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Vi~n Nghiên c(ru VI sl! Phat triên (lRO) là mQt "Ca quan Khoa hQc và
Công ngh~ cap Nhà mrâc" cùa Phap, chuyên vê công tac nghiên CUu ca
bàn và (mg dl;lng nhl1m phat triên nhieu Iînh vl!c khoa hQc. Ph~m vi
ho~t dQng mà ra chù yéu à nhÜI1g mrâc dang phat triên.

Vi~n dào t~o chuyên ngành dô thi (lMV), do vùng Ile-de-France và Ùy
ban Nhân dân thành pho Hà NQi sang l~p, là mQt trung tâm dào t~o và
theo dôi công t,le phat triên dô thi. nham thuc dây St! phat triên dô thi
co kiém soat và tuân thù cac yêu câu vê môi lnràng. 1MV con co nhiêm
VI;! phÔ bién công tac nghiên CUu cùa phfa Phâp và Vi~t Nam vê nhtrng
van dê dô thi qua vi~c t6 chuc dich và xuat bàn cac an phâm khoa hQc.

Vi~n Khoa hQc Lao dQng và Xii hQi là Vi~n nghiên CUu dâu ngành vê lïnh
Vl;J'c laD dQng và xii hQi à Vi~t Nam. Vi~n Khoa hQc Lao dQng và Xii hQi
thl!c hi~n c,ie công trlnh nghiên cUu ca bàn và nghiên cUu (mg dl;!ng, cac
cUQc diêu tra ca bàn nham cung cap nhÜl1g ca sà khoa hQc xây dl!flg cac
chfnh sach vê laD dQng và xii hQi. Vi~n Khoa hQC Lao dQng và Xii hQi côn
dUÇ1c giao nhi~m VI;! so~n thào c.ie chién IUÇ1c cùa ngành, cac dé an và c.ie
000 cao cùa Chfnh phù trong cac hQi nghi quoc té lân vé lao dQng và xâ
hQi, trong d6 bao g6m cà van dé dân so và phat triên ngu6n nhân ll!c, vi~c
làm và thi truàng lao dQng, phat triên xii hQi, x6a d6i giàm nghèo...

Trung tâm dân so, D~i hQc Kinh té Quoc dân, là ca quan chuyên dào
t<;lO, b6i dUÔ'I1g kién thuc, và t6 chuc nghiên cUu khoa hQc trong lïnh
vl!c dân so, gia dlnh và trè em. Trung tâm dâ thl!c hi~n nhiéu khoa dào
t~o cho can bl) dân so tù Trung uang dén dia phuoog. Trung tâm dii hqp
tac vâi nhiêu t6 ch(rc trong và ngoài nuâc dé thl!c hi~n cac dé tài nghiên
CUu khoa hQc vê suc khoè sinh sàn-ké hO<;lch hoa gia dlnh, di dân nQi
thi, xac dinh nhu du dào t~o can bQ dân so...

LUUY

NQi dung cac chuang cùa cuon sach dêu là ykién cùa riêng cac t,le già,
không phài cùa Nhà xuat bàn Thé Giâi, Vi~n Khoa hQc Lao dQng và Xii hQi
(lLSSA), Vi~n Dào t<;lO chuyên ngành dô thi (lMV) hay Vi~n Nghiên cÛ'u vî
sl! Phat triên (lRD).
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Jean-Philippe Fontenelle

Francis Gendreau

Patrick Gubry

Nolwen Henaff

Lê Thi Huang

Ph~m Thuy Huang

Cac tac gi3

Giam d6c Trung tâm Thông tin, Dy banDân 56,

Gia dinh và Trè em, Hà N~i

Gin b~ nghiên cUu dân 56, Vi~n Nghiên cUu

Qu6c gia vê Dân 56, Phap (INED)

Vi~n Khoa hQc Giao dl;lC, Hà N~i

Ph6 Vi~n truemg Vi~n Khoa hQc Lao d~ng

và Xâ hQi, B<? Lao d~ng-Thuang binh

và Xâ hQi, Hà N~i

Vi~n tru6ng, Vi~n Khoa hQc Lao d~ng

và Xâ hQi. B<? Lao d~ng - Thuang binh

và Xâ hQi, Hà N~i

Giam d6c Làng Trè em SOS Vi~t Nam, Hà N~i

Gin b~ nghiên cUu,
D~i hQC Ma, TP. H6 Chi Minh

Gin b~ nghiên CUu vê dân t~c hQc,

Vi~n Khoa hQc Xâ h~i Vi~t Nam

Giam d6c Trung tâm Qui ho~ch Vùng,

Vi~n Qui ho~ch Dô thi-nông thôn,

B<? Xây dl!Ilg, Hà N~i.

Gin b~ nghiên CUu vê nông nghi~p,

GRET, Paris

Gin b~ nghiên CUu dân 56, Vi~n Nghiên CUu

vi 51! Phat trién (IRD)/OCRED, Paris

Gin b~ nghiên CUu dân 56, Vi~n Nghiên cUu

VI 51! Phat trién (IRD), Paris

Gin bl) nghiên cUu kinh té, Vi~n Nghiên CUu

vi 51! Phat trién (IRD), Paris

Gin b(> nghiên CUu ,

Vi~n Kinh té TP. H6 Chi Minh

Gin b~ nghiên cUu,
Truàng D~i hQc Kinh té Qu6c dân, Hà N~i



Alain Lery

VÜ M<;lnh Lqi

Lê Van Thành

Lê Hong Ké

D~ng Nghiêm V<;ln

Vü Hoàng Ngân

can lx? nghiên clÎU vê quy hO<;lch dô thi,
Vi~n Qui hO<;lch Dô thi, Hà NQi
can lx? nghiên clÎU lich Sù, D<;li hQc Paris VII
Chuyên gia vê khoa hQc güio dl;lc,
Vi~n Khoa hQc Giao dl;lC, Hà NQi
can bQ nghiên clÎU vê th6ng kê, Trung tâm
Nghiên clÎU Dân s6 và Phat trién, Paris
can lx? nghiên clÎU, Viçn Xa hQi hQc,
Viçn Khoa hQc Xa hQi Vi~t nam
can lx? nghiên clÎU ve xa hQi hQc,
Vi~n Nghiên clÎU VI sI! Phat trién (lRD), Paris
can bQ nghiên clÎU, Viçn Xa hQi hQc,
Viçn Khoa hQc Xa hQi Vi~t Nam
can lx? nghiên clÎU dân s6,
Van phàng Quoc hQi, Hà NQi
can bQ nghiên clÎU, Truàng D<;li hQc
Kinh té Quoc dân, Hà NQi
Bac sï, HQi dong Dân so, Hà NQi
Ph6 Giam doc Ban quàn ly Dâu tu
và Xây dl;l'fig Dô thi mm Hà NQi
can bQ nghiên clÎU, BQ laD dQng,
Thuong binh và Xa hQi, Hà NQi
can lx? nghiên clÎU, Viçn Xa hQi hQc,
Viçn Khoa hQC Xa hQi Viçt nam

Langlet-Quach Thanh Tâm can lx? nghiên clÎU vê dia ly, EPHE, Paris
Olivier Tessier can lx? nghiên clÎU,

D<;li hQc Aix-Marseille 1/ EFEO, Hà NQi
can bQ nghiên clÎU dân s6,

,Vi~n Kinh té TP. Ho Chf Minh
can lx? nghiên clÎU ve dân tQc hQc,
Vi~n Khoa hQc Xa hQi Vi~t nam

Anne-Laure Thini-Villerel can bQ nghiên clÎU, Trung tâm Nghiên clÎU
Dân so và Phat trién (CEPED), Paris.

Ph<;lm Bich San

Ph<;lm Db NMt Tân

Vü Quy Nhân
Hà Van Qué

Nguyên Phuong Lan

Nguyên Hûu Minh

Jean-Yves Martin

Philippe Langlet
D~ng Ba Lam



LOi cam on

Cuon sach này là công trlnh t~p thé vâi sI! tham gia cùa rat nhiêu nguài,
không chi cac tac già và ban biên t~p. HQ là nhiing nguài dii co nhiing dong
gap quyét dinh trong qua trùlh thl!c hiçn cuon sach. UYi càm cm sau dây chua
hAn là thau dao, và chung tôi xin noi truâc vê sI! thiéu sot không chù y do dé
mong quy dQc già luqng thû.

Truâc hét, chung tôi xin gùi lè1i càm cm dén nhiing lâp nguè1i ké tiép phI;!
trach cac t6 chûc dii don op vào viçc xuat bàn cuon sach : Ông Lê M~nh

Khoa, Ong Nguyên Van Thiêu, Ông Doan M~u Diçp, Ông Vü Van Toan, Bà
Nguyên Thi Hài Vân (Trung tâm Nghiên clÎU Dân so, sau này là Trung tâm
Nghiên clÎU Dân so Lao dQng và Viçc làm, Hà NQi), Ông Nguyên Hüu Düng
(Viçn Khoa hQc Lao dQng và Xii Mi, Hà NQi), Ông Francis Gendreau-nguài
da gây dl!Og dl! an, Ông Jacques Vallin, Ông Alain Lery (Trung tâm Nghiên
clÎU Dân so và Phat trién, Pa-ri).

Chung tôi xin càm cm nhiing nguài co vai trb quan trQng trong viçc
trién khai dl! an: Ông James Allman, Ông Lê Thanh Blnh, Ông Nguyên Ll!c,
Ông Nguyên Minh Thâng.

MQt sI! ghi nh~n d~c biçt xin duqc gùi dén IÔng Nguyên Van Thiêul
(Trung tâm Nghiên clÎU Dân so, Hà NQi) và Bà Magali Barbieri (Viçn nghiên
clÎU dân so Quoc gia, Pa-ri), nhiing nguè1i da trl!c tiép tham gia vào nhiing làn
xuat bàn nam 1995 và 1997 ; Ông Nguyên Van D~i (Viçn Khoa hQc Lao dQng
và Xa hQi, Hà NQi), nguè1i da thuè1ng xuyên dàm nhiçm viçc t~p hqp bài ; Ông
René Cuerq và Ông William Molmy, T6ng thu ky cùa Viçn nghiên clÎU Dân
so và Phat trién, nhiing nguài chiu trach nhi~m quàn ly ; Ông Fulgencio Sosa
và Bà Benoît Collette. Nhiing nguè1i chiu trach nhiçm viçc xuat bàn an phâm
này bàng tiéng Phap.

Viçc xuat bàn cuon sach này bàng tiéng Viçt da nMn duqc sI! ùng M
vê t6 chûc cüng nhu tài chinh cùa Ông Jacques Berger (Viçn Nghiên clÎU Dân
so Phat trién, Hà NQi), Ông Daniel Delaunay (Viçn Nghiên clÎU Dân so Phat
trién), Ông Omer Ertur (Quy Dân so Liên Hiçp Quoc, Hà NQi), Ông Nguyên



Dinh Ci! (Trung tâm Dân s6, Hà NQi), Ông Thomas Mourier (Vi~n Nghiên
cUu Dân s6 và Phat trién, Paris), Ông Laurent Pandolfi (Vi~n Dào t~o Chuyên
ngành Dô th!, Hà nQi) Ông T6ng Vàn Duèmg (Trung tâm Dân s6, Hà NQi), Bà
TrAn Thi Vân (Quy Dân s6 Liên Hi~p Qu6c, Hà NQi).

Chung tôi xin tuèmg nh6'!Ông Nguyen Vàn Thiêu và Bà Langlet-Quachl
tfhanh Tâm,l nhiing nguài da không may qua dài s6'm, khi chua kip nhln tMy
thành quà cùa công vi~c này. Riêng IBà Langlet-Quach Thanh Tâffij là nguai
da tl! dich ra tiéng Vi~t chuang viét cùamlnh ; và do cüng là nguy~n vQng
chii~' b6ng cùa bà.

Chung tôi cüng cam an nhiing nguài sau dây da dong gop vào cac công
do~n khac nhau cùa cu6n sâch này :

Dich Jacques Véran

Marie-Catherine Delorme Brigitte Baccaïri

Luang Thi Mai Trâm Danièle Bélanger

Nguyên Thi Thiêng Jacques Charmes

Nguyên Vàn D~i Youssef Courbage

Ph~m Thuy Huang Francis Gendreau

Vü Hoàng Ngân Alain Lery

Hoàng Mai Anh Jean-Yves Martin

Ngô Qu6c Chién Alain Monnier

TrAn Th! Thu Hiên Emmanuel Ngwé .

Ph~mThi Hoa Philippe Papin

Bùi Thi Thu Thùy Françoise Gubry

Nolwen Henaff

DQc duyçt Hoàng Thi Anh

Magali Barbieri Nelly Krowolski

Christian Taillard Lê Thành Khôi

Laurent Toulemon LêThi



Lê Th! Huang

Lê Vàn Thành

Hi~u dinh và trinh bày

Annie Ben Ezra

Judith Hassoun

Nguyen Th! Thiéng

Anne-Laure Thini-Villerel

Marie-Paule Thiriat

VÜ Hoàng Ngân

TU' Ii~u

Barbara Cussy

Sigrid François

Françoise Gubry

Chantal Plouin

Chung tôi cüng xin giii lai cam an dén Ông Pierre Gazin VI nhfrng
thông tin liên quan dén b~nh s6t rét, Ông Christian Taillard, Ông VÜ TI! L~p
và GIP-Reclus da cho phép chUng tôi saD l~i ban do cua cu6n Atlas Vi~t

Nam; xin dm an Ông Nguyen Du VI nhfrng phac hQa ; Bà Nolwen Henaff,
Ông Jean-Yves Martin và Ông Laurent Weyl VI nhfrng buc anh da cung cap
cho chung tôi ; Bà Annich Aing và Ông Michel Danard (Vi~n Nghiên CtIu VI
sI! phat triên - IRD) da giup chung tôi scan rat nhiéu buc anh minh hç>a và vè
l~i ban do.

Cu6i cùng, nhfrng lai cam an d,,!-c bi~t xin dành cho Dy Ban Dân s6, Gia
dlnh và Trè em, ca quan da tài trq cho vi~c xây d'!Og dl! an à Hà NÇli ; B9
Ngo~i giao/Hqp lac Phap, và D~i sU quan Phap t~i Hà NÇli, da tài trq cho vi~c

xuat ban cu6n sach bàng tiéng Phap ; Vi~n Dào t~o Chuyên ngành Dô thj,
Vi~n Nghiên CtIu Dân s6 Phat triên IRD (Ban Hinh d~o bÇl ph~n Thông tin
Truyén thông và Dan vi nghiên CtIu s6 13) và Quy Dân s6 Liên Hi~p qu6c
Hà NÇli, da tài trq cho vi~c xuat ban cu6n sach bàng tiéng Viçt.

Patrick Gubry
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Cac chu viét tat

Hi~p Mi cac mrcJc Dông-Nam Â (Jakarta)

Trung tâm nghiên clÎU dân so (Hà Nqi)
(viét tilt tiéng Anh là CPS), tên gÇ>i sau này là CEPRH

Trung tâm dân so và phat trién Phap (paris)

Trung tâm nghiên clÎU dAn so và ngu6n nhân ll!c (Hà Nqi),
thuqc Vi~n Khoa hÇ>c Lao dqng và Xâ h(>i

Trung tâm quoc té vê phoi hqp nghiên clÎU dân so (Paris)

Ùy ban quoc gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa gia dinh

Tnràng Viên dông Bac c6 Phap (Hà Nqi)

Tnràng Nghiên clÎU Câp cao Khoa hÇ>c xâ hqi (Paris)

Tnràng llwc hành Nghiên clÎU Câp cao (Paris)

T6 nghiên clÎU trao d6i công ngh~ (paris)

Vi~n Nghiên clÎU Kinh té (thành pho H6 Chf Minh)

Vi~n Khoa hÇ>c Lao dqng và Xâ Mi (Hà N(>i)

Vi~n Nghiên clÎU Dân so Quoc gia (Paris)

Vi~n Thong kê và Nghiên clÎU Kinh té Quoc gia (Paris)

Vi~n Xâ hQi hÇ>c (Hà Nqi)

Vi~n Nghiên clÎU VI sI! Phat trién (Paris),
tên gÇ>i cù là ORSfOM

B<) Lao dqng, Thuang binh và Xâ Mi (Hà Nqi)

Vi~n Phat trién Giao dl,lc Quoc gia (Hà Nqi)

Vi~n Qu6c gia vê Dô th! và Quy ho~ch nông thôn (Hà Nqi)

T6ng CI,lC Thong kê (Hà Nqi)



Vé phuong pllâp lu~n và quy uâc

Mi)t công trinh cô thm gian th,.tC hifn kéo dài

Dé thl!c hi~n cuon sach vê dân so và phat trién à Vi~t Nam chung tôi

da phai dành rat nhiêu thÛ'i gian do ml,!c tiêu cùa dê tài, phlIang phap lu~n, và
nhiing nguyën nhân phat sinh không 11I0'ng trlIac da nêu trong phân mà dâu.

Nhiing van dê phuc t~p trong vi~c d,ch cac chlIang tir tieng Vi~t sang tieng
Phap, r6i I~i d,ch tir tieng Phap sang tieng Vi~t, dlIÇ1C d~t ra nhiêu lân và chung

tôi da phai nhÛ' den nhiêu d,ch gia, phai phI,! thul'?c vào 1!ch làm vi~c cùa h<;>.

Môi chlIang dêu dlIÇ1C it nhat ml'?t chuyên gia ngoài nhom biên t~p d<;>c I~i.

Ngay cà nhom biên t~p ding da co nhiing thay dÔi. Sau khi ll!a ch<;>n ky cac

bài viet, chung tôi quyet d,nh bo di hai chlIang so vai dl! kien ban dâu, VI nl'?i

dung cùa hai chlIcmg này không phù hqp vOi nhiing ml,lc tiêu dê ra. Ml'?t so

chlIang mang tinh thèri sI! da dlIÇ1C chung tôi c~p nh~t I~i (vi dl,! cac chlIang vê

di dân nl'?i d,a den cac thành pho 100 nhlI Hà Nl'?i hay thành pho H6 Chi
Minh), nham co thé dlIa vào nhiing ket qua diêu tra mai dây và nhiing ket qua
TÔng diêu tra dân so nam 1999 ;nhiêu dii li~u thOng kê da dlIÇ1C nhom biên

t~p c~p nh~t trong ban tieng Vi~t ; tuy nhiên, co thé à ml'?t so chlIang khac,
vân con dôi chô chlIa thé dlIa vào nhiing dii li~u mai nhat.

Nhln chung, phân tài 1i~u tham khao, dù là ban d6 hay nhiing hlnh anh
thehi~n trong phân phI,! ban gan gWa sach, dêu dlIÇ1C làm ky 11I0'ng, nhàm giup
nglIÛ'i d<;>c co thé hiéu sâu han van dê nghiên Clru. Ban d6 dlIÇ1C trfch dân tir

cuon Atlas Vi~t Nam trên cCI sà Slr dl,lng so li~u TÔng diêu tra dân so nam
]989. Trong phân phl,lll,!c, chung tôi co dlIa ra ban d6 cac dcm v, hành chfnh
nam 2000.

Tâi lifll rh(lm khdo

Tên tài li~u tham khao chu dân trong bài dlIÇ1C viet bang chii cùa ngôn
ngii goc (chii viet dây dû bang tieng Vi~t doi vai tài li~u tham khâo tieng Vi~t,

"theo kiêu Phâp" doi vai nhiing tài li~u tham khâo bâng tiéng Phap, "theo



kiêu Anh"-chii không dau-d6i vai tài li~u tham khùo bàng tiéng Anh). Nhiing
yuy uac trong vi~c in an d6i vai ttOlg ngôn ngii (Vi~t, Phap, Anh) cüng duQ'c

lllàn thu. Cac tài li~u tham khùo tiéng Phap dêu duQ'c d!ch ra tiéng Vi~t và
phân d!ch duQ'c d~t ngay sau tên tài li~u g6c.

Ti gia trao dÔi tiên t~ thuOng duQ'c nêu trong tùng chuang, và thay dÔi
tùy theo ngày biên t~p chuclIlg do. Tuy nhiên, ding ItrU y ràng vào nam 2000,
\F Phap wang duang vai khoùng 2.\ 00 dong Vi~t Nam hay 1 dô-la My tuang
duang vai kho,\ng 14.000 dong.



LOi tua.

Alain Lery

Nguyên GiaTn dô(: Trung tâTn Dân sô'

l'à Phat triin (CEPED) , Vi~n Thông kê Qu& gia (INSEE) Paris

N guyén Hiiu Dring

Vi~n tlïfifng Vi~n Khoa h9C Lao dl)ng và Xii hl)i (ILSSA), Hà Nl)i

Dt! an t'uat ban cuon sach vê dân so và ph<it triên, hay chinh xac han

là vê moi quan h~ tuang tac giii'a dân so và phat triên, bat dàu tù nhii'ng nam
1990, khi Trung tâm Dân so và Phat triên Paris, Phap (CEPED) và Trung tâm

Nghiên clÎU Dân so Hà Nç;i bât dàu st! hqp tac vé cac chuang trlnh nghiên clÎU,
vâi st! hÔ trq cua Quy Dân so Liên hqp quoc (UNFPA) và D<;li su quan Phap

t<;li Hà Nç;i, Vi~t Nam.

Công tac nghiên clÎU cua Phap t<;li Vi~t Nam l<;li tiêp tl,lc sau nhiêu nam
ch; giâi h<;ln b mç;t vài lïnh ",!c rat h<;ln chê, th~m chi hoàn toàn vâng bong VI
vi~c xuat ban cac kêt qua cua nghiên clÎU bang tiêng Phap, so vâi cac công

trlnh bang tiêng Anh, thuèmg g~p it thu~n lqi han. Liên quan dên công tac
nghiên clÎU cua Vi~t Nam, st! hqp tac này danh dau qua trlnh hc?i nh~p qu6c

tê, noi nghiên clÎU cua Vi~t Nam vân con it duqc biêt dên. Hâu hêt cac công
trlnh xuat ban bang tiêng Vi~t déu kM co thê duqc phô biên b nuâc ngoài. Vi
thê, dl! an xuat ban cuon sach này nham vào 3 ml,lc dich :

1) Diêm l<;li t1nh hlnh vé mç;t van dé khoa hQc rat quan trQng, Cl,l thê là
cac moi quan h~ giii'a dân so và phat triên, trong b6i cành kinh tê-xii hç;i Vi~t

Nam co nhii'ng buâc phat triên m<;lnh me ; d~c bi~t, mc?t m~t cân xem xét anh
hubng cua vi~c mb cira kinh tê tù nam 1986 dên cac van dé dân so và phat

ti"iên, rn~t khac cân xem xét muc de? d<;lt duqc ding nhu cac h~ qua cua giai
dO<;ln qua dç; dân so ; ngu6n soli~u san co và cac chuyên gia nghiên clÎU trong
nuâc du dé d<;lt duqc ml;lc tiêu mà chung tôi t1m kiêm.
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2) Gioi thi~u ra bên ngoài công trlnh cua cac nhà nghiên CUu Vi~t Nam
vê cac van dê von con it dUQc công bo trên blnh di~n quoc té này.

