,3 %
Người chưa thành niên vi phạm PL (người):  1.056 (từ 2015-2019) Dưới 16 tuổi:  30,9%

Từ 16 đến dưới 18 tuổi:  69,1%
Số người chưa thành niên  
vi phạm PL bỏ học:  52,3%

Biến đổi khí hậu và Môi trường (Sở TN&MT)
Số các trận bão/lũ/thiên tai Trung bình hằng năm Đà Nẵng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của khoảng 1-2 cơn bão và áp thấp 

nhiệt đới 
Biến đổi khí hậu Nhiệt độ trung bình tăng khoảng 0,45 - 0,5°C;

Lượng mưa tăng 15-25mm/năm (giai đoạn 2006-2016)
Mực nước biển dâng trung bình khoảng 0,3cm/năm, và theo ước tính 2,4 Km2 có nguy cơ cao bị ngập lụt 
vào năm 2030.

*Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (2018). Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về 
chuẩn nghèo của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2020