3) Gioi thi~u t~i Vi~t Nam công trlnh nghiên cUu cua cac nhà nghiên
CUu nuoc ngoài, d~c bi~t là Phap, von ding thuàng ft dUQc biét dén à Vi~t Nam.

Nhu v~y, dl! an này truoc hét nMm xuat bàn mQt cuon sach bâng tiéng
Phap à Paris, do nhà xuat bàn Karthala phoi hQP vé1i CEPED thl!c hi~n, sau
do là xuat bàn mQt cuon bâng tiéng Vi~t à Hà NQi, do Nhà xuat bàn Thé gioi,
Viçn nghiên clÎll vi sI! phat triên Phap (lRD), Vi~n Dào t~o dô th! (IMV), Vi~n
Khoa hqc Lao dQng và xa hQi (ILLSA), Trung tâm Dân so (D~i hqc Kinh té
Quoc dân) phoi hQP thl!c hi~n.

y tuàng ban dâu là dê cac chuyên gia Vi~t Nam viét phân IOn cac
chuang, sau do cac nhà nghiên CUu nuoc ngoài n6i tiéng trong Iïnh V'!c
chuyên môn dqc l~i. Trong mQt so truàng hQP, nguài dqc co tM trà thành
dong tac già.

Nhung dl! an này da vap phài nhiêu thay dôi bat thuàng và nhiêu kM
khàn, do sI! thay dôi can bQ lanh d~o, do so luqng cac tac già và nhÜ'I1g nguài
dqc l~i nhiêu, và do cac van dé vê d!ch thu~t. Chiing h~n nhu cac vi dl;! sau :

Nguài chU chot cua dl! an luc do là ông Nguyên Vàn Thiêu, Giam doc
Trung tâm Nghiên cUu Dân so, da dQt ng(>t tù tran vào thang 6/1995 ;

Trên tÔng so 23 chuang sach. 16 chuang da dUQC d!ch tù tiéng Vi~t

sang tiéng Phap sau do da dUQc hi~u dinh, 7 chuang khac dUQc viét trl!c tiép
bâng tiéng Phap, do cac tac già Phap so~n. vi không tim dUQC tac già Vi~t

Nam, ho~c do cac tac già Vi~t Nam viét.

Khi xuat bàn cuon sach bàng tiéng Vi~t chung tôi phài c~p nh~t m(>t so
thông tin và d!ch l~i toàn b(> cuon sach da dUQc chinh sùa truac dây.

Chung tôi rat vui mtrng khi m(>t công trlnh co chu dé dUQc Vi~t nam rat
quan tâm hi~n nay da hoàn thành. No dem dén m(>t cach nhln khoa hqc moi
mè. nén tàng cua nghiên cUu da ngành, vé cac van dé thuàng dUQc dem ra
thào lu~n rQng rai nhung không phài luc nào ding dl!a trên nhÜ'I1g so li~u dn
thiét. No se rat co fch cho tat cà nhÜ'I1g nguài lanh d~o và tat cà nhÜ'I1g nguài
ft nhiéu liên quan dén cac chinh sach vé dân s6, dù là cac nhà ho~ch d!nh
chinh sach hay dan giàn '1 cac ca nhân ho~t dOng trong Iïnh V'!c này. Chung
tôi chân thành càm an tat cà nhÜ'I1g nguài da dong gop vào sI! thành công da
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cuon sach và d~c bi~t dm an BQ Ngo~i giao Phap da luôn giup dà chung tôi
trong qua trlnh thl!c hi~n cuon s,kh này.

Néu nhu dây là dl! an dâu tiên trong mQt lo~t cac dl! an hqp tac trong
Iïnh Vl!c dân so và phat triên giua Phap và Vi~t Nam, thl no không phài là dl!
an cuoi cùng. Diêu này duqc chU'ng to bâng cac ho~t dQng duqc triên khai à
nhiêu vi~n nghiên cliu cua Phap trong khuôn kh6 hqp tac v6i Vi~n khoa hÇ>c
lao dQng và Xa hQi (Hà NQi), Vi~n Nghiên CtIu Kinh té (thành pho HÔ Chi
Minh) và truàng D~i hÇ>c Kinh té Quoc dân (Hà NQi). Chung ta hay co gâng
dé sI! hqp tac giua cac ca quan tiép h:lc duqc cùng co và phat triên, dê co thé
hiéu r6 han vê moi quan h~ tuang tac da d~ng và phuc t~p giua dân so và
phât triên.



D~pllia

Toàn hi) ('(Je tranh minh hÇJa trong cuôn sach này do Ông N guyin Du

Clll1g CÔI) cha chûng tôi. Do là nhiing tac phâ'm diêu khiJc trên go dllÇ!C cac
nghf SI Vift Nam thl/C hifn h6i dau thi ky XX, theo yêu cau cua Henri Oger,
ngllOi dâ cha xuât han cac tac phôm do trên giây ven mi)t sô' IUÇ!ng rât it l

nhlÎng han phac hÇJa này dllÇ!c N guyin Du phl.4C chê'lt;Ji tif hi) sUu t(ip âm han
ca nhân2 .

1. Oger Henri, khoang 1912, Dan nh~p nghiên clÎU ky thu~t cua nguài An-nam, 2 t~p, Paris:
Geuthner-Jouve et Cie.
2. Ngoài nhÜ'ng blÎc tranh duoc gîai thiçu à day, tac gia dâ xuât ban mç,t công trlnh vé chu dé
lê hç,i và tro chai: Nguyên Du, VÜ Van Huan, 1995, HÔi ky Sông HÔng. BQ diêu khiic gÔ cua
nhÜ'ng nông dan Bâc ky h6i dâu thé ky XX. Lyon: Jacques André, 112 tr. (Dâu ô'n (hài gian).



LOi nôi dau

Moi quan h~ dân so - phât triên
.aViêt Nam.

Patrick Gubry

Anne-Laure Thini-Villeret

Càng ngày nguài ta càng cho ning sI! phat trién hén viing phài duqc
phân tfch trên goc d<) moi quan h~ gifra phât trién kinh té và diên tién dân so.
Phat trién kinh té và dân so duqc coi là m<)t thé thong nhat. Qi hai déu chtu
ành huemg cua môi truàng dta Iy và cua Itch su. Vi~t Nam là m<)t nuac co vt
tri d~c bi~t trên nhiéu phuong di~n t~i vü truàng quoc té, cac van dé vé phat
trién kinh té và dân so déu co nhiing d~c thù riêng rô nét.

Boi cành quan h~ dân so-phat triên à Vi~t Nam

Vi~t Nam trông giong nhu m<)t sqi dây trài dài trên gân 2.000 km m~t

tién Dông Nam cua ll;lC dta A-Âu. Mién Nam co khi Mu nhi~t d6i (2 mùa)
và mién Bâc co khi h~u c~n nhi~t d6i. (4 mùa, trong do mùa xuân và mùa thu
ngân). Vai bà bién dài 3.260 km, vi~c phèmg chong thiên tai và nhiing diên
bién bat thuàng cua thài tiét luôn là moi quan tâm chinh cua nguài Vi~t tù
ngàn dài nay. V6i. 76,3 tri~u dân nam 1999, trên di~n tfch khoang 330.000
km2 (m~t d<) 231 nguài/km2), Vi~t Nam là m<)t nuac rat dông dân. Dân CU
phân bo chU yéu dÇ>c theo bà bién, t~i cac vùng dong bâng và d~c bi~t à Dong
bâng sông Hong (phia Bâc) và Dong bâng sông Ciru Long (phia Nam)- hai
Vt,ra ilIa chinh cua dat nuac; Vi~t Nam cüng thuàng duqc so sanh v6i. hlnh ành
chiéc don ganh v6i. hai thUng ilIa à hai dâu. 0 mién nui, dân cU con thua that,
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chù yéu là nguài dân tQc sinh song (Vü TI! L~p và Taillard, 1994 ; Lê Ba
Thào, 1998).

Suot mQt thài gian dài, Vi~t Nam là mQt trang nhfrng tâm diêm thài SI!
do lich sir day bién dQng và bi thàm trang thé ky XX : là ché dQ thuQc dia cùa
Phap, chù *h Ho Chi Minh tuyên bo dQc l~p (ngày 2 thang 9 nàm 1945),
khang chién chong Phap (1946-1954), Mt nU<1c bi chia dt làm hai miên t~i

vï tuyén 17 sau HQi nghi Genève 1954, ché dQ miên BAc duç'c cac nuac
XHCN ùng h(> và ché dQ ngl;ly quyên à miên Nam duç'c My h~u thuân, chién
tranh chong My sguy' (1962-1975), thOng nhâ't Mt nuac (30 thang 4 nàm
1975), kinh té Nhà nuac và t~p thê hoa (1975-1986), tl! do hoa kinh té (D6i
mm) tù nàm 1986.

Oic moi quan h~ dân so-phat triên à Vi~t Nam së duç'c di sâu phân tich
xuyên suot cuon sach này theo cac tac nhân kê trên và d~c bi~t, doi vm giai
do~n gan dây, trong moi quan h~ vai Dôi mai kinh té mà nhfrng két quà cùa no
là râ't ro ràng, tuy ràng vi~c phân tich chung không phài luc nào cüng de dàng
thl!C hi~n (Gendreau, 1993 ; D~ng Thu ; Gendreau & Nozawa, 1998 ; Chan,
Kerkvliet & Unger, 1999). Nguài dQc quan tâm dén mQt quan diêm t6ng hqp
vê dân so hQc Vi~t Nam duang d~i cüng së co thé tham khào cac cuon sach và
bài bao mm co liên quan (Banister, 1993 ~ Barbieri, Allman, Ph~ Bich San &
Nguyen Minh Thàng, 1995 ; Gendreau, Fauveau & D~g Thu, 1997).

Trên goc dQ chuyên sâu han, b~n dQC cüng co thé tham khào 6lu~n an
mm dây viét bàng tiép Phap vê dân so và dân so hQc Viçt Nam, nhu cac quan
hç vê giai và quan hç giüa cac thé hç (Bélanger, 1997), hôn nhân và gia dlnh
(Ph~m Thuy Huang, 1998), ké ho~ch hoa gia dinh (Vü Hoàng Ngân, 1998),
mûc sinh (Scomet, 2000), tir vong trè em (Nguyen Thi Thiêng, 1998) hay dô
th~ hoa và qui ho~ch dô th~ (Vü Chi Dong, 1996 ; Nguyen, 1999 ; Burlat,
2001 ; Pandolfi, 2001). Trang cuon sach này, két quà cùa cac công trlnh
nghiên cûu trên không duç'c sir dl;lng vi sach duç'c biên so~ kha lâu truac khi
cac công trlnh này duç'c công 00.

Trang moi quan hç kinh té-dân s6, m(>t sI! kiçn hiên nhiên nhung ca
bàn co thé kich thich ho~c kim harn sI! phat triên dn duç'c xem xét : do là so
luqng dân cu. BA't cû sI! dâu tu nào cüng dn m"Qt thi truàng dù lan dé co thê
mang l~i lqi ich và vê m~t này, Viçt Nam co uu thé: m(>t dâ't nuac vm 80 triçu
dAn, m~c dù mûc song chua cao, nhung co m(>t thi truàng tiêm nàng lan han
gâ'p 8 lan thi truàng cùa m(>t nuac 10 triçu dân. Vm m(>t th~ truàng nhu v~y,

ca h(>i dâu tu là râ't lan.
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Cac bien dân s6 cüng co nhfrng tac dçmg rô ràng vé chinh tri. Tinh hqp
phâp cùa cac thé che chinh tri hi~n nay chù yeu dl!a trên qua khu oai hùng
cùa dat nuac và trên vi tri hàng dau cùa nhân dân trong cu<?c dau tranh giành
d<,'>c l~p dAn t<,'>c (Papin, 1999). V~y mà, qua khu gân lién véti cu<,'>c dau tranh
giài phong dAn t<,'>c tmac dAy chi con là sI! ki~n lich sù d6i vai m<,'>t b<,'> ph~n
dân CU ngày càng dông. Nguài ta co thé uac tinh râng, vào nam 2000, han
m<,'>t nùa dAn s6 Vi~t Nam (54%) là sinh sau nam 1986 (tuc là nhfrng nguài tù
oden 24 tuÔi tron vào nam 2000) và VI v~y nhfrng ngum này hoàn toàn không
biet den chien tranh (Liên hqp qu6c : Dy ban vé Oic van dé Kinh te và Xa
Mi, 1999b). Neu tinh thêm s6 ngum không co ky uc rô ràng vé chien tranh,
nhfrng nguài duOi 5 tuÔi vào nam 1975 (ho~c 25-29 tuÔi vào nam 2000) thl
con s6 này chiem toi 62% tÔng s6 dAn.

L~p lu~n wang tl! co thé ap dl;lng cha cac sI! ki~n quan trçmg khac cùa
dm s6ng kinh te-xa Mi. Th~t v~y, nguài ta co thé thay gan m<,'>t phan ba dAn
s6 là nhfrng nguài sinh sau nam 1989 (29%) và nhfrng ngum này chi biet den
kinh te thi tmàng. DAy là dAn s6 tù 0-13 tuÔi vào nam 2000. Neu tinh cà
nhfrng nguài duOi 5 tuÔi vào nam 1987 ho~c 14-18 tuÔi vào nam 2000, thl co
toi 40% dân s6.

S61i~u vé ca cau dAn s6 này doi h6i cac nhà chuc trach phài no ll!c han
trong vi~c tuyên truyén v~n d<,'>ng the M tre vé "nghïa Vl;l phài ghi nha". Vi~c
này liên quan den cac chuang trlnh giao dl;lC cüng nhu cac phuang ti~n thông
tin d<:J,i chung và dm s6ng van hoa. Chung cüng doi h6i mÇ>t c6 gâng lan và
bén bi cùa Dàng và cac cap chinh quyén dé the h~ tre quan tAm han den wang
lai cùa dat nuac.

Oic chi s6 dAn s6- kinh te chi co y nghïa khi chung dUÇ1c so sanh vai
nhau. VI v~y, can d~t Viçt Nam trong m6i quan hç vai cac nuac trên the giOi.

Vi~t Nam trong long thé giôi

Vi~t Nam là nuac dông dAn thu hai 6 Dông Nam A, sau Indonesia.
Vac tinh nam 2000 dân s6 Viçt Nam là 79,8 triçu nguài (bàng 1). Viçt Nam
cüng là mÇ>t trong nhfrng mrac co m~t dÇ> dAn cu cao nhat, chi sau Singapore
v6n là mÇ>t thành ph6-qu6c gia, và Philippines. Ty s6 giai tinh cùa dAn s6
Viçt Nam là thap nhat trong vùng (97,6%), thap han cà Campuchia, do dat
nuac trài qua mÇ>t thài gian dài chien tranh và mÇ>t bÇ> ph~n dAn cu, chù yeu
là nam giOi da di tàn.



Bang 1 : Vi~t Nam trong thé giôi : 561i~u dân 56

NllOCl Dânso M~tdq TY sogiai % % TY I~ phl,J TYI~ Ty I~ Ty I~di Ty I~ SO con trung TY I~ chét trè Tuai thq

Khu vl!c (nghin ngllè1i) (nguàil tfnh 0-14 tuai 65 tuai thuqc (%) sinh chét Cll thuan tang dan binh cùa mqt so sinh binh quan

km2
)

(trên 100 nu) trà lên (%0) (%0) tuy(%o) so(%) phl,J na (%0) (nam)

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13) (14)

Indonesia 212.107 111 99,6 30,7 4,7 54,8 20,1 7,0 -0,8 1,22 2,26 40 67,3
Vi~tNam 79.832 241 97,6 33,2 5,3 62,6 19,5 6,3 0,0 1,32 2,25 32 69,4
Philippines 75.967 253 101,8 36,7 3,6 67,5 25,6 5,3 -1,5 1,88 3,19 30 69,8
ThâiLan 61.399 120 99,5 25,3 5,8 45,1 15,8 7,2 -0,3 0,83 1,74 24 69,4
Myanmar 45.611 67 9~,1 27,9 4,8 48,6 19,9 8,6 0,0 1,13 2,20 70 62,6
Malaysia 22.244 67 102,8 34,0 4,1 61,6 21,5 4,6 0,0 1,69 2,75 10 73,2
Campuchia 11.168 62 94,3 40,8 3,1 78,3 29,7 12,0 0,0 1,77 4,20 92 54,1
Lào 5.433 23 101,5 43,9 3,3 89,4 37,0 11,8 -0,2 2,51 5,25 83 55,7
Singapore 3.567 5.771 101,5 22,1 7,2 41,4 12,8 5,2 2,7 1,03 1,75 5 78,1
f>ông Timor 885 59 105,8 38,9 2,5 70,6 27,6 13,5 0,0 1,42 3,85 121 50,0
Brunei 328 57 109,6 32,3 3,3 55,3 18,8 3,2 1,8 1,74 2,52 9 76,3
Toàn bQ f>ông ... 518.540 115 99,6 31,4 4,7 56,5 20,7 6,9 -0,6 1,33 2,40 39 67,5
Nam A
TrunQ Qu6c 1.277.558 133 105,9 24,9 6,8 46,4 14,6 7,0 -0,1 0,75 1,84 36 71.2
Toàn bô cac nllè1c 4.867.069 59 103,2 32,5 5,1 60,3 23,0 8,3 -0,4 1,44 2,80 56 64,5
dang phât triên
Phâp 59.080 107 95,1 18,7 15,9 52,9 11,8 9,5 0,5 0,28 1,75 6 78.8
Toàn bô cac nllè1c 1.187.980 22 94,7 18,2 14,4 48,4 10,9 10,4 1,5 0,20 1,56 9 75,7

1 phat tri~n
Toàn bô thé Qiai 6.055.049 45 101,4 29,7 6,9 57,7 20,7 8,7 0,0 1,20 2,57 52 66,5

Nguoll : Lièn hÇ1p quôé: : V!; han d' Cac l'ân dé" Kinh Tè'I'à Xii hqi, 1999a.
Ghi chû : Nhùng sô'liifu Tumzg ung l'm hièn .l'ô:Trung hlnh cûa cac sô'liifu cûa Ban Dân .l'Ô' Liên h@ qllâl' nam 2000 (cqT. 2 dèll 7) l'à giai dO(1II 2(}(}(}·2(}(}5 (C(iT H

dên 14). Nhùng sô"liifu l'é" ViifT Nam da dUÇ1c giü ngllyèn dl Tiifn .1'0 sanh .. l'i l'ÇÎy chiing co Thl hoi khâc .1'0 l'm nhrrng con .l'Ô'dUÇ1c niT Tif IIhié"lIl1gllôll klt(it- IIlwlI dei

minh hOf! Trong mqT .l'Ô' chuung cûa cllôn sach này. Nhùng sô"liifu l'é" Trung Qllâl' không hao gom Hong Kông.
(7) MôÎ quan hif ph(l Thuqc do muc dq ph(l Thllqc ('lia nhùng nguili già khôllg làm l'iifc .1'0 l'm nIl/mg nguili già co làm l'iifc, flic là { (5) + (fi)}! {I(}(} - (5) = ((»)}.
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Bàng 2 : Vi~t Nam trong thé giOi : du Ii~u kinh té-xà hQi

Nuélcl Chi 56 phât Xép h~ng Ty 1$ nguéli GDP thuc Chênh I$ch Tâng GDP GNP Tang GNP tv GNP Phan b6 thu Ty 1$ dô Ti lê phât
Khu Vl,IC trién con theo HDI dén truélng trên da~ tha b~c giCla hàng nam (Ty $) nhiên 1997- trên dau nh~p (h$ 56 th! hoâ trien dô thi

nguéli (HDI) câc cap (%) nguài ($) GDP/dau 1990-1998 1998 (%) nguài ($) Gini) (%) trung binh
nguéli và HDI (%) nam

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13)
Indonesia 0,68 105 64 3.490 -11 5,8 138,5 -14,8 680 36,S 39,9 4,2
Vi$t Nam 0,66 110 62 1.630 23 8,6 25,6 4,0 330 35,7 19,6 1,8
Philippines 0,74 76 82 3.520 16 3,3 78,9 0,1 1.050 42,9 57,8 3,7
ThâiLan 0,75 67 59 6.690 -7 7,4 134,4 -7,7 2.200 46,2 21,2 2,5
Myanmar 0,58 128 55 1.199 23 6,3 ... ... ... ... 27,3 2,6
Malaysia 0,77 56 65 8.140 ·7 7,7 79,8 -6,3 3.600 48,4 56,7 3,3
Campuchia 0,51 137 61 1.290 10 5,5 3,0 -0,1 280 ... 15,6 4,6
Lào 0,49 140 55 1.300 6 6,7 1,6 4,0 330 30,4 22,9 5,1
Singapore 0,89 22 73 28.460 -18 8,0 95,1 1,5 30.060 ... 100,0 1,4
f)ông Timor ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 7,5 1,7
Brunei 0,88 25 72 29.773 -23 ... ... ... ... ... 71,7 3,0
Toan bô f)ônQ Nam A ... - ... ... - ... ... '" ... ... 36,4 3,6
Trung QuDc 0,70 98 69 3.130 6 11,1 928,9 7,4 750 41,5 31,6 2,5
Toàn bô câc nuOc 0,64 - 59 3. 240 - 3,3 6.263,3 1,0 1.250 ... 39,4 2,9
danQ ptiât trién
Phâp 0,92 10 92 22.030 4 1,5 1.466,2 3,2 24.940 32,7 75,4 0,6
Toàn bô câc nuâc 0,92 - 92 23.741 - 2,1 22.599,0 1,6 25.510 ... 75,8 0,6

1 phât tri~n
Toàn bô thé Qiéli 0,71 . 63 6.332 . 2,4 28.862,3 1,5 4.890 ... 46,6 2,1

Nguon: (2)·(6) UNDP. 1999 : (7)-(11) Ngàll hàng Tlzê'gim. 2000 : (l2)-(11)Liêll hçpquôc: Ûy balll'iCac l'àfldiKinh til'à Xi III)i, 2000.
Ghi clui: (2)·(6)/997 : (8), (10)·( 11) 1998 : (12) 1999 : (11) 1995·2000.
(5) GDP tlll/c duçc tinh bang USD dlfa trên sirc mua. Ml)t dOllg USD nlllt l'gy clIO phêp "tgo ra Cl)lIg lIIôt luçng Clia cài l'à dicll l'I.I nlllt ml)t USD ci M,V trong kllllôn
kl1l5 kinh tiClia nuirc lIày. Trollg truirng hçp lIày, ty gia hÔI doai kltôllg làlll thay d6i gia tri Clia 110. l'à nhu l'gy miri co thi dem so sallh cac sô'li~lI l'iri nhall duçc.
(1 /) H~ sô·Gilli do SI! phân M' thu lIh(Îp, No thay diSi til 0 (chia diu clIO tà't cà 1119; nguif;) l'à 100 (toàn bl) tlm IIhgp clia ml)t nguifi).
Cac sô'li~u l'i Vi~t Nam da duçc giii nguyên di ti~/I so sanh : l'i l'gy clning co thi luri khac /llufng con sô·duçc l'lit flf nhiiu nguoll khac nhall, l'à dgc biçt là Tô'lIg
diêu tra IIGIII 1999 (trong truifllg h9P này nhiillg sô'li~u dua ra là dang till cgy nhàt) di lIIillh IlÇJa trong IIll)t sô' chuGlIg cùa CIlÔfl sach này. NllIfllg sô'li~lI l'é' Trullg
QIIOC kltông bao gom H6ng Kong. DOlIg "Toàn bl) cac IIUire da/lg phat triéll " ap d(lIlg cho 11116111 "Cac nill kinh tico thu IIhqp thâb l'à tl'llng billh " Clla Ngân hàllg
Thlgiiri, clIO cac cl)t (7) dêfl (11) l'à dong "Toàn bl) cac nuirc phat triêll" ap dl.mg clIO 11116111 "Cac lIin kinh ti co tlm IIhgp cao".
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Qua d(> dân so a Vi~t Nam dien ra nhanh chang. T6ng ty suat sinh
(2,25) chi cao han Thai Lan, Singapore và Myanmar (cac con so này chua du
d(> tin c~y) ; t6ng ty suat sinh cua Vi~t Nam thap han nhieu so vai t6ng ty suat
sinh cua cac nuac dang phat triên (2,80). Ve tu6i thQ blnh quân, Vi~t Nam
(69,4 tu6i) chi thap han Singapore, Philippines, Brunei và Malaysia ; tu6i thQ
trung blnh cua Vi~t nam wang duang vai Thai Lan, m(>t nuac giàu han Vi~t

Nam nhieu. Tu6i thQ trung blnh cua nguài dân Vi~t Nam ding cao han tu6i
thQ trung blnh cua cac nuac dang phat triên (64,5 tu6i).

Oic soli~u kinh té-xii h(>i cho thay Vi~t Nam là m(>t trong nhûng nuac
nghèo nhat Dông Nam A, vai GOP blnh quân dâu nguài là 330 USO/nam
(bang 2). cac chi so kinh té cüng thap han rat nhieu so vai cac nuac dang phat
triên. Tuy nhiên, tang truang GOP blnh quân hàng nam trong giai dOé;ln 1990
1998 (8,6 %) lé;li cao nhat khu vt!c ; muc tang này cao han rat nhieu muc tang
trung binh cua cac nuac dang phat triên (3,3 %), nhung thap han Trung Quoc
(11,1 %). Vi~t Nam chiu anh huang không nhieu cua cu(>c khung hoang kinh
té châu Agân dây, chac chan là do st! h(>i nh~p cua Vi~t Nam vào thi truàng
thé giai càn hé;ln ché vi GOP nam 1997, 1998 vân tang 4,0 %, muc cao nhat
khu vt!c. Ngoài ra, thu hé;lng cua Vi~t nam theo chi so phat triên con nguài
(HDI) cùa PNUO cao han thu hé;lng theo t6ng san phâm quoc n(>i binh quân
dâu nguài. Dieu này cho thay lïnh vt!c xii h(>i và y té dé;lt két qua tuang doi tOt.

cac d~c diêm khac cân nêu lên là ty l~ hQc sinh dén truàng amuc trung
binh (62%), st! phân bo thu nMp wang doi dong deu (h~ so Gini là 35,7) và
d~c bi~t là ty l~ dô thi hoa rat thapl ; chi cao han aCampuchia và Dông Timor,
dieu này co thê dt! bao m(>t tiem nang 1an ve gia tang dô thi trong wang lai.

Cuon sach phân tfch cac moi quan h~ giüa dân so và phat triên aVi~t

Nam duqc tht!c hi~n trong boi canh chung này.

NQi dung cuon sach

Cac van de khac nhau hên quan Mn dân so và phat triên duqc t~p hqp
thành 6 phân : Bién d(>ng dân so aVi~t Nam, Phân bo dia ly dân so và Oi dân,

1. TY lç dô th! h6a duqc Liên hop 1I1iac danh gia là 19.4% nam 2000. sa voi muc dq 23.5';';
trong cllqc t<'lng diéll Ira nam 1999. Nê"lI con sa do Liên h~lp l]lIOc dua ra là haî Ihf1r Ihl con sa
do l<'lng diéll Ira ILJ99 clua ra I\ti ho; cao do viçc xac dinh cac ranh gi{Ji cua mql s6 khll dô Ihi.
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Dân so và ngu6n nhân Il!c, Môi tnrèmg và mat cân bang dân so, Tuong lai dân
so cua Vi~t Nam, Ngu6n dii li~u dan so.

J) Biln dtlng dân sô' a Vi~f Nam

Philippe Langlet pMc h<;>a I~i lich si! hlnh thành dân cu cua Vi~t Nam.
Khao cÔ h<;>c và cac câu chuy~n cÔ tfch da xac nh~n Vi~t Nam co mt)t nên van
minh rat cÔ. Mt)t diêu vân hay xay ra là cac phat hi~n lich si! làm cho thm
gian xuat hi~n cac hO<;lt dt)ng dâu tiên cua con nguài lùi dân vào qua khu ;
chung cüng làm tang lên phân phat triên nt)i sinh so vai phân ngo<;li lai bên
ngoài, d~c bi~t, trong tntèmg hÇ1p Cl,l thê à dây, là tù Trung Quoc. Dàng nguài
di cu tù cac vùng nui dong mt)t vai trà quan tr<;>ng trong sI! hlnh thành dân cu
cua Dông Nam A. SI! tiép thu cac anh huàng bên ngoài cüng da cho phép dân
so phat triên nhanh và mà rt)ng Mn cac vùng d6ng bàng và hoà nh~p vai cu
dân song à ven biên.

Qua nghiên CtIu diên tién ty I~ sinh và chét à Vi~t Nam tù nam 1945,
Hoàng Xuyên da chUng minh ràng sI! qua dt) dân so da bât dâu tù giiia nhiing
nam 1950 và hi~n nay Vi~t Nam dang buac vào giaido<;ln cuoi cua qua trlnh
qua dt).

Chi trong vài nam, hôn nhân da chuyên tù mô hlnh truyên thong (tao
hôn phÔ bién à nhiêu nai, sI! can thi~p cua gia dlnh vào vi~c Il!a ch<;>n b"ln dm)
sang mt)t mô hlnh "hi~n d<;li" (tuÔi két hôn lân dâu tang, so nguài dt)c thân
tang, tl! do ca nhân trong cac quyét dinh liên quan dén hôn nhân tang). Nguyên
HÜ'U Minh giai thfch sI! thay dôi này bàng anh huàng cua cac yéu to nhu công
nghi~p hoa (so nghê phi nông nghi~p tang), ty I~ h<;>c sinh di h<;>c, dô thi hoa,
và cà vai tm cua Nhà nu6c (tang tuôi két hôn hÇ1p phap), chién tranh (chién
tranh làm ch~m I~i vi~c két hôn và tang so nguài dt)c thân). Trên thl!c té, th~t

thu vi khi nh~n thay ràng cac chuân ml!c truyên thong vân t6n t';li, nhung chung
dUÇ1c ap dl;!ng tl! nguy~n chu không phài do cha mt; ap d~t nhu tnr6c niia.

Theo Ph';lm Bfch San, nhà cac bi~n phap ké hO';lch hoa gia dlnh cua
Chfnh phu (dâu tu lan, giao dl;!c và cap phat cac dl;!ng Cl;! tranh thai, thành I~p

Uy ban Quoc gia Dân so và Ké hO';lch hoa gia dlnh2 dê quan Iy cac hO';lt dt)ng
trong lînh vl!c này), và nhà thay dôi phong tl;!c t~p quan (mong muon giàm so
con chau, so con mong muon giàm, si! dl;!ng cac phuong ti~n phàng tranh

2 Nay là LJy han'Dân sa, Gia dlnh và Tré cm.
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thai), Mn giùa nhf01g nam 1990, so con trung blnh cua mQt ph", nù da giàm

di mQt nUa so vai nhùng nam 1960.

Vu M~nh Lqi giai thi~u sI! ph5t triên cua m~ng luai y te tù nam 1945

và nhùng co gang da d~t duqc trong vi~c phong chong b~nh t~t. Nguy ca tu

vong và b~nh t~t à Vi~t Nam ding giong nhu à cac nuac dang phat triên, nai

diêu ki~n song, v~ sinh, nuac s~ch không duqc dam bao. Tinh tr~ng suy dinh

dUfmg xay ra trên di~n rQng và sI! gia tang cua mQt so can b~nh gân liên vai

hành vi xau (nghi~n rUqu, thuoc la, ma tuy, b~nh lay nhiêm qua duàng t.nh

d",c) t~o nên nhùng thach thuc mai. Kinh té thi truàng da gay ra nhùng h~u

qua tiêu cl!c : vi~c cham soc sUc khoe không con miên phf nùa, cac san phâm

duqc bày ban vô t6 chuc và bi làm già, nhiêu bac sy và y ta trong biên ché

chan trong chan ngoài làm thêm dê tang thu nh~p.

2) Phôn M'dân sô' vi m(it dia ,-"'; l'à di dôn

Langlet-Quach Thanh Tarn chU'ng to rang cac nhan to tl! nhiên, kinh té

và lich sU co thê giai thfch cho sI! phan bo dan cU theo không gian, trong do

sI! doi I~p giùa dong bâng và miên nui vân là nét chu d~o. Cac nÔ Il!c nhàm

tai can bàng trong phan bo dan cU da duqc triên khai, thông qua vi~c tai phan

bo co t6 chuc ho~c di dan tl! phat tù dong bàng Mn miên nui, tù Bac vào Nam

v& tù Dông sang Tay, tù cac thành pholan Mn cac vùng ngo~i vi.

Francis Gendreau, Ph~m DÔ Nh~t Tan và DÔ TIén Dung chU'ng minh

ràng di dan nQi dia t'.'o nên sI! hài hoa giùa dan CU, Il!c luçmg lao dQng vai cac

nguon tài nguyên thiên nhiên, cho phép kiêm soat sI! gia tang dô thi và cho

phép t6 chuc l'.'i Il!c luçmg lao dQng nông thôn Mn cac vùng kinh té mai. Ban

dâu, Nhà nuac dU'ng ra t6 chuc cac dqt di dan; nhlmg càng vê sau, di dân

càng trà thành cac phong trào tl! phat trong nhan dan.

M~c dù hi~n nay dan so dô thi cua Vi~t Nam chi chiém han 20% dan

SO, nhung Chfnh phu vi\.n dua ra cac chfnh sach nham h'.'n ché sI! t~p trung qua

dông dân cU trong cac thành pho thông qua vi~c h<,ln ché di dân Mn cac khu

dô thi lan và gian dân den cac vùng ngo<,li Ô. Lê Van Thành giai thi~u qua trtnh

ph5t triên dô thi tù nam 1945 và dua ra mQt so giai phâp cho cac van dê vê quy

hO<,lch, quan Iy dô thi, môi truàng, dân so qua dông t<,li cac thành pho lan.

D~ng Xuân Duàng, Lê Hong Ke và Hà Van Que giai thi~u Hà NQi, Thù

dô ngàn nam van hién lich ste cua Vi~t Nam, trung t{un chfnh tri, van hoa, khoa

h9C và ky thu~t. trung tâm dan so và kinh té lan thu hai l ùa dàt mrac vai 2,7 tri~u
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dân n(li thành vào nâm 1999. Hi~n Hà N(li dang phài d6i m*t vm sI! gia tang dân
s6, chu yéu do di dân ttr cac vùng nông thôn xung quanh và giài quyét cac van
dê này sinh ttr do : nhà b, môi tntàng (tiéng 6n, giao thông, mtac, Ô nhiêm).

Lê Thi Huong nghiên cUu thành ph6 H6 Chi Minh, trung tâm dân s6 và
kinh té chinh cua Vi~t Nam vm 5 tri~u dân, trong do co 3,7 tri~u dân dô thi.
H<;m ché gia tang dân s6 là m(lt trong nhÜI1g ltU tiên dê phat triên kinh té và
xa h(li lâu dài. van dê là phài phat triên cac thành ph6 v~ tinh dê h~n ché m~t

d(l dân cu trong trung tâm, nâng cao ch~t luqng ca sb h~ tâng, kinh té và di
thi~n diêu ki~n s6ng.

Ttr nâm 1975 dén 1995 hon 1,5 tri~u ngum (không kê nhÜI1g nguèri m~t
tich) da rèri Vi~t Nam, dum hlnh thûc di tan 6 ~t m(lt cach b~t hqp phap vào cu6i
nhÜI1g nam 1970, sau do dum d<;mg nhÜI1g chuyén di co tÔ chûc vào nhÜI1g nâm
1980 và 1990. Magali Barbieri dê c~p dén tlnh tr<;mg di dân cua Vi~t Nam, toc
d(l, s6 luqng và ban ch~t cua no, sau do, so sanh cac d*c tntng cua c(lng d6ng
nguèri Vi~t Nam l~p nghi~p b My, noi co s6 nguèri Vi~t Nam b nuOc ngoài dông
nh~t, vm cac d*c tntng cua c(lng d6ng ngum Vi~t Nam b Phap. '

3) Dân savà ngu6n nhân IlfC

Thông qua vi~c nghiên cUu thap tuôi dân s6, Ph~m Thuy Huong và Vii
Hoàng Ngân nh~ xét râng sI! bùng nÔ dân s6, bât dâu. b Vi~t Nam ttr sau
Chién tranh Thé gim thû II, da làm thay dôi ca câu dân CU theo tuÔi và theo
gim. Hi~n tuqng già hoa dân s6 diên ra chu yéu do ty 1~ sinh giàm và tuÔi the;>
duqc nâng cao do mûc s6ng và cac diêu ki~n v~ sinh duqc di thi~n. SI! thiéu
hl)t nam gim, d*c bi~t là nguèri tntbng thành, r~t rô ràng ; chién tranh và di cU
vlly do chinh tri và kinh té sau khi th6ng nh~t d~t nuac (1975) là nguyên nhân
cua tlnh tr<;mg m~t cânbâng vê giai trong dân cu.

Trong nùa sau cua thé ky XX, nhà chu tntong thanh toan n<;m mù chü,
Vi~t Nam da nâng cao dang kê trlnh d(l dân tri. D*ng Ba Lam và Trân Nge;>c
Chuyên giài thich qua trlnh giao dl)c phÔ thông, vi~c dào t~o giao viên và nêu
ra nhiing chinh sach và ml)c tiêu giao dl)c.

Jean-Yves Martin phân tich cac giai dOi,ln chinh cua qua trlnh giao dl)c
b Vi~t Nam và so sanh sI! tién triên cua dân s6 duqc di he;>c ti,li 3 vùng d~t

thu(lc dia r6i ti,li hai quoc gia. Tac già chûng to ràng hi~n nay vân con m(lt sI!
chênh l~ch giüa miên Nam và miên Biic, m*c dù vi~c phÔ c~p giao dl)c du<JC
ap dl)ng theo cùng m(lt chinh sach cho cùng m(lt thé hç.
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Doan M~u Di~p nghiên CUu ty l~ ho~t dçmg kinh té, tlnh tr~ng thâ:t
nghi~p và thira nhan công, trlnh dQ hQc vâll và trlnh dQ lành nghê cùa ngu6n
nhân ll;lc, sl;l phân b6 ngu6n nhan ll;lc giüa cac vùng và cac khu Vl!c kinh té.
Nang ll;lc sàn xuâ:t cùa mQt nuac ph\! thuQc vào s6 luqng laD dQng cùa nuac
do, vào ty l~ ho~t dQng kinh té và nang suâ:t laD dQng. à Vi~t Nam, ty l~ tang
dân s6 cao và ty l~ ph\! nü làm vi~c tang, se d~t ra vâ:n dé vé tiép nh~n nhüog
nguài mm tham gia vào thi truàng laD dQng.

Nolwen Henaff nghiên cUu tac dQng cùa công cUQc Dôi mai bât dâu tir
nam 1986 dén ll;lc luqng laD dQng : Vi~t Nam chuyén tir mQt nén kinh té ké
ho~ch hoa t~p trung sang mQt nén kinh té hem hgp, giàm biên ché dang ké
dugc thl;lc hi~n trong khu Vl!c Nhà nuac (cho thôi vi~c và vé huu sam), thay
dôi cac ho~t dQng trên thi truàng laD dQng (sl;l di chuyén giüa cac khu Vl!c thé
ché và giüa cac khu Vl!c ho~t dQng kinh té tang).

Thai Thi NgQc Du tÔng két tlnh hlnh ph\! nü Vi~t Nam. Tir khi giành
dugc dQc l~p nam 1945, Vi~t Nam da d~t dugc nhiéu thành tl;lU to lan trong
vi~c giài phong ph\! nü, d~c bi~t là trong vi~c tiép c~ giao d\!c, laD dQng,
tham gia vào dài s6ng chinh tri, tl;l do han trong lïnh Vl!c tu. Nhung trong tâ:t
cà cac lïnh Vl!c này, con duàng dân dén blnh dâng gim vân con dài.

4) Môi truimg và st! mât cân bdng dân sô'

Patrick Gubry nghiên cUu m6i quan h~ dan s6-môi truàng và xung dQt
môi truàng-phat trién. Tir xa xua, Vi~t Nam da phài chiu nhiéu thiên tai (lü
l\!t, song thân, bao, h~ han) và cac ~nh ~t gân lién vm môi truàng s6ng (s6t
rét, s6t xuâ:t huyét, bu6'U cô... ). Con nguài cüng tac dQng ngày càng nhiéu lên
môi truàng : dé thoa man cac nhu câu luang thl;lc cùa mlnh, con nguài da làm
cha môi truàng xu6ng câ:p (sù d\!ng phan bon dé tang nâng suâ:t, pha rù'ng dé
tang di~n tich tr6ng trQt) ; trong thành ph6 là vâ:n dé vé quàn ly nuac, nang
luqng, quàn ly dan cu và rac thài ; ngoài ra, vân con t6n ~i cac Mu quà lâu
dài cùa chién tranh d6i vm môi t:ruùng và suc khôe (rù'ng bi tàn pha, châ:t dQc
làm I1;lng la da dugc thà trên di~n rQng).

Vi~t Nam là mt)t dâ:t nuac co nhiéu dan tt)c cùng sinh s6ng, ngoài nguài
Kinh (hay nguài Vi~t), con co 53 dan tt)c khac vm s6luqng dan râ:t khac nhau.
cac dan tt)c thiéu s6 này thuàng s6ng à mién nui và trung du, t~i cac vùng khi
h~u khâc nghi~t và nhiéu ~nh dich (s6t rét). HQ thuàng s6ng theo kiéu nông
nghi~p quàng canh. D~g Nghiêm V~ và Lê Duy D~i da làm sang to diên
bién tlnh hlnh dân s6, xa Mi và kinh té cùa cac dân tt)c này.
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Bang cach dua vf dl,l vê mQt trong nhiing vùng nông thôn co m~t dQ dân
cu cao nhât thé gim, Olivier Tessier và Jean-Philippe Fontenelle dâ phân tfch
hoàn cành cùa nông dân Dong bang Sông Hong su6t thé ky XX. Dây là vùng
mà nông nghi~p phat triên m~h do ap h!c dân s6 và dât dai. Oic tac già cüng
dâ lâm sang to thành t'!U kinh té và xâ hQi cùa cac quyét sach trong lïnh Vl!c
nông nghi~p (t~p thé hoa, phi t~p thé hoa).

5) Tl/Mg lai dân sô· l'ua Vif! Nam

Hoàng Xuyên dâ tién hành dl! Mo dân so trong nhiing nam tm. Ty l~

phl,l thuQc giàm xuong là mQt nhân t6 phat trién quan tr<;mg, nhung no cüng
doi hoi phài té;lo ra nhiêu vi~c làm mm. Dien bién hi~n thOi cho thây ty l~ phl,l
nu trong dQ tu6i sinh dè tang ; diêu này dân dén so trè em sinh ra se tang
nhung ty l~ sinh 6n dinh, VI thé công tac hOé;lCh hoa gia dlnh vân tiép tl,lc phài
làm tot. Cuoi cùng, sI! già hoa dân so dâ xuât hi~n, hi~n tuqng này bUQc chung
ta phài hru tâm nhiêu han tm cac nhu câu d~c thù cùa nguOi cao tu6i.

Vü Quy Nhân và Nguyen Phuang Lan phac lé;li dien bién cùa Cac chfnh
sach dân so thông qua nhiêu giài phap dUÇ1c Chfnh phù ap dl,lng tù dâu nhiing
nam 1960, thOi ky mà cac nhà hOé;lch dinh chfnh sach bât dâu y thlÎc dUÇ1c tam
quan tr<;>ng cùa vân dê dân s6. Cac giài phap này do Dy ban Quoc gia vê Dân
s6 và Kê hOé;lCh hoa gia dlnh dua ra tù khi thành l~p vào nam 1984. Chung
liên quan dén vi~c thu th~p du li~u (hQ tich, t6ng diêu tra dân s6, diêu tra),
cac giài phap doi vm ké hOé;lCh hoa gia dlnh (giao dl,lc dân so, tl! nguy~n xây
dt,rng mô hlnh gia dlnh 2 con, tuyên truyên vê cac phuang ti~n phong tranh
thai), bào v~ bà m~ và trè em (nghi dè, theo dôi slÎc khoe), di dân (hlnh thành
dân CU 0- cac vùng kinh té mm)

6) Ngu6n dii lifu

Nguyen Qu6c Anh trlnh bày hi~n tré;lng cac nguon du li~u thong kê vê
dân s6 và ké hOé;lch hoa gia dlnh. Oic du li~u liên quan nam rài rac trong nhiêu
ca quan khac nhau và dUÇ1c thu th~p theo lïnh Vl!c chuyên môn (cac bQ, ngành
và Ç(j quan chuyên môn vê th6ng kê). Ngoài cac cUQc t6ng diêu tra và cac
thong kê thuèmg xuyên (bién dQng tl! nhiên, di dân), con co nhiêu cUQc diêu
tra dinh ky khac dUÇ1c thl!c hi~n bang phuang phap tham do.
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Lich sir hlnh thành dân CU.

Philippe Langlet

Nguon g6c rat xa xtla

NguÔ'i ta da tlm thay trong ca.c hang dçmg b Thâm Khuyén và Thâm
Hai (gân L~ng San) mé;>t so rang cùa nguÔ'i vuÇ1l1 gân nhfrng mâu xuang cùa
dé;>ng v~t mà ngày nay da tuy~t chùng, co le giong vOi nguOi vuÇ1l1 Bâc Kinh
(sinanthrope) cach dây khoàng 500 000 nam (Hà Van Tan, 1991, tr. 13).
Nhung nhfrng thOi ky dài và xa xua cùa sV hlnh thành dân cU b Vi~t Nam vân
con chua duqc biét r5. Da d~g vê dân té;>c và ngôn ngü cùa Vi~t Nam .vân là
mé;>t chù dê nghiên cUu hap dân và d~t ra nhiêu nghi ~an.

Tù gifra thé ky 19, cac nhà tiên sil h<;>c hi~n d~i phuang Tây da dua ra
nhfrng già thuyét bllt cân vê mé;>t thé gi6'i v6'i nên van minh l<;J.c h~u vê ky thu~t,

tién bé;> chù yéu nhÔ' cac dong di cU tù phfa Bâc xuong. Sè1 di nhu v~y là VI
xuang cùa nhfrng con nguÔ'ï cÔ nhat da duqc phân tfch chi tiét, tù cuoi thOi
san m6i (san Mn, hai luqm vào thÔ'i d6 da deo g<;>t, thué;>c nên van minh d6 da
cü hay con duqc g<;>i là van hoa Hoa Blnh), khién h<;> nghï dén qua trinh hlnh
thành dân cU dâu tiên co nhfrng tfnh chat mà h<;> không chi thay b Oc. Qua
trlnh hlnh thành dân cU thu haï diên ra vào thÔ'i hi~n d~i, khi con nguOi da biét
làm nông nghi~p (thÔ'i d6 da mài bong, thué;>c van minh da m6'i duqc g<;>i là
van hoa Bâc San), chi con phat hi~n duqc b Mélanésie, co le trir èJ mé;>t so
nhom nguÔ'i rat thiêu so èJ Quâng B1nh mé;>t tinh miên Trung cùa Vi~t Nam.
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Cuoi cùng, hl? tin là da tlm thây bàng chU'ng cua cac dgt di cU mai dây nhat
cua nguOi Indonésien (phân chia nguOi Nam Avà Nam Dao trong quan dao).

NhU'ng 'nguài Indonésien dâu tiên co thê da di cu dén dây tir cac vùng
cua Trung Quoc hi~n nay (hay ca cua Nh~t Ban?) và da phat triên nén van
minh da mai dén trlnh dÇ> cao qua Dài Loan, Philippines, cac quan dao phfa
Nam, cho dén t~n Uc. Co le hl? chua d~t chân dén Dông Duang. Nhom thu
hai cüng dén tir phfa Bâc, da mang mÇ>t so tfnh chat Mongoloide và su dl;mg
du co cano Co le sau do hl? da song il ft nhat mÇ>t phân duyên hai Nam Trung
Quoc hiçn nay, Dông Duang, Philippines, Nh~t Ban và mÇ>t phân Bâc Triéu
Tiên, cho tai t~n mÇ>t so vùng mién Dông An DÇ>. Nhom thu ba, mUÇ>n nhât
là vào giiia thiên niên ky II tr. eN, co thé cüng dén tù phfa Bâc, bili VI co
nhiing nét gi6ng nhau giiia cac di tfch cua nhom này vOi nhiing di tfch cua
Trung Quoc thOi d6 da mOi (Yangshao), su dl,lng du luOi bàng co tiét di~n

hlnh chii nh~t. Nhom thu ba này da Ma trÇ>n vai nhiing nguài dén truac dé
ti;tO thành nén tang cua qua trlnh hlnh thành dân cu il phan lan Dông Duang.
MÇ>t phân trong so hl? tiép tl,lc di xa han, diéu này da dUÇ1c chlÎng to qua cac
di v~t tlm thay il Malaysia, trên cac quân dao, và ca il Dài Loan cüng nhu
Nh~t Ban. Co thé tir do sinh ra mÇ>t t~p hgp cac nén van minh co nhiéu tfnh
chat chung, tir Dông-Bâc An DÇ> dén Thai Blnh Duang (Coedès, 1962, tr. 17
37)1. MÇ>t trong nhiing dgt di CU cuoi cùng là khi nguOi Thai di chuyên tir cac
thung lüng cao il Vân Nam dén Quang Tây và xu6ng phfa Nam, trong thài
ky l!ch su, và dem nhiing d~c tfnh cua h<;> dén vOi nhiéu cu dân cua cac vùng
nui phfa Bâc Vi~t Nam.

Bên qnh nhiéu công tonh dân tÇ>c hl?c và nhân chung hl?c, cac nhà tién
su hl?c Vi~t Nam hiçn di;ti da không tht!c st! bac bo nhU'ng dong di CU xa xua
này, mà di tlm bàng chlÎng cua st! tién bÇ> ky thu~t chU yéu là tt! chu, chu
không tlm kiém cac yéu t6 bÔ sung vé ngu6n goc dân t(>c. .

Di tfch Nui D<;> il Thanh Hoa nam 1960 da cho thâ:y nén công nghiçp
dâu tiên cua thOi d6 da deo g<;>t rât thô sa. Ban dâu, nguOi ta da phong di;ti tfnh
cÔ xua da no, nhtrng rat co thê no da ra dOi cach dây 15.000-20.000 nam.
Nhu v~y, cac viên da dUÇ1C gl?t deo tlm thây ti;ti Hoa Blnh tir nam 1926 không
nhât thiét phai là két qua cua nén ky thu~t co ngu6n goc tir bên ngoài vào
thiên niên ky IX hay VIII. Lo ngi;ti bây lâu vé khoang cach lan vé ky thu~t

1. Già thiet bat clin và thieu chfnh x:k vé chat hrqng cua cac sang che cua cac Cl! dân Dông
Nam A. tr. 20.
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giiia hai nén công nghi~p này giam bOt khi nguài ta tlm thây vào nam 1967 à
Son Vi, trên cac quà doi không xa Hà N(>i vê phia Dông-Bâc, m(>t di tfch co
nhiing tinh chât trung gian. Truac kia, m(>t sô nhà khào cÔ hÇlc nguài Phap
ding nh~n thây ding co thê co st! tiép nôi giiia cac viên da dugc got deo à Hoa
Binh và cac dl:mg CI,I bang da mài nhan tlm thây tù nam 1906 trên day nui Bâc
Son, cach Hà N(>i không xa vé phia Bâc. Viln con m(>t khoàng cach 160 giiia
cac di tfch cua nén van minh da mai nông nghi~pà cac go doi này, và nén van
minh gân han nhiéu, khi con nguài 1àm chu cac ky thu~t 1uy~n kim, co khà
nang ché t<;to ra nhiing trông dong nÔi tiéng và cac dl,lng CI,I bang dong, châng
h<;tn nhu à Dông Son (Thanh Hoa), tlm thây nam 1925. V~y mà mqt sô phat
hi~n à Phùng Nguyên, Dong D~u và Go Mun tù nam 1959, cüng viln không
xa Hà Nqi vê phia Tây-Bâc, vai nhiéu 1é1p à môi di tfch, da chûng tb st! chuyên
tiép tù thài da mài nhan sang thài do dong, buac d~m tft!c tiép cua ky thu~t

Dông Son. Nam 1974, Gorman (nguài My) da tlm thây à Dông-Bâc Thai Lan
bang chûng vê vi~c canh tac 1ua, co thê da ton t<;ti tù thiên niên ky VIII và gân
vm nhiing dl:mg Cl,l bang da deo gÇlt giông vm cac dl,lng CI,I cua van hoa Hoa
Binh (Bezacier, 1972, tr. 21-77 ; Hà Van Tân, 1980, tr. 115-137 ; Nguyên
Dinh Khoa, 1983, tr. 16-30; Ph<;tm Huy Thông, 1976, tr. 7-48).

Trong không khi hùog ht!c cua cac cuqc dâu tranh ai quôc hi~n d<;ti,
nguài ta da co thê co 1y khi cho rang à Dông Nam A, d~c bi~t là t<;ti 1uu vvc
sông Hong - cai nôi cua quôc gia dân tqc Vi~t Nam, co mqt nhom nguài
không co gl phài phàn nàn vê qua khu xa xUa cua mlnh. Khào cÔ hÇlc da
chûng minh rang hÇl co khà nang t<;to ra m(>t buac phat triên tt! chu là chinh,
tù nhiing nguài sông chu yéu bang san bân hai lugm dén nhiing nguài nông
dân hi~n d<;ti, trong mqt xa hqi khac bi~t, vm nhiing ngh~ nhân (trông dong
dugc trang tri mqt cach tinh xao, giàu hlnh ành, d~c bi~t là cac biêu tugng tin
nguang), néu không vm nhiing nhà van. VI di tfch cua con nguài thài da mm
cho thây nhiing khia c<;tnh khac nhau, nên y ttrbng vê mqt st! hoa trqn dân tqc
thài sa sU cole da rô ràng (D~ng Nghiêm V<;tn, f'989, tr. 9-18).

Qu6c gia dân tQc dâu tiên à thuà binh rninh cua I~ch sir (thé ky 8-2 truoc
Công nguyên)

Su hÇlc Trung Quôc da bÔ sung vào h~ thông tài liçu khào c6 tù nira sau
cua thiên niên ky 1 sau CN. Nguài Trung Quôc aphuang Bâc da biét dén st!
ton t<;ti cua nhiêu dân tqc khac (Bach Viçt) trong cac thung lüng và trên cac
cao nguyên rqng 160 aphfa Nam sông Duang Tu (Chang Jiang, Yang Zi). Tên
gÇli cua nhiing dân tqc này, co tM dugc phiên âm tù tiéng ban dia, không giup
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chung ta hiêu thêm vé m~t dân tQc hÇlC, nhung d6i vm nguài Trung Qu6c, no
ggi lên mÇ'lt nén van minh phfa Nam, khac vm nén vàn minh cùa hç>.

Hç> da nh~ thay b relt xa vé phfa Nam sl;( t6n t'.li cùa mQt nhà nuoc Vàn
Lang co tÔ chûc, cM không don thuân là sl;( hgp nhat cùa cac bQ l'.lc, mUQn nhat
là vào dâu thê ky 7 tnroc CN. Vua cùa nhà nUÛ'c này (Hùng Vuong) "sù dl;!ng
ma thu~t dê bât cac bQ l'.lc tuân l~nh, cac phong tl;!c con don giàn, nguài ta sù
dl;!ng cac sÇ1Î dây thât nut dé quàn If' (Vift sU IUl/c, tr. 14). Hç> da xac dinh trung
tâm cùa nhà nUÛ'c này là vùng dat cùa nguài 1..0 (4c) là vùng d6ng bâng sông
H6ng, và cac vùng d6i gân do, ncri co nhiéu phat hi~n khào cÔ ttr nam 1960,
theo phong tl;!c t~p quan tM dô là ncri chù yêu dê thà cung tÔ tiên và cac thânh
thân. TÔ chûc này cùa dân CU vào thài d6 d6ng và dâu thài ky d6 sât da vuÇ1t lên
trên tfnh phong kiên cùa cac dong tQc và trài rQng khâp d6ng bâng. Diéu này
da duÇ1C cac phat hiçn khào cÔ chûng minh, châng h'.J.O nhu viÇc tlm ra nhom
mQ cÔ lân b Vi~t Khê, gân Hài Phong, vào nam 1961, co chûa th6c, cac công
Cl;! bâng d6ng và bâng gÔ son mài, cac mành vài ttr thê ky 6 ho~c 5.

Nguài Vi~t Nam tl;( gç>i mlnh mQt cach hlnh tugng là "con r6ng chau
tién", liên tuimg tm chuy~n vi vua r6ng L'.lc Long Quân. nguài t'.l0 dl!IIg nén
van minh, cum Âu Co và sinh ra 100 nguài con trai, gç>i là Tram Vi~t

(Maspéro, 1918, tr. 1-10 ; Taylor, 1983, tr. 1-45). Cac nhà sù hç>c cho ding
ngu6n g6c này chi là truyén thuyêt ; nhung khào cÔ hç>c chûng to râng thài
ky Van Lang cùa cac vua Hùng phù hgp chînh xac vm lich sù, vào thài ky
khai pha vùng d6ng bâng slnh lây bâng canh tac lua nuÛ'c, mQt công viçc doi
hoi phài biêt tri tMy và ph6i hgp công viçc trên quy mô lân hon khuôn khô
cùa cac nMm phong kiên so sù, d6ng thài, t'.l0 diéu kiçn thu~n lÇ1Î phat triên
cac gia dlnh nhô dé cham soc d6ng ruQng. Cac truyén thuyêt cùa Viçt Nam
coi thài ky này là mb dâu cùa qu6c gia dân tÇ'lc. Tr6ng d6ng dugc tlm thâ'y
su6t ttr mién Nam Trung Qu6c Mn t~n Indonesia, nhung d~c biçt nhiéu b
mién Bâc Viçt Nam. VI v~y, nguài Vi~t Nam mu6n noi Mn nén van minh
sông H6ng. Nguài Muàng, nhÜ'ng nguài chf ft co quan h~ hç> hàng vm nguài
L'.lc, da b l<;li vùng trung du giüa sông H6ng và mién Trung Viçt Nam. Hç> vân
giü cho tm t~n thê ky 19 cach tÔ chûc chia nho thành cac tiêu qu6c phong
kiên, duÛ'i SU tri VI cùa cac dai tôc, dé cao SU hài hoa tu nhién. Vé cac cudân. . . . . .
s6ng t'.li cac vùng nui Dông Ouong, ta cân chu y không nên noi qua râng hç>
da bj nhiing nguài chiêm d6ng bâng, b dây là nguài L'.lc, dây dên do ; mà do
châc chân là nhÜ'ng cU dân con b l<;li vùng dat so sù cùa mlnh.

Qu6c gia dân tÇ'lc dâu tién này da dugc vua Âu mb rQng và cùng c6 vào
nam 257 tnrÛ'c CN. Nguài Âu châc chân s6ng b vùng nui giüa d6ng bàng sông
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HÔng và miên Nam Trung Quoc (Cao Bâng?). Quan hç von rttt c6 xua gifla
cac dân tQc da roi vào khung hoàng, và ngU'Ô'i chién thâng là vua Âu, An
Duang Vuang. Ông da l~p nên mQt nhà nuac mai g9i là Âu L<;ic, hgp nhttt cac
cU dân vùng cao và dÔng bàng, rm kinh dô tir miên dôi nui xuong trung tâm
dÔng bâng. Diêu này chUng ti> dÔng bâng da trà thành mQt vùng quan tr9ng,
t~p trung nhiêu dân cU nhttt và co slÎc sàn xuttt 16'0 nhttt. Hién nhiên diêu do
cho thtty ngum Âu phài biét tri thùy và co mQt t6 chlÎc chinh tr~ m<;lOh. Ta thtty
rô diêu do qua cac di tich cua kinh dô cü, thành lüy công sI! hlnh xoay trôn
oc (Loa thành), mà theo truyên thuyét, quân Trung Quoc không thé chiém
duqc trong suot mQt thm gian dài ; vê sau chung chi chién thâng bâng mQt
mUU mço không trung thl!c. An Duang Vuang duqc l~ch Slr nhâc dén nhu mQt
ky ni~m buÔn VI ông da không thé chong l<;ii sI! xâm chiém cua Trung Quoc ;
nhung ông vAn luôn duqc thÔ' trong dên à c6 Loa thành, cach Hà NQi chùng
10 km vê phia Bâc. T~i dây, ngum ta con luu truyên nhüog công lao to 16'0 cùa
ông trong vi~c xây dJ!ng kinh thành vi d<;ii này.

Nhu v~y, do là két quà hi~n d~i cùa mQt thm ky c6 d~i dài chuyên sang
mQt quoc gia dân tQc Nam A, vm sI! hoa trQn d~a phuang rttt co thé da diên
ra truac làn song ành huàng cùa Trung Quoc. Cac di tich tiên Slr thuO'ng nâm
trên dQ cao 15 m ; hi~n nay ngum Viçt Nam chu yéu song à clic vùng dÔng
bâng, dum dQ cao này ; cac truyên thuyét c6, d~c biçt là truyên thuyét vê 4c
Long Quân và Âu Ca, sau do da duqc cài biên cho phù hgp vm hiçn tr<;ing này.
L~c Long Quân xuong vùng bién vm 50 ngum con, Âu Ca lên nui vm 50
ngum con, tttt cà dêu hlÎa së hoa binh, doàn két vm nhau dm dm (Phan Huy
Lê & al., 1991, tr. 51-146 ; Bezacier, 1972, tr. 13-15).

Qua trlnh hlnhthành dân tQc Trung·Vi~t

SI! phat trién kinh té và dân so à dÔng bâng sông HÔng, noi khi h~u cho
phép tTÔng ctty hai Vl;l mQt nam, da thu hut SI! chu ycua ngum Trung Quoc
dang tràn xuong phia Nam vi dân cU da qua dông và cüng là dé cung co wang
triêu bâng lqi ich tir cac con dUO'ng thuang m~i. Dé ché Trung Hoa co thé da
thtty à cac dÔng bâng phia Nam, d~c biçt là à luu VJ!C sông Tây Giang (vùng
Quàng Dông) và à luu VJ!C sông HÔng, nhüog cân clÎ chién luqc tot dé thiét
l~p m<')t hài 1<') thuang m~i và dé dânh chiém cac vùng r(>ng 16'0 t<;ii cac cao
nguyên cùa ngum Bach Viçt. H9 it nhttt da chiém duqc cac dÔng bâng ven
biên và cac thung lüng 16'0, vào khoàng nam 221 và 214. Nhung trong cu<')c
khung hoàng ké v~ hoàng dé dâu tiên cua nhà Tân, vi th6ng soai chién thâng
à phuang Nam là Tri~u Dà da thiét l~p nên à do mQt liinh th6 dQc l~p xung
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quanh dÔng bâng Tây Giang, gÇ>i là wemg quoc Nam Vi~t, nhâm cùng co vi
tri cùa minh bâng vi~c hôa trçm cac nén van minh. Do là lich sir cùa Nam
Trung Quôc. Nhung trong mâu thuân vm triêu d~i mm là nhà Han, Tri~u Dà
da tim cach cùng co Vuemg qu6c Nam Vi~t, và châc chân da chinh phl;!c nhà
nuac Âu L~c, vân dé dân cU à dây chiu sI! kiém soat cùa cac d~i tQc, nhung
phài nQp triêu c6ng và bi cac công thân d~i di~n cai quàn. Do là vào nam 178
tIUac CN, và sI! dô hQ cùa Trung Qu6c cole da trài rQng dén t~n dèo Hài Vân.

Dâ:t dai cùa ngum L~c bi kiém soat ch~t che tit nam 111, khi ngum Han
tàn pha Nam Vi~t và sap nh~p no vào wemg quoc cùa minh cùng vm cac vùng
phl;! c~ à phia Nam. Dâ:t Nam Vi~t, gÇ>i là Giao Chi, bi chia làm 9 qu~,

trong do ba qu~ bao gÔm CU dân cùa dÔng bâng sông HÔng và vùng nui gân
do, dÔng bâng cac sông Ma và Chu (Jiu Zhen hay CÙU Chân), tûc Thanh Hoa
và Ngh~ An ngày nay, và xa hem vê phia Nam (Ji Nan hay Nh~t Nam). NguÔn
g6c cùa tên gÇ>i dup Giao Chi châc chân là do thong kê dân s6 cho thâ:y Giao
Chi co s6 dân dông nhâ:t, vm 92.440 gia dlnh (+ 35.743 à Cùu Chân). Theo
cac nhà sir hÇ>c Vi~t Nam, con s6 này co thé tuemg duemg v61 912.237 ngum
song à Vi~t Nam thm sa sir ; trong khi do, b6n qu~ gân do rQng 160 nhung
chù yéu là dÔi nui, thuQc Na", Trung Qu6c hi~n nay, chi co chua dây mQt nira
s6 dân này (390.553 ngum). Ngay cà vùng Nam Hài gÔm dÔng bâng Tây
Giang cüng chi co 19.613 gia dlnh (Phan Huy Lê, 1991, tr. 100; Lê Quy Dôn,
1776, tr. 31 ; Aurousseau, 1923, tr. 137-287 ; Maspéro, 1916, tr. 49-55 ;
Taylor, 19,83, tr. 31, 35).

Mô tà ngân gÇ>n cùa cac nhà sir hÇ>c Trung Quoc làm cho ngum ta nghï
râng ngum Vi~t, trong do co ngum L~c, co cach s6ng gi6ng v61 cach s6ng cùa
dân CU phia Nam hem, sir dl;!ng ngôn ngii không thanh di~u, nhung gÔm cà
"mQt t6 chûc xa hQi co thû b~c và theo kiéu phong kién, hoàn toàn xa 1~ v61
cac cu dân phia Nam, nhung l~i gi6ng v61 cùa ngum Thai và cac tQc ngum
khac à Nam Trung Quoc noi ngôn ngii co thanh di~u" (Coedès, 1962, tr. 45).
Diêu này khâng djnh quan diém vê mQt sI! hôa trQn dân tQc sam. Phân dâ:t mà
ngum Trung Qu6c th6ng tri châc chân không wq! qua dèo Hài Vân. HÇ> da
ghi l~i sI! tÔn t~i, xa hem vê phfa Nam, cùa nhiing ngum co ky thu~t thô sa
hem. Châc chân là sau thm ky tiên sir dài, cac nh6m ngum Indonésien à vùng
cao n6i chung vân à l~i d6, s6ng cân bâng v61 môi tIUàng tl! nhiên ; nhung CU
dân à cac dÔng bâng duyên hài phia Nam da c6 nhiing chuyén bién hi~n d~i,

hu6ng t61 mQt nhà nuac c6 t6 chûc, chju ành hubng cùa An DQ, chù yéu thông
qua buôn ban duàng bién (Hà Vàn Tâ:n, 1980, tr. 134-137 ; Coedès, 1962, tr.
54-60). D6 chinh là nguÔn gôc cùa nhà nuac Châm Pa à Nam Trung BQ và
cùa Phù Nam (Fou Nan) à h~ luu sông Mêkông. Nhu v~y, trên nén tàng dân
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cu cô ngôn ngü rât da d<;lng nhung vân giü nguon goc Nam Achung, vai nhiêu
dâu hi~u wemg dong vé van hôa, và vào thài ky lich sir da hlnh thành sI! tuemg
phàn giüa cac kién truc xa Mi - chinh tri chiu ành huèmg cùa Ân D<) à phia
Nam và ành hnèmg cùa Trung Quoc à phia Bac, nhung cuoi cùng két thuc
bàng vi~c t<;lo ra Vi~t Nam vào théky 19 (Luemg Ninh, 1991, tr. 186-216;
Coedès, 1962, tr. 61-74).

Trong m<)t thài gian , cac vùng dât phia Nam chi là m<)t phl;l dia cùa Dé
chéTrung Hoa. Hl? vân giü li! chù, vai diéu ki~n phài nÇ>p triéu congo Nhung
Triêu dlnh Trung Quoc da duy tri vi~c di dAn dé giài quyét cac Vlln dé xa hÇ>i.
Ngay tù dâu, cac tr<;li Hnh dugc thiét l~p sau cac dgt di dAn lan vé phia Nam
dé cùng co vùng dât vùa chinh phl;lC dugc.

CUÇ>c di dAn dang ké nhât cùa nguài Trung Quoc tai t~n lanh thô cùa
Vi~t Nam hi~n nay diên ra vào thé ky l, khi Vuemg Mang (Wang Mang) lên
ngôi (9-25 sau CN), làm cho nhÜllg gia t<)c chinh thong cùng nhÜllg môn do
cùa hl? phài di tàn vé phia Nam, ncri thai thu vùng Giao Chi vân trung thành
vai triéu Han. Lich sir da ghi nh~n mÇ>t n6 ll!c à thài ky này trong phat trién
kinh té, dong thài vm vi~c tiép nh~n van minh Trung Quoc. Ngày càng nhiéu
nguài L<;lc phl;l thu(>c vào chinh quyén và nguài Trung Quoc, trong khi d6 ché
d<) phong kién cu mât dân ành huèmg. TInh hlnh càng trà nên cang thâng hem
khi, vào thài phl;lC hung nhà Han, m(>t thai thu da muon khàng dinh rô ràng
hem sI! cai tri cùa Trung Quoc. Ông ta da cho giét mÇ>t J:ành chua cùa nguài
L<;lc là Thi Séich. Vg Thi Séich là Trung Trac và em gai là Trung Nhi da lanh
d<;lo m(>t cu(>c khài nghïa lan, nhanh chông pha tan h~ thong cai tri cùa Trung
Quoc t<;li dong bàng sông Hong và cha tai t~n Quàng TAy hi~n nay. Hai Bà
Trung da xung wemg, nhung sau dô không chong chl?i l<;li dugc d(>i quAn rât
m<;lnh cùa Trung Qu6c do Ma Vi~n câm dâu (44 sau CN). DAy là mÇ>t ky uc
oai hùng, nhung cung là m<)t thât b<;li lan, danh dâu sI! châm dUt cùa dAn t<)c
L<;lc. cac lanh chUa bi giét, bi luu dây ho~c bi kiém soat hoàn toàn. MÇ>t so
nhà sir hl?c cha ràng chinh trong khi bi luu dây, hl? da truyén bâ nén van minh
Dông Sem dén cac vùng phia Nam (Bùi Quang Tùng, 1961, tr. 69-85).

Nhu v~y, da cô sI! Ma trÇ>n cùa cac nhôm dAn cu. DAn bàn dia von da
dông duc, vân gân nhu tl! cM trong cac ngôi làng cùa mlnh, khang cl! l<;li dugc
ap ll!c dong hôa, gln giü dugc ngôn ngü và ky uc dAn tÇ>c dl!a vào cac dén thà
thàn thanh, và giü dugc m(>t so tinh chât ca bàn cùa van hôa dân gian Nam A.
Nhung cac cUÇ>C khai qu~t da kham pha ra cac ngôi m<) cùa nguài Trung
Qu6c, chUng t6 tâm quan trl?ng cùa nguài Trung Qu6c, hay chi it cung da tÙllg
cô rât nhiéu nguài Trung Quoc dén dAy khai pha (Bezacier, 1972, tr. 255-274).
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V~y mà vào thai lo<;\n l<;\c cùa Dé chéTrung Hoa khi trieu Han suy tàn, cu6i
thé ky 2 sau CN, sb di dât nuac l<;\i dUÇ1c tl! chù trong mÇ>t phlin tu thé ky là
nha sang kién cùa Thai thu Si Nhiép, thuÇ>c dong tÇ>c nh~p cu tù thai Vuang
Mang (Wang Mang). Ông da dào t<;\o nhii'ng phl,l ta dia phuang và nhu v~y,

phât trién vi~c hÇlc t~p bâng tiéng Trung Qu6c và theo cac tu tuàng cùa nén
van minh Trung Qu6c, nhung d6i vai nén dÇ>c l~p cùa phuang Nam, ông
không phù nMn sI! tuang dong vé van hoa. Làn song di cu tù phuang BAc da
dân dén sI! hinh thành mÇ>t dân tÇ>c Trung - L<;\c mm, vai cac tinh chât mâu
thuân ho~c b6 sung nhau trên nén chùng tÇ>c và van hoa dân gian chù yéu là
Nam A, nhung trong khuôn kh6 và cach biéu hi~n bàng cac hinh thûc cùa
Trung Qu6c, nMm bào v~ bàn sAc dân tÇ>c mà sI! hén vii'ng chûng tà no da co
tù lâu dai. Nhieu nhà Nho Vi~t Nam thé ky 19 da coi Si Nhiép là nguai t<;\o
di!Dg nên nen van minh hi~n d<;\i cùa nuac minh, d~c bi~t d6i vai nghê cùa hÇl.
Nhung sI! tl! chù duai thm Si Nhiép rât ngân ngùi (187-226): trieu Ngô b Nam
Trung Qu6c, hinh thành tù sI! chia re cùa trieu d<;\i Han, da nhanh chong tai
thiét l~p sI! cai tri cùa minh ; vào nam 264, tên nuac dUÇ1c d6i thành Giao Châu
và biên giai dUÇ1c thiét l~p dé phân biçt Giao Châu vm Quàng Châu (Quàng
Tây và Quàng Dông ngày nay). Do là sI! phac thào cùa mÇ>t không gian qu6c
gia mm Trung - L<;\c ngay tù théky 3. Nguai ta co thé cha râng, cu dân b vùng
dât Nam Trung Qu6c ngày nay, d~c biçt là b vùng tl! tti cùa ngum Choang
(Zhuang) b Quàng Tây, ding là h~u duç cùa ngum Bach Viçt, da bi tach mÇ>t
cach không tl! nhiên khài nhii'ng tÇ>c nguai Nam Akhac : hinh nhu do ngum
ta co thé thây b do nhii'ng ngôi den tha Hai Bà Trung, và nhiéu nhà Nho Viçt
Nam trong su6t mÇ>t thai gian dài nên da nghi râng nuac Van Lang nira huyen
tho<;\i da trài rÇ>ng han ve phia Bâc. Trên thl!c té, dân CU mien nui không tién
hoa ve m~t ky thu~t cüng nhu vé m~t vàn hoa gi6ng nhu dân cu b dong bâng,
ngay cà truac khi Trung Qu6c xâm chiém. Dây l<;\i là mÇ>t ly do nùa dé khâng
dinh ràng phuang thûc sàn xuât quan trÇlng han nhieu so vai nguon g6c chùng
tÇ>c trong lich sir hinh thành dân cu.

Câc d~c tinh này da dUÇ1c cùng c6 trong su6t bày thé ky tiép theo (tù
thé ky 3 dén thé ky 9), ké cà tinh thlin dân tÇ>C, dieu này dUÇ1C sir sach Trung
Qu6c chûng tà khi nhieu Mn nMc dén viçc triéu dinh Trung Qu6c da phài
không ngùng trân ap dé duy tri sI! cai tti cùa triéu dinh b vùng dât xa xôi này.
Ngum ta hoàn toàn co thé noi dén dân tÇ>c Trung - Viçt tù nam 542, khi Ly
Bôn, h~u duç dai thû 7 cùa ngum nh~p cu Trung Qu6c, n6i d~y dé ch6ng l<;\i
suu cao thué n~ng, và xung là hoàng dé cùa nuac Nam Viçt, cMc cMn là dé
nhâc dén sI! tl! chù vào thé ky 2 sau CN cùa nhà nuac này, nhung trung tâm
cùa nhà nuac này là dong bâng Tây Giang. Ngum ké vi cùa ông trong mÇ>t
giai do<;\n dÇ>c l~p ngân ngùi (542-603) tl! xung là vua cùa ngum Viçt.
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Mç,t s6 nhà sir h<;>c mu6n g<;>i thm ky này là thm ky khang chién lâu dài,
nhung h<;> thùa nh~n ding dân s6 chac chan da tang, cùng vâi bUGC phat triên
nhat dinh vé kinh té. Rat tiéc là chung ta không co du s6 liçu: dâu thé ky 7,
duâi thm nhà Tùy, ngum ta chi th6ng kê duqc 30.056 gia dlnh b Giao Châu,
16.135 b Ciru Chân (Thanh Hoa ?) và 9.915b Nh~t Nam (NghçAn, Hà Tinh),
t6ng cç,ng là 56.106, trong khi ngum ta tin là da th6ng kê duqc 128.183 gia
dlnh vào cu6i thé ky 2 truGC CN ! (Trân Qu6c Vuqng, 1991, tr. 230, 259, 281).

Nén van minh Trung-Viçt tiép thu Ph~t giao kha sOm, da di theo mô
hlnh Trung Qu6c, da không mb rç,ng vê phia Nam, th~m chi co tM no da lùi
l<;li chut ft : cac tinh cl!c nam vào cu6i thé ky thu nhat da trà thành mç,t nhà
nuOc dç,c l~p mà ngum Trung Qu6c g<;>i là Lâm Av. Nhà nUGC này tim cach tl!
cung c6 duâi sI! ành huàng cua Trung Qu6c, nhung da không thê tranh xung
dôt vâi chinh sach cua triéu dinh. Sau khi bi danh bai nhiêu làn, hoac co thé. ...
da bi tiêu diçt, cac tàn tich cua no hay mç,t nhà nUGc hoàn toàn mâi, vâi nhfîng
thành phàn dân cu Ma Lai b dong bàng Quàng Nam ngày nay và xa hem vê
phia Nam, t<;lO thành vuemg qu6c Cham Pa duâi ành huàng cua van minh An
Dç,. Nhu v~y, duèmg biên giâi phia Nam cua "ché dç, bào hç, An Nam (hay
Phuemg Nam yên binh), tên do ngum Trung Qu6c d~t cho không gian Trung
Viçt tù 679 dén 1804, luc do nAm gàn Dèo Ngang (Hoành San, cira ngo cua
mién Nam). Nhà nuOc Cham Pa t<;li cac dong bAng duyên hài nho b phia Nam
và nhà nUGc Phù Nam (Fou Nan) (sau do là dé chéKho-me) t<;li cac dong bAng
rç,ng lan cua sông Mêkông, ding là nhfîng công trinh van bOa, qu6c gia hem là
chUng tç,c. Tuy nhiên, van minh Nam Acon ft bi thay d6i b cac vùng nui phia
Nam, hay con là vùng Dông Duemg (Coedès, 1962, tr. 54-60).

SI! phl}-c hung cua qu6c gia dân tQc Vi~t 0 dong bàng sông Hong

Vào thé ky 9, sl1U cao thué n~g do triéu dinh Trung Qu6c ap d~t, d~c

bi~t là thué buôn ban mu6i, da gây ra cac cuç,c n6i d~y cua ngum dân miên
nui, h<;> kêu g<;>i nhfîng dân tç,c anh em b vùng nui Vân Nam (Nan Chao), và
dong bAng phài chiu nhiêu cuç,c xâm luqc tù 846 dén 866. Nhoog cuç,c xâm
luqc này co lë da không co ành huàng gl dén qua trinh quân cU cua vùng dat
này, và t6ng tran Trung Qu6c Cao Biên (Gao Pian) cu6i cùng da dây lùi vÏnh
viên cac cuç,c xâm luqc (Stott, 1963, tr. 190-220). Nhung thoi nhGng 1<;lm,
diêm yéu cù.a chfnh quyên Trung Qu6c, l<;li xuat hiçn và càng trb nên nhuc
nh6i hem khi Cao Biên (Gao Pian) tham gia vào cac cuç,c chién giii'a cac nhom
phi~n 10<;ln, vào cu6i thm nhà Duèmg, khi dat nUGc bi giàng xé giii'a 5 triéu d<;li
(907-960).



42 DÂN sa vA PRÂT TRIÉN ô Vlf;r NAM

Nguài Trung-Vi~l 10 lAng truac nhÙ'I1g de d9a cua nguài Cham aphia
Nam và cua nguài Thai aVân Nam (phia Tây-BAc). Khuc Thira Dl;!, mQt hào
phu aDông-Bâc dong bâng da dt1'ng lên khai nghia và da duqc triéu d~i dang
suy vong thira nh~n là tiét dQ SU cua nguài bàn dia vào nam 906. Ông da phài
chién dâu chang li,li nhà nuac Trung Quac aQuàng Dông và chang li,li nhÙ'I1g
chia rë trong chinh nQi bQ nguài Vi~t. Nhung mQt trong nhÜllg nguài ké
nhi~m ông là Ngô Quyén da chién thAng quân Trung Quac trên sông B~ch

Dâng vào nam 938, và sau khi thang nhat Dé ché Trung Hoa vào nam 960,
nhà Tong hùng mi,lnh, vi qua b~n tâm dén vi~c dàm bào an ninh phia Bâc,
nên da phài chap nh~n mQt nhà nuac phl,l thuÇlc, nhung trên thl!c té là dÇlc
l~p. Nguài Trung Quac vân g9i nhà nuac này là An Nam (Phuang Nam yên
blnh), nhung dâncu ado li,li g9i là Di,li Vi~t tir nam 1054. cac triéu di,li 16'0
nhu Ly (1010-1225), Tran (1225-1400) da t6 chuc nhà nuac ngày càng tat
han. H9 da phông theo van hoa chinh tri và cac thé ché cua Trung Quac,
dong thài phat trién mÇlt lu~n dé truyén thuyét vé nguon gac dÇlc l~p cua
nuac minh, trong moi quan h~ lâng giéng gan güi vai Trung Quac. Dai vai
Trung Quac, An Nam vân là tién don cua nén van minh quân sI! dé tién vé
di,li nam ; nhung trong tâm ly cua nguài dân, van hoa dân gian bàn dia vân
giû nhÙ'I1g quyén nang riêng cua minh, mÔi cÇlng dong làng xa giü sI! dQc l~p J
cua minh dl!a trên vi~c thà thành hoàng - nhân v~t trung gian giûa thé giai '
huyén bi và thé giai thl!c.

à mién Nam, mQt quac gia dân tÇlC khac là Cham Pa, lUc do dang a
thài hoàng kim, tlm cach ma rÇlng vé phfa BAc vi chiém hüu cac vùng dat mai
cha phép duy tri suc mi,lnh. Vé phia nguài Vi~t, tir thé ky 11 Mn thé ky 13,
chAc chAn cüng c6 nhu cau ma rÇlng lanh dia. Lich sù da ghi li,li nhÜllg công
trinh tri thuy 16'0, chfnh sach khuyén khfch khai hoang và giup dO' sàn xuat
cüng nhu thuang mi,li, diéu này cho thay dân sa da phât trién nhanh vào thài
gian này. V~y mà nguài Vi~t, colë không vuÇ1t trÇli vé ky thu~t, nhung co vè
dông nguài han, không lâu sau khi giành li,li duqc dÇlc l~p da co thé t6 chuc
cac cUQC viên chinh dén t~n kinh thành Indrapura cua nguài Cham (a Quàng
Nam ngày nay) ngay tir nam 979, và ngay cà thu dô mai Vijaya aBlnh Dinh
vào nam 1044 và 1068 ; H9 da dân vé tir do nhiéu tù nhân. Nguài ta co thé
tlm li,li duqc mÇlt sa clau vét cua nhÙ'I1g tù nhân này, nhung h9 không làm thay
d6i gi trong qua trinh quan cu và trong van hoa Vi~t.

Sau chién thâng, tir nam 1068 nguài Vi~t bAt dau chinh phl,lc cac dong
bâng phia Nam, truac hét là cac dong bâng nhO hi~n nay là Quàng Blnh và
Quàng Tri. vuÇ1t qua duàng biên giai tl! nhiên Dèo Ngang (Hoành San). Do là
thài ky dau cua cUÇlc Nam tién cua dan tÇlC Vi~t. Nam 1075, nguài ta da kêu
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gQi nông dân không co ru<'lng dat di khai khân cac vùng dat này, và cac ph~m
nhân bi két t<'li hm dày l~p tue duqc dua dén dây (Li Tana, 1998, tr. 22). Giai
do~ thu hai là khi nguèri Vi~t làm chu vùng dat tir Hué cho tm t~n dèo Hài
Vân vào nam 1306 thông qua liên két hôn nhân. Tuy nhiên, dat nuôc da không
duqc mb r<'lng vê phia Bilc và phia Tây. Nuôc D~i Vi~t da phài kho nhQc dau
tranh dé giû vi"rng ành hubng cua minh b nhûng vùng dat do. Chi cho dén nâm
1053 nhà liên két vm Trung Qu6c, D~i Vi~t mm ngan ch~ duqc nguèri Thai
(Nùng) l~p nhà nuôc D~i Nam t~i vùng nui giûa sông Hong và sông Tây
Giang. 0 phia Tây, cac dân t<'lc miên nui kiên quyét Mo v~ d<>c l~p cua minh.
Nhûng chién dich gian khÔ cua nguèri Vi~t da không dem l~i nhûng két quà
quyét dinh và nguèri ta chi co thé noi dén Tran Ninh mai vê sau, vào thé ky
15, nhu m<'lt d~g ché d<'l bào M mà nh~t.

Chinh suc dân và st! doàn két dân t<'lc da giup D~i Vi~t vuql qua nhûng
thir thach kinh hoàng tir giûa thé ky 13 dén dâu thé ky 15: cac cu<'lc xâm luqc
tàn pha cua quân Nguyên-Mông (1257-1288), st! phan don cu6i cùng nhung
kh6c li~t cua Cham Pa (1371-1390), cu<'lc xâm luqc cua nhà Minh (1407
1427). Nuôc Viçt nhiêu lân bi gi~c ngo~i xâm tàn pha và bi nhûng cu<>c dau
tranh giài phong oai hùng vilt kiçt suc. Nguèri Cham không thé chiém dong
duqc vùng dat bi chinh phl;lC duqc, trong khi do nguèri Viçt co thé trang bi
nhûng vii khi mm dé phan công. Nguèri Trung Qu6c ding không thé tiép tl;lc
cai tri do bi cu<>c khang chién không m~t moi cua nguèri Vi~t làm cho chan
nan, và do qua b~n r<'ln vm nhûng 10 lâng vê an ninh b phia Bilc. Nam 1402,
sau khi chién thilng nguèri Cham, Ho Quy Ly, nguèri vira xung hoàng dé, da
thu duqc cac dong bâng r<'lng lôn cua VUOl1g qu6c Cham Pa cû (Quang Nain
và Quang Ngai ngày nay). Dé thoat khoi m<'lt cu<'lc khung hoang xa Mi
nghiêm trQng, D~i Vi~t da thir tién hành m<'lt cu<'lc cài cach nông nghiçp tri~t

dé, nhung l~i t~p hqp cà nhûng nguèri không co ru<'lng dat dé di khai pha vùng
dat r<'lng lôn phia Nam này (Quàng Nam). Ban dâu nguèri ta phài dùng dén vii
It!c dé dinh cu, sau do thèri gian da t~o diêu ki~n thu~ lqi cho st! hoa tr<'ln, vi
thé dén thé ky 20, b dây không con nguèri Cham nûa, tuy nhiên vân con l~i

m<'lt s6 dau vét.

Nguèri Trung Qu6c da rat nÔ It!c nhâm thôn tinh vÏnh viên nuôc Vi~t tir
nam 1407 dén 1427. D~c bi~t, hQ da pha huy ho~c mang di mQi dau vét sir
sach vê nên van minh riêng, dào t~o quan l~i theo tu tubng KhÔng giao mm 
tuc là st! t6ng hqp hi~n d~i do cac hQc già dèri T6ng (thé ky 10-13) tht!C hi~n,

th~m chi hQ con âm muu thiét l~p kiéu t~p hqp gia dinh mm trong cac làng
cua nguèri Vi~t. Nhung hQ da that b~i, bài vi hon dân t<'lc vân ton t~i chu yéu
trong cac phong tl;lc truyên khâu và phong tl;lC dia phUOl1g, vân luôn dt!a trên
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vi~c thà cung tÔ tiên và d.c thanh thân, dù il nhiêu ch!u iinh huemg lâu dài cua
KhÔng gi1io cu và Ph~t giao. Dung là nhiing yéu t6 van hoa Trung Qu6c con
nhiêu han truâc trong thài D~i Vi~t duqc Lê Lgi giài phong, nhung nÔ h!c
d6ng hoa chi co tac dl;lng cung c6 thêm và kich thich cac yéu t6 thuân tuy dân
tl?c (Lê Thành Khôi, 1992, tr. 207-236).

ChUng tôi mong mu6n danh gia ml?t cach chinh xac thành tl!U vê dân
s6 duàng nhu râ:t ro ràng èJ D~i Vi~t. Sir hçc cung câ:p cho chUng ta nhiing
s6 1i~u không thé bo qua, m~c dù dl? tin c~y cua chUng co thé không cao.
Theo sir hçc Trung Qu6c, vào thé ky 7, co 1ë chi co 56.106 gia dinh èJ vùng
dâ:t sau này trèJ thành nuâc D~i Vi~t. Nam 1435, trong cu6n Du dia chi, tac
phâm dâu tiên vê d!a 1y cua nguài Vi~t, Nguyên Trâi cho râng dân s6 Vi~t

1ên dén 3.100.000 dinh (nhiing nguài co nghïa Vl;l dong gop) khi duqc giài
ph6ng vào nàm 939, 5.006.500 dinh dum thài Tiên Lê (dâu thé ky 11), chi
co 3.300.000 dinh dum thài Ly (1010-1225), và 7.004.300 dinh duâi thài
Trân (1225-1400). Sau khi tai chiém nuâc Vi~t vào nàm 1407, nguài Trung
Qu6c th6ng kê duqc 3.169.500 dinh, nhung Lê Lqi, nguài giài phong dâ:t
nuâc nàm 1427, l~i chi th6ng kê duqc 700.940 dinh ! Râ:t 1âu sau này,
nguài ta l~i chi thâ:y co 206.315 dinh vào nàm 1713 và 214.215 dinh vào
khoàng tit 1732 dén 1735 (Nguyên Trâi, 1435, tr. 213-215 ; Lê Cao Lang,
dâu thé ky 19, I, tr. 210 ; Taylor, 1983, tr. 120, 167, 176, 178). Nhu v~y,

con s6 do thl;tc sl;t qua it bèJi vi nàm 1776, Lê Quy Dôn dâ th6ng kê duqc
165.169 dinh chi riêng èJ cac tinh tit Hué trèJ vào Nam, và cac thân cua vua
Gia Long dâ th6ng kê duqc 465.068 dinh trên toàn qu6c vào nàm 1803, sau
cul?c khiing hoàng dài 1àm bao mau chày dâu rai (Lê Quy Dôn, 1776, tr.
178-183 ; Phan Thuc Trl;tc, 1851, tr. 114). Nhiing dao dl?ng 1<10 này là dê
hiéu trong xâ Mi nông nghi~p Vi~t thài cÔ ; sàn xuât nông nghi~p phl;l
thul?c râ:t nhiéu vào cac diéu kiçn tl;t nhiên bâ:t thuàng cua khi Mu gio mùa.
Qu6c sir thuàng ghi l~i hàng chl;lC, th~m chi hàng tram ngôi làng b! nguài
dân bo hoang sau nhiing thiên tai. Nhu v~y, cân phài tinh dén châ:t 1ugng
không d6ng déu cua cac th6ng kê vé suâ:t dinh, và cà nhÜ'I1g nhâm 1ân cua
cac nhà sir hçc XUa : co thé hç dâ nhâm nhÜ'I1g nguài phài dong thué (dinh)
và nguài (nhân khâu), trong ml?t s6 truàng hqp, suâ:t dinh co thé tuang
duang vm nhiéu gia dinh ; ml?t tài 1i~u tit thé ky 17 th~m chi dâ ghi l~i tr~t

tl;t th6ng kê nam và nü. Và h~ s6 ap dl;lng dé chuyén tit cac suâ:t dinh sang
nhân khâu cung thiéu dl? tin c~y. Dl;ta trên s61àng, nü sir gia Li Tana dâ dua
ra già thiét dân s6 gia tàng m~nh vào thé ky 15 và dâu thé ky 16, sau do
suy giàm dl?t ngl?t do cac cul?c binh bién, r6i phl;lC h6i trong ml?t thài gian
ngân vào dâu thé ky 17, r6i l~i tiép Wc giàm .cho tm giiia thé ky 18 ; Co thé
tÔng két là : dân s6 giàm nhç trong b6n thé ky này ; nhung nhüng chi tiét
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vê lich sù thé ky 16 và 17 không duqc biét r6 (Vift sIi ClIo'f1g m~IC, 1884 ;
Li Tana, 1997, tf. 26 ; Li Tana, 1998, tr. 159-160)2.

Qua trlnh hlnh thành nhà mrac Vi~t hi~n d~i tir thé ky 15 dén thé ky 18

Dân Vi~t dân dan mà rQng d~t dai sinh song tù giüa thé ky Il dén cuoi
théky 14 tù dèo Ngang dén dèo Hài Vân, và tién nhanh han cho tm t~n vinh
Thai Lan tù thé ky 15 dén cuoi thé ky 18 (xem Cèle giai do,!-n và cac tên chinh
trên bàn do 1).

Nguài Chàm ban dau tôn trçmg nguài Vi~t VI da tÙfig chién thâng nguài
Trung Quoc, nhung sau d6 VI tin là duqc nguài Trung Quoc Mu thuân, nguài
Chàm da âm mUt! chiém l,!-i nhüng vùng Mt cùa mlnh à phia BAc. HQ da th~t

b,!-i và sau d6 it lâu, Vuang quoc Chàm Pa bi tiêu di~t và không càn là cuàng
quoc quân sI! vào nàm 1471.

Sau d6, vào thé ky 16, nhà Lê suy tàn nhanh ch6ng, nhà M,!-c lên ngôi,
cac gia t<)c Tdnh và Nguyen, m,!-nh vê quân sI!, da tranh giành vi tri d<)c tôn
trang vi~c phl;lC hung nhà Lê. Giüa thé ky 16, nhà Nguyên bu<)c phài d'!-t vê
phia Nam, nhung hQ da bién nhüng vùng d~t mai à phia Nam dèo Ngang
thành mQt càn cû dQc I~p và dan dan cùng co n6 bâng cach mà r<)ng cho tm
t~n vùng dong bâng cùa Cao Miên. SI! mà rQng này châc chân là két quà cùa
nhüng cUQc di cu tù cac tinh phia BAc (Thanh H6a, Ngh~ An) dé tranh chién
tranh và suu thué. Vê sau, tù thé ky 17, ding VI nhüng ly do này mà dân à
nhüng dong bâng nho miên Trung dén khai hoang nhüng vùng d~t xa xôi và
nguy hiém nhung ft bi triéu dlnh kiém soat. Cac chua Nguyen nhanh ch6ng
duqc lqi à d6 nhà bào vç hQ trong nhüng xung d<)t không thé tranh khoi vÔ'Ï
nguài bàn dia, mà không tlm cach thong kê nghiêm tuc cac gia dlnh cüng nhu
Mt duqc trong c~y, và cho phép phat trién sà hüu tu nhân (Li Tana, 1998,
tr. 22-31). Khi vua Dông Cao Miên, à Sài Gàn, m~t nàm 1698, vuang triéu
Viçt xây dl!llg à dây phù Gia Djnh. Dân CU nai dây duqc b6 sung thêm bâng
nhüng nguài nghèo không c6 ru<)ng Mt trong lanh dja cùa chua Nguyên. Câc
cu dân cü, châc chân it han, da phài nhuàng ch6 và hàa tr<)n vÔ'Ï nguài di cu
co so luqng lan. SI! bành truang nhà dân so lan da duqc cùng co bâng chinh
sach hàa tr<)n này. Nguài Viçt, d~c biçt là công sû cùa cac chUa Nguyen, tMm

2. Khâm dinh Viçl su Ihông gilim wang m~c, q. XXXV 4a (1707), 12b (1713), q. XXXVII
16a (1730); ban d,ch liéng Viçl: q,p 16. Ir. 1588. 1595 và I;i.p 17, Ir. 1664.
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chi da cho bât (hay mua?) nhiêu thanh niên miên nui, cà nam lân nu, dê bién

hQ thành nguèli lao dQng, và khuyén khich hQ két hôn dê tang dân s6, dIng c6

nghïa là tang thu nh~p cho nhà nuac ; nhfrng viçc làm này con duçtc tiép tl,lc

cho tOi thé ky 19 thi bi cam (Phan Huy Chu, 1821, l, tr. 140).

Nuac Viçt duçtc mà rQng thu~n lqi han nhèl hàng ngàn nguèli di tàn

Trung Qu6c bo tr6n khoi vùng duyên hài cùa nuac hQ, sau khi bi nguèli Man

Châu chinh phl,lc (1644) và d~c biçt là sau khi cUQc khm nghïa lan cùa cac

tinh phia Nam ch6ng I~i nguèli Man Châu bi dàn ap (1681). Truac khi thành
I~p phù Gia Dinh, nam 1679, chUa Nguyên tMy it nhat 3.000 nguèli ch~y vào

Nam trên 50 con thuyên, s6 con s6ng s6t cùa mQt doàn thuyên lan xuat phât
tù Quàng Dông sau khi bi bao danh. Ông da viét thu cho qu6c wang Dông
Cao Miên yêu câu d6n nh~n hQ. HQ da cùng c6 thêm vùng D6ng Nai và dra

sông Mêkông, hic này mOi duçtc nguèli Vi~t chiém d6ng, và t~o thu~n lqi cho

vi~c I~p pM Gia Dinh. Khi mQt trong hai thù lïnh nguèli Trung Qu6c muon
I~p mQt wang quoc dQc I~p à dra sông Mêkông vào nam 1688, ông ta da
xung dQt vOi vua Cao Miên à Phnompênh, vi thé, vua Cao Miên tù choi nQp

cho chua Nguyên khoàn triêu công mà Cao Miên phài nQp tù nam 1658.

Quân dQi Viçt da chinh phl,lc cà hai thé Il;fc này. Nam 1708, doàn di tàn Trung

Qu6c à Hà Tiên tl;f nguyçn chiu Sl;f bào hQ cùa chUa Nguyên vi 10 sçt sl;f bành

truang cùa nguèli Xiêm. Vào cu6i thé ky 17, sl;f chiém hiiu d6ng bâng bât
dâu, len loi vào giua cac nh6m nguèli Khmer, dé tién tOi cac d6ng bâng cao

nguyên à phia Dông-Bàc (Biên Hoa) và cac vùng xa xôi cùa Hà Tiên, cho tOi

t~ dào PhU Quoc. Vi thé, két quà da hinh thành dân cU di chinh phl,lc rat

phuc t~p, duçtc t~o ra tù hai nh6m nguèli tuang d6ng vé van h6a, thl;fc hiçn
d6ng h6a cac xa hQi bàn dia chiu ành huàng cùa An DQ à d6ng bâng miên

Nam, nai c6 môi truèlng khi Mu khac vOi môi truèlng khi h~u à d6ng bâng
sông HÔng ho~c à Nam Trung Qu6c. MQt xa hQi mOi Trung-Viçt da phât
triên à d6 vOi Sl;f bOa trQn vê chùng tQc (chua trQn vçn), trong d6 tiéng Viçt
chiém uu thé, chàc chàn là do so dân dông han, nhung cac t6 chuc (thé ché,
ngôn ngu sù dl,lng cùa chinh quyén và tu tuàng h~) I~i phong theo cac t6 chuc
cùa Dé ché Trung Hoa.

D6 chfnh là sl;f mà rQng cùa quoc gia dân tQc à dÔng bang sông HÔng,
mQt quoc gia vfrng m~nh và tl;f hào vé nên van minh Trung-Viçt cùa minh và
coi n6 là cao han hân nén van minh cùa nhfrng tQc nguèli Nam A chiu ành
huong cùa An DQ ho~c vân con sông theo cach gân giông nhu à nhfrng thèli
rat xa xua à mién nui.
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Nam 1804, sau khi lay l~i dUllc Hué, kinh dô cùa tÔ tiên mInh, Nguyên
Phuac Ânh, tuc hoàng dé Gia Long, muon d~t tên mai cho dat mrac là Vi~t

Nam, mQt cai tên mang y nghïa *h sir: Vi~t nghïa là phân phfa Bic, Nam
nghïa là miên dat cùa phfa Nam thu dUllc và chiém hlru tù thé ky 11 và nhat
là vào théky 15. DUllc Dé chéTrung Hoa thùa nh~n, nhung không chap nh~n

tên g<;>i trên mà triéu dInh Trung Quoc l~i d~t cho là An Nam (Phuang Nam
yên bInh). Dén thài hoàng kim cùa triéu Nguyên, sau khi d~p xong cUQc nÔi
d~y IOn à phfa Nam, dây iùi nguèli Xiém và bién Trung Cao Miên thành mQ(
tran mai à phia Tây (Tran Tây), vua Minh M~ng muon d6i tên nuac thành
D~i Nam, Nhà nuac 100 à phuang Nam (DÇli Nam thifc I~C)3 ... Nhiêu tac
phâm tha viét bàng chü Han do chinh vua sang tac dUllC giri dén dây dé dào
t~o cac h<;>c già d~a phuang. Cân luu y ràng doi vai nguài Trung Quoc, chü
viét, thiét ché truyên thong và h~ tu tuàng cùa h<;> mang tinh chât là di sàn
quoc gia, nhung doi vai nguèli Vi<;:t Nam, do chi là nhüng yéu to trong khuôn
khô dé ché, à trên cac dân tQc và cac nhom tQc nguài mà h<;> co nhi<;:m VI,I

truyên ba van minh phÔ quat à D~i Nam. Cac tinh tù giüa thé ky 19 dUllc nêu
trong bàn do 2.

M~c dù mQt phân 100 cac tài li<;:u luu trü cùa Vi~t Nam thài phong kién
dà b! mat trong cac sI! ki<;:n nam 1885 và d~c bi~t tù 1945 dén 1947, nhung
chung ta van co dUllc so tài li~u wang doi phong phu vé thèli nhà Nguyên,
truac khi b~ nguèli Phap dô hQ. S6 tài li~u này vùa khai quat, vùa chi tiét, vira
sa IUllc, vÙa dây dù vé ljch sir quoc gia. VI muon quàn ly mQt cach hi~n d<;ti,
cac vua Nguyên dà tlm cach cai tr~ trên ca sà so li~u thong kê, nhung dang
tiéc là h<;> không co nhfrng phuang ti~n thl!c sI! hüu hi~u.

Theo nhà sir h<;>c Phan Thuc Trl!c (giüa thé ky 19), uac tinh vào nam
1803 à Vi~t Nam co 465.068 suât dinh. Cuon DÇli Nam nhât t!zôllg chi dUllc
hoàn thành nam 1882, nhung chacchan dUllc so~n thào không lâu truac khi
quân Phap xâm chiém, dii dua ra con so 643.706 suât dinh vào cuoi triéu vua
Gia Long (1819), và 878.000 vào thài diêm biên so~n cuon sach này, vai so
li~u CI;I thé cho tÙllg tinh. cac con so này cho tMy mQt sI! gia tang 90% tir
1803 dén 1860, ft nhat là 37,5% tir nam 1819 dén 1860. Nhung theo Phan
Thuc Trl!c, con so này dao dQng trong nhfrng nam sau, diéu không co gl ng~c

3. D~i Nam Ihl!c I~c chinh biên. II. q. CXC; ban d!ch tiéng ViÇI, I~p 20, Ir. 65.
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nhiên trong diêu ki~n thài do. D~c bi~t, cac soli~u tiép tvc cho thefy kM nang
thong kê co thé bâng ho~c cao hem so tht,rc té, vi chung duqc dt,ra trên khai
bâo cua cac thu huemg dja phuemg mà không phili luc nào ding co thé kiêm
tra duqc, vi không co du quyên It,rc và phuemg ti~n v~t cheft (Phan Thuc Trt,rc,
1851, tr. 114 ; D~i Nam nheft thong chf, 1864-1875).

Cac con so cua D~i Nam nheft thong chf co ve ch~t che và chfnh xac
nheft, nhung biên niên su cua timg triêu vua cüng lefy tu tài li~u luu trü cua
triêu dinh da dua ra con so 719.510 vào nam 1829,970.000 nam 1840 và
1.024.388 nam 1847 (Dqi Nam thlfC l~c, 1844-1909)4: con so cuoi cùng này
làm ngum ta nghi dén st,r gia tang dân so hem 120% trong yang 44 nam.
Nhung châc chân adây là tang cac sueft dinh chû không phili tang nhân khâu ;
th~m chf dây co thê là so gia tang toi thiêu, bm vi nhiêu ngum lang thang ho~c

di cU vân không duqc thong kê. Tuy nhiên, chung tôi It,ra ch<;m con so 878.000,
dù do là con so toi thiéu, trong thm ky khung hoilng kinh té xa ht)i tàn pha
dâu thm ky tri VI cua vua Tt,r Dûc tu nam 1848.

Trong thm diêm này, néu chUng ta ap dVng h~ so hqp ly 6 ho~c 8 cho
so 878.000, chung ta se tfnh duqc dân solên tai ft nheft là 5 ho~c 7 tri~u ngum
vào giüa thé k)i, và 8 tri~u ngum néu lefy con sô nam 1847. Nam 1819, John
White (ngum My) da chefp nh~n (trên nhüog ca sa nào?) 8 tri~u là "con so
trung binh giüa con so ft oi do cac quan l~i triêu dinh xac dinh, và con so do
cac nhà truyên giao dua ra". Nam 1859, Mgr Retord duàng nhu da tfnh duqc
dân s6 cua Bâc BQ lên tm 17 tri~u ngum, và cua Nam BQ là 10 tri~u, và nhu
v~y, toàn quoc là 27 tri~u ngum (White, 1824; Annales de la Propagation de
la Foi, 1859, tr. 82).

Ngum Phap ng~c nhiên vê m~t dt) dân s6 co ve reft cao cua Vi~t Nam
và nhüog danh gia dâu tiên cua h<;> khién chung ta phili xem xét I~i tfnh toan
co le hai cao cua minh. Vào nam 1868, ngay sau khi chiém duqc h;IC tinh Nam
BQ, ngum Phap da tfnh duqc dân so adây là 1.214.141 ngum (Annuaire de la
Cochinchine, 1868, tr. 127-172), trong khi ngay tru6'c do Dqi Nam nhât thông
chi chi thong kê duqc 116.781 sueft dinh. Do do, chung ta phai ap d\mg h~ so
10,3 cho sô cac sueft dinh. Trong truàng hqp này, 878.000 ho~c 1.024.388 co
nghia là 9,04 ho~c 10,55 tri~u ngum Vi~t Nam, con so này co ve tht,rc.

4. D';Ii Nam th!!e l\,le ehfnh biên, II, q. LIX (1829), III, q. LXVII (1840, 1847). Ban d,ch tiéng
Vi~t, t~p 9, tr. 243 và t~p 26, tr. 285, 287.
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Phân tfch cac dfl liçu theo tÙI1g tinh, trong DfJi Nam nhât thâng chi
(1864-1875), ta thây mQt sI! phân b6 dân cu thé ky 15 rât khac so v61 dâu thài
ky hiçn d~i. Chung ta da thây ding nam 1776 Lê Quy Dôn da ué1c tinh
165.069 dinh a nhUng vùng Mt m61, tù Dèo Ngang tra vào Nam. Vào dâu thé
ky XIX, nué1c Viçt, nghia là Bilc Ky (kê ca Huê), co s6 suât dinh cao nhât,
chiém t61 67%, chinh xac hem là 60% t~i dong bang sông Hong, và tù Thanh
Hoa t61 Hà Tinh ; nhung 15% s6 suât dinh (kê ca nhUng suât dinh là nhUng
nguôi bàn d~a cu da du<;1C ghi I~i) là a6 tinh Nam Ky ; 18% càn I~i t~p trung
acac dong bang nho tù Quimg Nam dén B1nh Thu~ (14% tù Quàng Nam dén
B1nh D~nh), nai nguôi Cham da tra thành thiêu s6. Vào gifla thé ky, dân s6
phia Bilc da tang 37% và vân là dông nhât ; nhung, co le do dUÇ1c th6ng kê
chinh xac hem, nên con s6 acac tinh trung du và miên nui co vè tang nhanh
hem (+ 58%) so v61 cac tinh dong bang (+ 30,7%). Tù kinh dô Hué tra vào
Nam, cac dong bang duyên hài nho co s6 dân tiing nhanh nhât (+ 45,6%), càn
acac dong bang IOn miên Nam I~i ch~m hem rât nhiêu (+ 20,3%), 16% aGia
D~nh và Biên Hàa, 23% adong bang sông Ciru Long. Ngay tù dâu, nguôi
Phâp da co ân tuqngm~ vê sI! gia tang nhanh chong cùa dân cu Viçt acac
tinh này (Nam kYf. VI v~y, chung ta co Iy khi cho rang, noi chung dân s6
Viçt Nam da gia tang a thôi tiên duemg d~i, diêu này co ve logic trong b6i
cành thé gi61 và d~c biçt là b6i cành cùa Nam Trung Qu6c ; nhung th~t kho
noi chinh xac bàn chât cùa qua trlnh hlnh thành dân cU cùa Viçt Nam co thay
d6i hay không.

Tù Thanh Hoa tra ra Bilc, cac tinh miên nui và trung du co nhiêu dân
tQc khac nhau sinh s6ng, d~c bi~t là nguôi Muàng và nguôi Thai, chiém
Il,6% s6 dân dUÇ1c th6ng kê nam 1819,38% vào gifla thé ky theo DçlÏ Nam
nhât thông chi, nhung chi chiém 13,4% theo niên giam cùa vua Thiçu Tq nam
1847. Rât tiéc là cac s6li~u rât chênh I~ch nhau và không ch~t chê này I~i hâp
dân d6i v61 I~ch sir th6ng kê hành chinh hem là d6i v61 I~ch sir dân s6 : s6 dân
atinh miên nui Hung Hoa, trong luu VJ!c sông Dà, nai dân CU chù yéu là nguôi
Thai và nguôi Muàng, co thé da tang tù 5.469 dinh nam 1819 lên 17.098 dinh
(+ 212%) vào giüa thé ky theo DfJi Nam nhât thâng chi, tù 6.300 lên 11.219
(+ 78%) theo cac biên niên sù! Tuemg tl!, dân s6 atinh duyên hài Quàng Yên
da giàm 0,69% ho~c nguÇ1c l~i, tang 73,2% !

Câc bât thuàng này co thê dUÇ1c giài thfch thông qua nghiên CUu cac
sI! ki~n. Châng h~n, Biên niên cùa triêu vua Minh M~ng (1820-1840) ghi I~i

5. Xem bang vê két qua thong kê cac suilt dinh trong nua dàu thé ky acuoi bài.
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râng me?t dich b~nh da hoành hành tit Nam ra Bâc vào nam 1820, làm
206.835 nguài chét, chua kê tre em, nguài già và nhiîng nguài khac không
dUÇ1c ghi chép. à Bâc Ninh, n~n cào cào và cue?c n6i d~y cùa nông dân nam
1854 bi dàn ap co thê là nguyên nhân khién cho dân s6 atinh này tâng ch~m

han anhiîng nai khac : 4% (Dçzi Nam fh'!c Illc, 1844-19096 ; Quoc friêu

chinh hiên foof yêu, 1908, tr. 297, 302-303 ; Bùi Quang Tùng, 1967, tr. 52
77). Minh M~g co ve châc chân vê me?t sI! gia tâng m~nh dân CU iJ miên nui
và trung du phfa Bâc, và cac phong tl;lc t~p quan iJ vùng này da dUÇ1c dong
hoa theo nguài Vi~t. Chfnh vi thé vào nam 1837, ông ra l~nh l~p l~i cac s6
dia chfnh iJ Quàng Yên ; vi két quà không thuyét phl;lc nên vào nam 1840,
ông da lên an sI! gian l~ và yêu câu kiêm tra ft nh~t là cac s6 thuê. Cùng
nam này, do mu6n thl!c hi~n cac quan sat tuang tl! acac tinh khac nhu L~ng

San, Cao Bâng, Thai Nguyên, Tuyên Quang và Hung Hoa, ông da cho ma
rçmg công vi~c kiém tra này, ké cà chinh stra cac s6 dinh. Ông yêu câu phài
"hành de?ng nhanh cMng nhung nh~ nhàng, không gây phiên nhiêu và t6n
kém cho nhân dân, sau do ctr 2.500 lfnh tit dong bâng dé bào dàm vi~c thl!c
hiçn". Nhung hai viên quan th6ng kê da th~y râng vi~c kiém tra không dUÇ1c
thl!c hiçn dây dù do qua kM khan trong nhiîng vùng re?ng 1611 nhu v~y. Nam
sau, khi hoàng dê nh~n th~y râng chi me?t phân cac s6 ghi chép dUÇ1c gùi dên
kinh thành, cho th~y me?t sI! tang dân s6 nh~, ông da s6t rue?t, không tin vào
do và h~ l~nh tâng dia tô lên g~p dôi. Tnrac do, vào nam 1831, iJ Thanh Hoa
và Nghç An, ông dii miên cho cac dân cu miên nui phài l~p cac s6 dia chfnh
mô tà nhâm tranh r6i 10~n (Langlet và Quach Thanh Tâm, 1996, tr. Ill-Il2,
116). M~c dù, vi~c thiêt l~p và kiém tra cac s6 sach xu6ng tm t~n c~p gia
dinh là yêu t6 nén tàng dé he?i nh~p vào nén van minh Viçt. Vi v~y, chUng
tôi phài kêt lu~n râng trong nhiîng diéu ki~n t6t nh~t, sI! hoa tre?n cac dân te?c
diên ra r~t ch~m aphfa Bâc, diêu này r~t dê hiéu khi cac phuang thuc sàn
xu~t vân khâc nhau, m~c dù, vi~c canh tac lua nuac dii phât trién trong cac
thung lung cùa nguài Thai chàng h~n. Dçzi Nam nhaf fhông chi cho th~y con
s6 vê s61uÇ1fig tnràng dào t~o quan l~i th~p me?t cach dang ng~c nhiên t~i cac
vùng nui th~p so vm s6 lUÇ1fig tnràng acac vùng d~t mm dUÇ1c khai khân a
cac tinh phfa Nam. Phài dên nam 1855, nguài ta mm bât dâu trao 3 ho~c 4
su~t hqc b6ng d~c biçt cho mÔi tinh miên nui phia Bâc dén hqc t~p iJ kinh
thành Huê (Langlet, 1995, tr. 494-495).

T~i Trung Ky, triêu dinh coi nhiêu te?c nguài iJ cac vùng nui Nam Dông
Duang phài chiu sI! bào he? cùa minh, nhung dân CU thuân Vi~t chi gim h~ iJ

6. Nhu trên, II q. VI q. 11 (1854); bàn djch tiéng Vi~t, t~p 5, tr. 176 và t~p 28, tr. 87.
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cac dong 1;>Ang duyên hài, ngo~i trù ml'?t so làng Cf Tây Sem (mien nui phfa
Tây) trên thuang II'? dén xu cùa nguài Giarai (An Khê). Tuy nhiên, trieu dlnh
co gang cha dân dén sinh song à mien nui, và th~m chf l~p ra cac tr~i Hnh xa
han ve phfa Tây, de phong st! bành tru6ng cùa nuac Xiêm. Chung ta thay à
dây hai hu6ng qnh tranh trong hai nhom dân cu, mang màu sac dân tl'?c và
van hoa han là chùng tl'?c, vai ml;!c tiêu chfnh là chia se vùng h~ luu sông
Mêkông. Khi nguài PMp dén, nguài Cham l~p tuc bi khuat phl;!c và chi con
tuang doi dông à nhÜ'I1g dong bAng nhà vùng Panduranga (Blnh Thu~n). Dân
cu mien nui, ké cà à mien duyên hài nhu nguài D~ Vach à Quàng Ngai, da
dau tranh quyét li~t dé bào v~ st! dl'?c l~p cùa minh (Nguyên Phan Quang,
1986, tr. 231-246).

T~i cac tinh mien Nam, nguài Kha-me van chiém da so, d~c bi~t à
phfa Nam cac cùa sông Cùu Long và toàn bl'? phfa Tây ; st! khai pha cùa
nguài Vi~t t<;ti cac khu vt!c này dôi khi mang màu sac chinh phl;!c quân st!
(Dçli Nam ("lfC /~IC, 1844-19097

, Hl'?i nghiên Clru Dông Duang, 1903-1904).
à biên giai Cao Miên, co cà nguài Ma Lai, ft nhiêu pha trl'?n vai nguài Cham
luu dày, nhung ké tù dây, hQ nAm duai st! bào hl'? cùa trieu dinh Vi~t Nam,
nhà do, trieu dlnh Vi~t Nam cùng co duqc vùng biên giai. à bên trong, trieu
dinh Vi~t Nam co gang hoa nh~p nguài ban dia voi nguài Viêt dang ngày
càng dông. Trieu dinh ghi danh tat cà mQi nguài bAng tên Vi~t vai nhÜ'I1g
quyen và nghïa VI;! nhu nhau (thé hi~n bAng chu Han). Do do, luc dau nguài
Phap g~p kho khan trong vi~c thong kê chinh xac cac dân tl'?c. Niêll giam
Nam Ky an hành nam 1868 co lé da tinh ca phan 160 nguài Kha-me là nguài
bdn dia, nhung con so này rat nhà (1,5%), nhu so li~u thong kê à thé ky 20
da cha thay.

Ml'?t so nhà sù hQc Vi~t Nam duang d<;ti da co gang pMc thào y thuc
dân t<)c hi~n d<;ti trong khuôn khÔ cùa nuac Dl.li Vi~t tù cuoi théky 18, da thay
co cac cUÇ>C nÔi d~y dong thài, néu không noi là phoi hqp chong l<;ti trieu dinh
nhà Nguyen, ching h<;tn nhu trong cuÇ>c d<;ti khùng hoàng tù 1833 dén 1835
(Nguyen Phan Quang, 1986, tr. 288-311). Chung ta thay duàng nhu cac lqi
ich dia phuang da tMng thé, và néu nhu co st! doàn ket, thi cM yeu là dé
chong l<;ti vi~c ghi sÔ và suu thué cùa nhà nuac. CUÇ>c nÔi d~y cuoi cùng cùa
nguài Cham chong l<;ti st! dong hoa cùa phong kien Vi~t Nam là mÇ>t vi dl;! (Po
Dharma, 1987). Dù the nào chang nUa, thi chac cMn là st! dong hoa von da
dien ra à dong bAng Bâc BI'? và tien xa han den t~n dong bâng Nam BI'? Tù

7. Nhu Irén, Il q. 155; ban d,ch liéng Vi~l. I~p 27. Ir. 27.
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dâu thé ky, Cha Bissachière dii. nh~n thây chi co mt)t dân tt)c duy nhât noi mt)t
ngôn ngu duy nhât (Maybon, 1919, tr. 129-130).

Nhung cân phài nghiên CtIu d~c bi~t vê nguOi Trung Quoc. à miên
Nam, nhiing nguài nh~p cu à thé ky 17, gç>i là Minh hUOllg, dé m~c bi d6ng
hoa, t~o diêu ki~n phat trién xii. ht)i Trung-Vi~t. Hç> t~o ra nhiêu yéu to cua sl;l'
nang dt)ng, chàng h~n cac hç>c già nhu Tqnh Hoài Duc, su già cua vua Gia
Long, nguOi dii. 1àm triêu dlnh Bâc Kinh phài thùa nh~n nuac Vi~t Nam, hay
Phan Thanh Giàn và nhiêu nguài khac, và cà nông dân và d~c bi~t là thUOllg
gia. Cüng co nhiêu nguOi mOi nh~p cu tù thOi nhà Thanh, do là nhiing thg thu
công và thUOllg gia t~p trung thành cac ct)ng d6ng dt)c l~p (bang) nhu cac xii.
cua nguài Vi~t Nam. Chi riêng hç> thuàng xuyên dugc hUOng tiên hoa h6ng
ngo~i thUOllg, mà triêu dlnh giành dt)c quyên dé tranh t~o ra cac doi thu m~nh.

Nhu v~y, hç> m~nh vê kinh té và xii. ht)i, nhung dôi khi gân bo vOi công vi~c

cua mlnh hoo 19i ich cua nhà nuac Vi~t Nam. Hç> chi bi truy h~i mt)t 1ân do
ung ht) phe xâu trong cut)c nt)i chién gifra nguOi Vi~t vOi nhau ; do là à Sài
Gon nam 1782, do quân Tây Son thl;l'c hi~n. Hç> dii. tiép tay cho nguOi Phap
xâm chiém Vi~t Nam. Niên giam Nam Ky nam 1868 dii. thong kê dugc 25.760
nguOi Hoa và Minh hUOllg, chiém 2,1 % dân so : con so hàn là rât nho này
không cho thây tâm quan trç>ng thl;l'c cua chung. Gân nhu mt)t nùa so hç> song
à vùng Sài Gon, nhung hç> cüng tUOllg doi dông cà à nhiing vùng mOi khai
khân nhu SOc Trang à phia Nam cùa sông Cùu Long, Sa Déc, Châu Doc, Hà
Tiên, R?ch Gia (Schreiner, 1900-1902, II, tr. 61-68 ; Tsai Maw-Kuey, 1968,
tr.20-80).

T~i miên Bâc, nguOi Trung Quoc tién xuong phia Nam gây ra mt)t ap
11;l'c nguy hiém doi vOi dân tt)c Vi~t tù 1âu, nhung ap 11;l'c này tang m~nh tù thé
ky 17, cüng do sl;l' xuât hiçn cua nguOi di cu, và do chiêu huang cua quan l~i

Man Châu muon dua vào bàn d6 Trung Quoc cà nhiing dân tt)c à vùng nui cao
trong dja ph~ cua Viçt Nam, nhiing nguOi vi càn trç>ng vAn nt)p triêu cong
cho Trung Quoc. NguOi Trung Quoc rât dông t~i cac dô thj-chg à biên giOi
nhuL~g Son, và cà Hà Nt)i, nai nguOi ta dii. nhiêu lân, tù 1663 dén 1778, phài
co gâng h~ ché ành hUOng cua hç> 1ên cac phong tl;lc t~p quan d,a phUOllg.
Sau 1iên minh vOi nguOi Man Châu dé dàn ap cut)c n6i lo~n à Nam Trung
Quoc, nguOi Viçt dii. khàng d,nh l~i dugc quyên sà hÜ'U cua hç> doi vOi vùng
Cao Bàng nam 1677, và tinh kiên d,nh dii. giup hç> 1ây l~i dugc mo d6ng 1an
à Tù Long nam 1732. Nhung nguOi Trung Quoc vAn xuât hi~n à khâp nai,
mua cac sàn v~t cua fÙng nui mang vê nuac, ché bién và l~i mang ban à Viçt
Nam 't~~ cac chg biên giai. NguOi ta dii. không danh thué dugc vào doàn ng~Oi

chà hàng cua hç>, phài dong cùa mo dé nguOi 1ao dt)ng Trung Quoc không trà
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nên qua dông Mn mUc không tM kiêm soat dugc, phai c6 gang tai kiêm soat
vùng biên giOi biên ; nhung nhiing truèmg bim da cho cac gia dlnh Trung Qu6c
nh~p cU thuê dat. Quan l~i Vi~t Nam yêu câu quan l~i Trung Qu6c ngan d6ng
bào cua hQ di cU bat hqp phap, nhung dugc trà lài là không phat hi~n dugc
trtràng hqp nàocà. Do là m~t kiêu xâm lugc ch~m, nguy hiêm han cà quân
d~i cua triéu dlnh ngày xua (Langlet, 1989, tr. 70-80). Trong su6t thé ky 19,
triêu dlnh Hué không thê ngan ch~ dugc sI! nh~p cU nguy hiêm này, VI côn
phài duang dâu vOi Cao Miên và Xiêm à phia Nam, và Trung Qu6c à phia
Bac. Nam 1860, m~t d~i quân và doàn voi chién dugc huy d~ng dê ngan ch~n

sI! d6 b~ cua nguài Mèo tir Quy Châu ch~y tr6n sI! kiêm soat ch~t chë han cua
triéu dlnh Trung Qu6c ; và triéu dlnh dành phài dê hQ sinh s6ng trên cac vùng
nui cao chua co nguài à, dôi khi à cac tr~i linh (duàng tir Thanh Hoa dén Tran
Ninh). Tinh hlnh trà nên t6i t~ han khi that b~i, r6i V1;1 dàn ap cu~c n6i d~y

quy mô lan cua Thai Blnh à Nam Trung Qu6c, dân tOi sI! di cU cua cac doàn
nguài ti n~n co vü trang dén cac vùng phia Nam tir nam 1865 : hQ sinh s6ng
thành cac tr~ và t6n t~i bâng cach thu thué. DuOi thài TI! Duc, triêu dlnh da
phài mà nhiéu chién dich quân sI! lan mOi blnh d!nh dugc cac vùng biên giOi,
và thuàng chi chién thang khi cai ac da xày ra. Cu6i cùng, nguài ta côn phài
dua m'?t s6 kè vô ky lu~t này (vi dl,l nhu bQn "cà den") vào quân d~i, gi6ng
nhu m~t d~i quân lê duang nuâc ngoài "tiên phong". Nam 1884, nhà tham
hiêm nguài Phap Aumoitte thay vùng Cao Bâng hoàn toàn b! nguài nh~p cU
Trung Qu6c kiêm soat, quan l~i Vi~t Nam rat it khi dam rài khoi n<1Ï à. Nhung
ngay cà khi d6 không phài là m'?t buâc phat triên trong sI! hlnh thành dân CU,
thl ding dn phài nhac l~i m6i quan tâm cua cac chua Nguyen vé sau vào thé
ky 18, sau d6, là cua cac hoàng dé Gia Long và Minh M~ng vào nam 1816,
1884 và 1836, dê khâng d!nh chu quyén cua Vi~t Nam d6i vâi m~t philn lan
biên Dông ; it nhat là d6i vOi quân dào Hoàng Sa (Gauthier, 1874 ; D~i Nam
thl!c ll,lc, 1844-19098; Aumoitte, 1885; Vô Long Té, 1974, tr. 93-145).

Giac ma lan thiét l~p biên giOi trên sông Ciiu Long, c,?ng thêm cà kho
khan trong viçc cao trà sI! bành trtrang cua nguài Xiêm và sI! khang cl! cua
nguài Khmer, và sI! bat II!C trong viçc bào vç biên giOi phia Bac, thêm vào d6
là nhiing van dé chinh tri, xa hQi trong nuâc, da t~o diéu kiçn cho sI! thành
công cua nhiing nguài ung hQ hôa blnh, VI hQ nghï râng Phap co thê dêm l~i

hôa blnh cho Viçt Nam. Biên niên sir chi dugc hoàn thành vào nam 1900 cua
triéu d~i TI! Duc da khâng d!nh nguyên tac l~p trtràng là Hiçp uâc Sài Gôn nam
1862 không nhuàng cac tinh phia Nam cho Phap, mà chi "giao Phap qudn

8. D~i Nam thl!c Il,Ic chfnh biên, IV q. 10 (1854); dich ttr tiéng Viçt, ti).p 28, tr. 30.
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h(}t'''}. Là mQt thl!c thê qu6c gia, dân cU Vi~t Nam trài qua mQt cUQc khùng
hoang vào giua the ky 19, không tM hi~n sucm<;mh bành truOOg cùa minh.

Nhfmg thay doi theo chiéu huang hiçn d~i me)t câch nhanh ch6ng duOi

ché de) bào h(> cùa Phâp

Xa hQi Vi~t Nam bi dao 1Qn miplh do cac chien dich quân sI! và cac r6i.
loipl tfJ!c tiep ho~c gian tiep 1iên quan den cUQc xâm 1ugc cùa Phap, nhung
không dêu vê thài gian và theo vùng. Rot cUQc, mQt tr~t tl! công cQng nhâ:t
dinh dugc thiet l~p và an ninh à biên giOi da giûp xa hQi Vi~t Nam phl;lC hoi
vào dâu the ky 20, bâ:t châ:p sUU cao thue n~g. Dô là thài ky cô buac tien bQ
vê san xuâ:t và y te, m~c dù chi mQt phân cac phucmg ti~n ky thu~t 1ûc dô dugc
sir d\;mg dé nâng cao kha nang tri thuy t~i cac tinh phîa Bâc, noi cô nhu câu
rat 100. M~ng 1uOi thông tin 1iên l~c da t~o diêu ki~n thu~ 19i cho vi~c trao
dÔi thuang m~i, dam bao cung cap hàng hôa, ding nhu vi~c hQi nh~p cac
nhôm dân cU vào dài song qu6c gia (Gourou, 1931, tr. 81-109).

Nhung nhfîng nghiên cUu mOi nhâ:t cho thay râng râ:t khô danh gia chînh
xac sI! phat triên dân so. Chînh quyên bao hQ nhanh chông phat triên h~ thong
thong kê, nhung tài li~u chi trà nên chînh xac dân dân. Dang kî hQ khâu vê
nguyên tâc chi bât bUQc t~i cac tinh Nam Ky tù nàm 1883 ; nhung t~i cac tinh
mc Ky thi phai den nàm 1914 mOi dugc thl!c hi~n. it nhâ:t là cho tOi cUQc tÔng
diêu tra thl!C sI! dâu tiên nàm 1921, nhfîng danh gia tÔng quan vân côn phl;l
thuQc rat 1an vào kê khai cùa cac xa truàng. Th~m chî, mQt so nhà Slt hÇlc côn
cho dng dung sai cô thê lên den 10% à Nam Ky, 20% à mc Ky và 50% à
Trung Ky. Tuy nhiên, theo cac thong kê nghiêm tûc han dugc tien hành tù 1926
den 1943, Vi~t Nam cô 19 tri~u dân vào nàm 1936 (7,6 tri~u à mc Ky, 4,8 tri~u

à Trung Ky, 3,9 tri~u à Nam Ky), nhu v~y, châc chân nàm 1940 phai cô 20-25
tri~u nguài. M~c dù cac thong kê dân dân chînh xac han cô thê 1àm phông d~i

dâ:u hi~u gia tang dân so, nhung cac nhà Slt hÇlc vân cho là dân so tù 1875/80
den 1943 da tang lên gâ:p dôi (Brocheux & Hémery, 1995, tr. 245-259).

Theo tài li~u' mà chûng tôi cô dugc, sI! gia tàng trong thài ky này diên
ra m~nh më à khâp noi, nhung không dong dêu. Dân so Bâc Ky cô 1ë côn tang
64%, nhung chi chiem 44,3% chu không phai 57% tÔng dân so ca nuac ; Trung
Ky tang 139% và chuyên tù 28,5% den 32,3% dân so cà nuéfc ; Nam Ky tang

9. Nhlt trên, IV q. XXVI 22b. 2-3; dich tù tiéng Vi~t, t~p 29, tr. 302.
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246%, chuyên tir 14,3% lên 23,3% dân so cà nuâc. Vi v~y, trong thèti ky thut?c
dia, tir 1859 à miên Nam và 1885 à miên Bâc cho tâi 1945, vira co st! phat trién
m<;UÙ1 vê dân so, vira co st! gia tang m<;UÙ1 qua trlnh dinh cu à miên Nam. Ca
khi hoa da dây nhanh dang ké vi~c khai khân cac vùng dât mâi à miên Nam,
sau do, nhfrng vùng dât này da dUÇ1c khai thac bâng cac phuang thûc canh tac
lua cÔ truyên, chu yêu dt!a trên sûc lao d<,?ng, do do làm tang dân cu.

Li~u vi~ tang dân so co di kèm vâi st! thay dôi vê chât ? Dang chu y là
diêu ki~n cua cut?c chiên tranh giili phong dân tt?c và thong nhât dât nuélc cua
Vi~t Nam, không cho phép nhÜI1g nguèti châu Âu tht!c hi~n vi~c dÔng hoa. S6
luqng nguèti châu Âu song à dây rât it (khoaog 30.000 nâm 1930, gân 2.500 à
Hà N<,?i), nhung le ra hç> co thê là m<,?t nhân to tich ct!c quan trç>ng cho phat triên ;
chi it là anh huàng cùa nhom nguèti này da làm phong phu thêm van hoa Vi~t.

M<,?t so nguèti An Dé? dên tir cac chi nhanh thuang m~i cua Phap da dong vai tm
tuang doi quan trç>ng trong thuang m~i và cho vay lai, m~c dù hç> không dông
(gân 1.000 nâm 1876,2.700 kê cà nhÜI1g nguèti châu Akhac ngoài Dông Duang
nam 1936, tûc là chiêm 0,01% dân s6) t~i cac thành pho, ~c bi~t là à miên Nam.

cac tiên hé? vê y tê chù yêu giup ich cho nguèti Vi~t, hi~n nay duÇ1C gç>i
chinh thûc là nguèti Kinh (87,9% tÔng so nam 1936). Cac dân t<,?c khac m~c dù
tang lên, chi it là nhÛ' vi~c phân dinh cac duàng biên giâi, nhung không nhiêu
so vâi nguèti Kinh. T~i &c Hé? và Bâc Trung Hé?, nam 1887 nguèti Phap da dé
mât tÔng Tû Long vào Vân Nam Trung Quoc (Fourniau, 1989, tr. 92) ; hç> da
sâp xêp I~i Trân Ninh và cac khu Vt!c aoh huàng cua trung Mê Kông vào lanh
thô Lào. Cac dân t<,?c thiêu so chinh (Thai và Muàng) chiêm gân 5% tÔng dân
so phia &c (3,6% nguèti Thai). Tuy nhiên, cuoi cùng hç> da sap nh~p vào Vi~t

Nam cac cao nguyên r<,?ng 16'n à Tây Nguyên, nC1Ï cac nhà dân tt?c hç>c tin là da
tlm thây nhiêu tt?c nguèti thut?c van hoa Indônêxia cô. Chê d<,? bao h<,? trong suot
m<,?t thèti gian dài da ngan cao ho~c làm ch~m I~i st! khai khân cua Vi~t Nam
t~i cac vùng dân cu thua thât này (664.000 nguèti "Indônêxia " theo thong kê
nâm 1936, tûc là chi khoang han 3% tÔng dân so Vi~t Nam). Nhung tlnh tr~ng

này di nguÇ1C I~i vâi vi~c khai thac thut?c dia dt!a trên cac dÔn diên thu hut
nhiêu nhân It!c, chu yêu duÇ1C tuyên m<,? t~i phia &c. Nguèti ta chi con thây
31.000 nguèti "Ma Lai" và Cham, trong do 23.000 vân song t~i vùng thut?c
wang qu6c cü cùa hç>, phân con I~i song à "Nam Ky". Vi v~y, thèti ky bao h<,?
cùa Phap da thuc dây cu<,?c Nam tiên cua nguèti Vi~t, và danh dâu st! khm dâu
vê tâm quan trç>ng cua nguèti Vi~t t~i Nam Tây Nguyên.

T~i phia Nam, chinh quyên Phap da cùng co, nhung tht!c chât là kéo
lùi I~i duàng biên giâi vâi Campuchia, mà phân giua chiêm dUÇ1c nâm 1834



58 DÂN SO vÂ PHÂT TRIÉN à VItI' NAM

và bi mâ't nam 1840, da không thu hoi dugc bâ't châ'p mong muon cua nguOi
Viçt (Dçû Nam thlfL' l~c, 1844-190910). à trong nuac, trong khi nguOi Viçt
Nam co gâng hoa trQn và d6ng hoa cac nhom dân, thl nguOiPhap l~i co gâng
tach hQ ra, co thé dé dê cai tri hon, mà ding là t~o diéu kiçn thu~ IÇ1i hon cho
tr~t tl! công cQng ; trong nhiing nam 1930, th~m chf nguOi ta da bât dâu phat
trién giao dl,lc ca s& bâng tiéng dia phuong, co thé là bâng tiéng Kha-me.
Nhung nguOi Viçt (Kinh) ngày càng nhiêu. T~p bàn do Dông Duong (Chabert
de, 1909) da dua ra sI! phân b6 dân tQc trong tùng tinh cua 20 tinh thu9c Nam
Ky. Theo do, nguOi Kha-me song &9 tinh phfa Tây và Nam dong bâng sông
Ci'ru Long, nhung chi toi da 34% &R~ch Gia ; 13% nguOi "Kha-me" &Tây
Ninh (trên thl!c té là nguOi Stiêng), nguOi "MQi" t~i cac tinh Biên Hoa (3,5%
dân sO), Bà Ria (8,5%) và Thu Dâu MQt (13%). Ngugc I~i, nguOi Kinh da
chiém tm hon 87% t~i 14 tinh, trong do co 10 tinh co 98-99%, d~c biçt là &
Sài Gon nhu chung ta da biét, và cà &d6ng bâng sông Ci'ru Long (My Tho,
Vrnh Long, Bén Tre, Sa Déc, Long Xuyên). Ty lç nguOi Kinh thâ'p nhâ't (R~ch
Gia, Hà TIên) cüng chiém tm 56% và 64% (Chabert de, 1909, bàn d6 9 dén
18). Theo Niên giam thong kê, chi co 326.000 nguOi Campuchia vào nam
1936, tuc là hon 7% tÔng dân &Nam Ky. Chung tôi cho dây là ty lç thâ'p nhâ't.

Nha tfnh nang dQng và trlnh dQ van hoa cua mlnh, nguOi Vi~t Nam da
di CU sang Lào và Campuchia làm viçc trong chfnh quyén liên hiçp Dông
Duong, cüng nhu vm tu cach là thuong gia, v~ chài, công nhân cac d6n diên
và cac doanh nghiçp khac (191.000 &Campuchia và 27.000 &Lào vào nam
1936, tâ't nhiên là không tfnh nguOi Trung Quoc).

co râ't nhiéu nguOi Trung Qu6c &phfa Bâc (trong do, gân 2/3 song &thành
thi) là nhiing thuong gia- hay công nhân ~i cac công tIUÔ'ng lan nhu mo than.
Nhung hQ t~p trung ngày càng dông hon và co mUc d(> ành huèlng lan hon &Nam
Ky: da co 25.760 nguOi, ké cà nguOi Minh huong, vào nàm 1868, tUc là 2,1%
tÔng so dân theo nhiing ué1c tfnh dâu tiên cua Phap, 171.000 nguOi không ké Minh
huong (4,2%) vào nàm 1936, bâ't châ'p nhiing bi~n phâp h~ ché nh~p cu, 40%
trong so hQ song &khu V'!c Sài GOn và cà cac nm khac nhu Trà Vinh và soc Trang
cùng vm nguOi Kha-me, chù yéu là thuong gia &thành thi nhung cüng co cà nông
dân ~i cac vùng mm khai khân, tù dIa bién Bassac dén (Hà TIên). Trên thl!c té,
hQ dông hon con sûthong kê (217.000 tUc 1,14% tÔng so dân) và dâng tin c~y, vi.
hQ nâm gifrm~g lum thuong m~, trong do quan trQng nhâ't là buôn ban thOc g~o.

HQ con dông han ké tù sau 1938, do chién tranh xày ra &Trung Qu6c.

10. Nhl1trèn, VI q. III và IV; djch tir tiéng Viçt, tr. 147, 177, 208, 217-220, 281.
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Cuoi cùng, nhùng xao trQn IOn dii bât dâu dlI<Ji thài tri vi cua vua Bào
D~i, ké tù nam 1925. Giiia nhiing ngum Viçt Nam mâ't hy vQng vào mQt cUQc
giài phong dân tQc hoa binh và duy tân, viçc ap dl;Ing cac phuO'rlg phap và hç
tu tuèmg b~o dQng và triçt dé làm quên di gia tri cua tranh lu~n và th6a hiçp,
dân dân t~o thành vét thucmg dân tQc.

Két lu~n

Ljch sù xa xua vé dân cU Viçt Nam không thé tach kh6i lich sù vé qua
trinh hinh thành và ma1'Qng quoc gia dân tQc, và nén van minh d~c sâc cua
no. M~c dù con chua dây du, nhung cac tài liçu tham khào cua chung tôi se
giup hoàn thiçn thêm bàn t6ng két saluÇ1c này. Thông tin vé nhiing phat hiçn
mm nhâ't và nhiing co gàng t6ng hqp co trong cac t~p chi cua cac viçn thuQc
Trung tâm Khoa hQC xii hQi và Nhân van qu6c gia Viçt Nam, d~c biçt là
Nghiên cU'u [{ch sU, Khdo cd hÇJc, TlJp chi dân ((Jc hÇJc.

cac dong nguài di cU tù mién nui, tù Tây T~ng dén Nam Trung Quoc
ngày nay, co le dii dong vai tro quan trQng trong qua trinh hinh thành dân cu
aDông Nam Â. Nhung diéu dang ghi nh~n nhâ't là khào c6 hQc dii khàng
dinh cac câu chuyçn nùa huyén tho~i vé nén van minh sông Hong râ't lâu dm,
cai nôi cua quoc gia dân tQc Viçt Nam. Khà nang phat triên tl! I~p cua no,
chi it cüng nhu viçc dong hoa cac ành huèmg colqi tù bên ngoài, dii giup Viçt
Nam phat trién dang kê vé dân so. Hé ngoài co ve không sù dl;Ing chii viét,
râ't it dâ'u vét dUÇ1c dé I~i, nhung suc m~h và dQ chin muoi dii cho phép nén
van minh Viçt Nam ngang vm ành huèmg cua Trung Quoc, tranh dUÇ1c sI!
dong hoa trong suot mQt ngàn nam bj dô hQ. Ngôn ngii dii giii I~i cu phap và
mQt phân IOn tù Vl!Og gÔc. Sau khi giành I~i dQc I~p athé ky 10, dân tQc tra
thành Trung-Viçt này dii khang cl! I~i dUÇ1c suc ép cua Trung QuÔc, ma rQng
tù dong bâng này sang dong bàng khac bâng cach dua dân dân hâu hét cu
dân duyên hài Nam Dông DUO'rlg, và th~m chi dùng mQt phân IOn ngum di
cU Trung Quoc tù the' ky 17, dé khai pha dong bàng sông CÙU Long. Ché dQ
bào hQ cua Phap không t6 chuc dUÇ1c mQt sI! phât triên hiçn d~i phù hqp, dii
thuc dây dân so Viçt Nam gia tang, uac tinh dén nam 1945 là gân 25 triçu
ngum. T6ng so 25 triçu nguài này dï nhiên gom cà nhiing dân tQc thiéu sÔ
(13%) sÔng akhâp mién nui và cà adong bâng Nam BQ. Dôi khi hQ dii co
nhiing diéu kiçn v~t châ't tot hO'rl dé phat trién và hQi nh~p vào dài song quoc
gia, cüng nhu sam giành dUÇ1c sI! coi trQng cua ngum Viçt (Kinh) doi vm bàn
sâc van hoa cua hQ.
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Két qua th6ng kê s6 dinh 0 Vi~t Nam trong nira dâu thé ky 19

T1nh 1819 Khoàng nam Bién ôqng 1847 Bién ôqng
nghin ngltài và 1865 1819-1865 nghin ngltài 1819-1847
(% Vi~t Nam) nghin ngltài "à (%) và (% Vi~t (%)

(% Vi~t Nam) Nam)

Quàng Yên 2,1 (0,3) 2,1 (02) -0,1 3,6 (0,3) +73,2
Cao Bang 8,0 (1,2) 9,4 (1 ,0) +16,8 11,1(1,0) +36,0
Lé;lng San 5,3 (0,8) 7,4 (0,8) +41,3 11,2 (1,0) +111,7
Thai Nguyên 6,7 (1,0) 9,46 (1,0) +41,2 11,7 (1,1) +74,7
Tuyên Quang 3,8 (0,5) 4,1 (0,4) +9,0 6,7 (0,6) +75,7
HLtng Hoa 5,46 (0,8) 17,0 (1,9) +212,6 11,2 (1,0) +105,1
San Tay 35,4 (5,5) 44,3 (5,0) +25,1 51,3 (5,0) +44,9
Bâc Ninh 43,9 (6,8) 45,7 (5,2) +4,1 63,7 (6,2) +45,2
Hà Nqi 52,3 (8,1) 60,2 (6,8) +15,1 64,2 (6,2) +22,6
Hài Dltang 23,9 (3,7) 43,9 (5,0) +83,6 49,4 (4,8) +107,0
Nam Dinh 58,0 (9,0) 70,8 (8,0) +22,2 78,2 (7,6) +34,9
HLtng Yên 16,6 (2,5) 16,7 (1,90) +0,8 20,5 (2,0) +23,9
Ninh Binh 9,1 (1,4) 31,0 (3,5) +241,6 30,3 (2,9) +233,5
Thanh Hoa 33,2 (5,1) 51,3 (5,8) +54,6 63,3 (6,1) +90,6
Ngh~ An/Hà lTnh 65,4(10,1) 97,3 (11,0) +48,8 102,5 (10,0) +56,8
Quàng Binh 13,5 (2,1) 16,8(1,9) +25,0 22,4 (2,1) +66,2
Quàng TrilThlia 50,3 (7,8) 68,5 (7,8) +36,2 75,9 (7,4) +50,9
Thiên
Quàng Nam 36,9 (5,7) 51,4 (5,8) +39,4 65,4 (6,3) +77,4
Quàng Ngai 15,4 (2,3) 23,5 (2,6) +52,7 25,7 (2,5) +67,3
Binh Djnh 38,4 (5,9) 57,3 (6,5) +49,3 52,1 (5,0) +35,7
Phü Yên 7,6 (1,1) 10,4 (1,4) +36,7 9,6 (0,9) +26,7
Khanh Hoa 5,0 (0,7) 8,5 (0,9) +71,2 10,4 (1,0) +108.5
Binh Thu~n 9,2 (1,4) 13,1 (1,4) +43,0 17,5 (1,7) +90,9
Biên Hôa 10,6 (1,6) 12,1 (1,3) +15,0 16,9 (1,6) 9W;8

GiaD!nh 28,2 (4,3) 32,8 (3,7) +16,4 51,7 (5,0) +83,6
GTnh Tltàng 19,8 (3,0) 22,5 (2,5) +14,0 26,7 (2,6) +35,3
Vinh Long/An 37,0 (5,7) 43,3 (4,9) +17,2 64,3 (6,2) +73,8
Giang
Hà Tiên 1,5 (0,2) 5,7 (0,6) +286,2 5,7 (0,5) +281,0
Toàn Vi~t Nam 642,8 (100) 878,0 (100) +36,5 1024,3 (100) +59,36

Ngu6n sôïiçu: S6liçu ('(le niim 1864-1875 trang Dçi Nam nhdt thâng chi, 1864
1875, sô' liçu CI:lC nom nom 1819 và 1865 trang Dçi Nam th'!c l,!c, 1844-19D9,lll.
Thiçu Tri và s6liçu m'lm 1847 trang Thiçu Tri
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Qua dt) dân so

Hoàng Xuyên

Qua de) dân s6 : me)t hi~n tUQ1lg toàn cau

Sinh ra và chét di là nhfrng hi~n tuçmg sinh hQc mà ai ding biét ; noi
theo ngôn tir cùa bién dQng dân s6 thi hai yéu t6 này là ngu6n g6c cùa sl! gia
tang tl! nhiên dân s6. Lich sù phât trién dân s6 thé gi6i chUng to ràng sl! gia
tang tl! nhiên da làm cho s6 dan trên hành tinh này tir con s6 mQt ty vào
khoàng nam 1870 tang lên trên sau ty hi~n nay.

Co rât nhiéu ly thuyét noi vé sl! gia tang dân s6 tl! nhiên ; trong do,
dang chu y nhât là ly thuyét vé sl! qua dQ dan s6. Ly thuyét này da duqc
nghiên ct1'u tir khi co quan sat vé sl! thay d6i dân s6 diên ra à cac nuoc công
nghi~p hoa. Ban dâu, qua trlnh này dl)'a trên mQt ca ché cân bàng duqc d~c

trung bài mQt ty suât sinh và chét déu cao. Sau do, sl! gia tang dân s6 diên ra
voi mQt t6c dQ nhanh vi ty suât sinh và chét déu giàm nhung ty suât chét giàm
vOi t6c dQ nhanh han. 0 giai do~ tiép theo, ty suât sinh ngày càng giàm
m~nh trong khi ty suât chét chfrng l~i, diéu này giài thich t~i sao gia tang tl!
nhiên dân s6 bi ch~m l~i. Cu6i qua trlnh này, sl)' gia tang dân s6 cân bàng han
do ty suât sinh và chét déu thâp.

Ansley J. Coale và Edgar M. Hoover (1958) da nghiên ct1'u sl)'tién trién
cùa ty suât sinh và chét trong m6i tuang quan voi phât trién kinh té. 0 nông
thôn, ty suât sinh và chét déu rât 100. Ty suât chét cao là do suy dinh duang,
diéu ki~n y té thiéu th6n và không co cac chuang trinh phèmg và chüa ~nh.

T~i khu Vl!c này, ty suât sinh cao nên co thé bù l~i ty suât chét cao. Ty suât
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cMt cao giài thich cho mong mu6n cô con dàn chau d6ng da an sau trong cac
tin ngucmg và phong tl;lC t~p quan. Mong mu6n này càng 100 khi ngum ta nhm
vào lqi thé kinh té không thé phù nh~n cùa vi~c cô nhiêu con chau. Khi kiOO
ténông thôn bât dàu phat trién, cac ngành kinh tékhac OOau trà nên phl.l thu<)c
lân nhau, sàn xuât phat trién và duqc công nghi~p hôa, huOOg tôi nén kinh té
thi truàng và t~p trung m~h mé à dô thi. Ty suât chét bât dàu giàm dang ké
nhO' an u6ng dêu d~n và dù chât dinh ducmg han, hiêu biét vê v~ siOO dich te
t6t han và cô cac hlnh thuc cham sôc suc khoe hi~u quà han. M<)t thO'i gian
sau, ty suât sinh cüng bât dàu giàm. Cu dan dô thi là OOÛ'Ilg nguO'i cô trlnh d<)
kiOO té-xii Mi cao dii trà thành OOÛ'Ilg nguO'i dàu tiên châp nMn suy nghï cô
it con; tu tuàng tt! quyét diOO s6 pMn cùa mmh ph6 bién ~i OOÛ'Ilgthành ph6
000, sau dô lan r<)ng dén nhÛ'Ilg tâng lâp xii h<)i cô thu OO~p khiêm t6n han và
cu6i cùng là dan cu à cac vùng nông thôn. Nhung ty suât siOO luôn giàm cMm
han ty suât chét VI OOÛ'Ilg thay d6i kiOO té phài dù 100 môi cô thé thay d6i duqc
vê can bàn hành vi và OOÛ'Ilg t~p quan thich OOiéu con v6n cô tir lau dm. Trang
giai do~n này, ty suât sinh và chét giàm theo m<)t OOip d<) gàn OOu tuang
duang. Cu6i cùng, khi ty suât chét chi cô thé giàm oo~, bài VI nô gân vôi m<)t
muc d<) sinh ly, ty suât sinh cô xu huOOg bâng vâi ty suât chét và nhu v~y, dan
s6 chi tang rât cMm. Luc này, ty suât chét 6n dinh à muc tuang d6i thâp,
OOung ty suât sinh thi cô thé thay d6i hàng nam VI n6 phl.l thu<)c chù yéu vào
mong mu6n sinh con cùa cac c~p vq ch6ng.

Ly thuyét vé st! qua d<) dan s6 thé hi~n m<)t c6 gâng OOà.m ly giiii dien
bién cùa cac bién dan s6 OOu ty suât siOO, ty suât chét và qua trlOO gia tang
dan s6 tir sinh dè tt! OOiên tâi sinh dè duqc kiém soat, OOÛ'Ilg bién này duqc
xem xét trong m6i tuang quan vôi st! phat trién kinh té. 0 hai ct!c diém cùa
qua trIOO, ty l~ gia tang dan s6 d~t dén muc tMp OOât ; nguqc l~i, à giai do~
trung gian, ty l~ này rât cao. Diêu này là do ty suât sinh và ty suât chét giiim
cMm han, biét râng ty suât chét giàm.OOaOO han ty suât sinh.

06 là qua trlnh dien ra ~i cac nuâc công nghi~p Ma phuang Tay. V~y
qua trlnh này da dien ra OOu thé nào à .vi~t Nam, OOât là tir sau Chién tranh Thé
giôi Il ? Vi nhiêu ly do khac nhau, trong chuang này, chung tôi chi nghiên cU'u
vê xu huOOg cùa siOO và chét à Vi~t Nam trong thm ky sau 1945.

Nguôn so Ii~u và phuong phâp nghiên Clru

Lich sir Vi~t Nam tir sau D~i chién Thé giâi Il c6 thé duqc chia làm ba
giai do~ : tir 1945 dén 1954, giai do~n ooan dan Vi~t Nam tién hành cu<)c
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khang chién 9 nam ch6ng l~i SI! dô hQ cùa Phap ; tù 1954 dén 1975, nuac Viçt
Nam bi chia dt 1àm hai miên Nam, Bac, vai hai thé ché chinh tri khac nhau
trong 21 nam. Trong thOi ky này, miên Nam vân con chién tranh trong khi
miên Bâc da phài d6i m~t vai bom d~n cùa My giai do~n sau nam 1975, dâ:t
nuac da hoàn toàn dé)c l~p và tù do, nhân dân duqc s6ng trong hoa blnh.

Chung tôi hâu nhu không co tu 1içu gl vê ty suâ:t sinh hay ty suâ:t chét
cùa dân s6 Vi~t Nam trong thài ky khang chién, nhung co thé tlm thâ:y mé)t
vài thông tin vé dân s6 trong cac tài 1içu th6ng kê cùa Phap. Râ:t tiéc là nhÜl1g
tu li~u mà chung tôi co vê giai do~n 1945-1954 chù yéu 1iên quan dén dân
s6 miên Bâc. Tù nam 1975, vi~c thu th~p tu 1içu duqc tién hành dêu d~n hem
và dl!a trên nhÜl1g ca sà dang tin c~y hem. Tù 1945-1975 t~i miên BAc, tù
nam 1975 trên toàn qu6c, viçc thu tMp này duqc 1â:y tù ba ngu6n chinh :
dang ky hQ khâu, tÔng diêu tra dân s6 và diêu tra dân s6 thông qua tham do.
Chung tôi ding t~n dl;lng nhÜl1g ngu6n tu 1i~u khac, trong do dang quan tâm
nhâ:t là cu6n Niên giam dân s6 và cu6n Niên giam th6ng kê do Liên hqp qu6c
xuâ:t bàn.

T~i Viçt Nam, dang ky hé) khâu và cac th6ng kê dân s6 duqc so~n thào
và t6 chûc phù hqp vai cac nghi dinh cùa Chinh phù : Nghi dinh 04/CP nam
1961 vê dang ky hQ khâu (khai sinh, khai tù, két hôn), Nghi dinh 104/CP nam
1964 vê dang ky và quàn 1y giây phép cu tru và Nghi dinh 32/CP nam 1968
vê quàn 1y dang ky giây phép cu tru và cac th6ng kê dân s6 trong né)i bé) mé)t
ca quan, s6 hé) khâu. Ban dâu, cac nghi dinh này chi ap dl;lng cha miên Bâc.
Tù khi dât nuac th6ng nhât, chUng co hiçu ll!c trên ph~m vi cà nuac.

M~c dù da co nhÜl1g quy dinh phap 1y này, nhung vi~c dang ky khai
sinh và khai tù, d~c biçt là khai tù trè em, vân chua dây dù. Vi~c dang ky này
duqc thl!c hi~n ~i cac thành ph6 t6t hem à nông thôn, t~i d6ng bAng t6t hem
à miên nui, à miên Bâc t6t hem à miên Nam. VI v~y, cac du 1i~u vê ty suât
sinh và ty suât chét dl!a trên s6 hQ khâu thuàng thâp hem so vai thl!c té (T6ng
Cl;lC Th6ng kê, 1992b).

SI! thiéu tin c~y này da bué)c T6ng Cl;lC Th6n:g kê phài tién hành diêu tra
hàng nam vê SI! bién dé)ng cùa dân s6 dé khAc phl;lC sI! thiéu chinh xac cùa
nhÜl1g du li~u trong s6 hQ khâu. Trong nhÜl1g nam 1960 và 1970, vi~c cân 1àm
chù yéu là xac dinh thông qua chçm 11!a mâu tiêu biéu cùa cac thành ph6, cac
vùng nông thôn và cac vùng dia 1y khac : duyên hài, d6ng bàng, trung du và
miên nui. à nông thôn, dem vi diêu tra là xa và à thành thi là phuàng. Dem vi
nghiên cûu là hé) gia dlnh. CUé)c diêu tra da duqc tién hành d6i vai tât cà cac
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hQ gia dlnh trong xii ho~c phuàng xac dinh truac. Chi dén nàm 1981 nguài ta
mm tién hành cac cUQc diêu tra ngâu nhiên.

Phuang phâp tién hành cùa T6ng cl,!c Th6ng kê là diêu tra mâu 10% dân

s6 cùa m8i tinh ho~c m8i thành ph6 ; m8i mAu phài d~i di~n cho qu~n và d~i

di~n cho vùng dô thi và vùng nông thôn cùa tinh ho~c thành ph6 d6. Vi~c xac
dinh mâu gom hai giai do~n. Giai do~ thu nhât nhâm xac dinh 50% cac xii
cùa mQt huy~n. Giai do~ Thài ky thu hai nhâm chQn ra 20% dan vi sa dâng
nhât. M8i dan vi diêu tra 6 khu Vl!c thành thi gom 60 hQ ; 6 nông thôn gom tù
100 dén 150 hQ. Theo T6ng CI,!C Th6ng kê, cUQC dieu tra dii không dem l~i

nhÜ'ng két quà nhu dV tinh vi mAu qua lan, do tài chinh eo htfp và nhiêu ly do
khac thuQc ve nàng lvc cùa cac nhà t6 chuc nhu : phiéu diêu tra qua dan giàn,
danh gia két quà không chinh xac... Vi v~y, muc dQ tin c~y cùa cac s6li~u thu
duqc cüng bi ành huàng (T6ng CI,!C Th6ng kê, 1992b).

Sau cUQc t6ng dieu tra dân s6 nàm 1989, T6ng CI,!C Th6ng kê dii nghiên
CUu và chi ra nhÜ'ng nhuqc diêm cùa phuang phâp diêu tra dii duqc ap dl,!ng
dé tlm cach hoàn thiçn. Dàu tién, cUQc diêu tra này mm chi ~p hqp nhÜ'ng du
li~u 6 c.âp tinh, bo qua tac du li~u 6 câp dQ qu~n, huy~n. Nguài ta chQn trong
m8i tinh 4.000 hQ gia dlnh, tuang duang vm 20.000 dân. M8i mAu nhu v~y

d~c trung cho tât cà cac vùng cùa dât nuac và ph~m vi dieu tra không nhÜ'ng
không d~i di~n cho 10% mà tMm chi chi cho 1,2% dén 1,5% dân s6. Câc yéu
t6 mm da duqc dua vào nQi dung câu hoi. Vi dl,! nhu nhÜ'ng câu hoi vê lich sir
sinh sàn, tuc là s6 con dii sinh, s6 con càn s6ng, s6 con dii sinh trong làn sinh
mm nhât. NhÜ'ng thay d6i này dii duqc ap dl,!ng cho cac cUQC diêu tra nàm
1992 và 1993. N6i chung, két quà thu duqc làn này dang tin c~y han nhÜ'ng
cUQc diêu tra truac.

Tù nàm 1994, T6ng CI,!C Th6ng kê da t6 chuc m"t cUQC dieu tra nhiêu
vàng dé t~p hqp du li~u vé nhÜ'ng thay d6i dân s6 hâng nk : ty suât sinh, ty
suât chét, ty suât di cu và nh~p cu. D~ng diêu tra này vAn dang 6 trong buac
thir nghi~m. N6 gom mQt cUQc diêu tra ca s6 duqc thvc hi~n thang giéng nàm
1994, tiép theo là mQt lo~t cac thàm dà : thang 7 nàm 1994, thâng 5 nàm 1995
và thâng 12 nàm 1995. Câc chuyên gia cùa Liên hqp qu6c da danh gia cao dQ
chinh xac cùa két quà cUQc diéu tra ca s6 nhung nMn xét râng th6ng kê s6
nguài sinh và chét trong nhÜ'ng lân th6ng kê chuyên tiép thu nhât và thu hai
chua hoàn toàn chinh xac.

Truac nàm 1991, vi~c tién hành th6ng kê dân s6 hàng nàm m"t m~t dva
trên s6 dàng kY. hQ khau và m~t khac, dva trén cac cUQC diêu tra bàng hinh
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thuc tham do vé sl! bién dQng dAn so. Tir nam 1991, cac cUQc diéu tra dan so
bâng hlnh thUc tham do là nhÜ11g tu li~u doi chiéu duy nhât.

Trong so cac cu(>c tham do y kién noi trên, dang chu y nMt là cu(>c
Diéu tra nhAn khâu hQc và Suc kh6e (Demographie and Realth Survey - DRS
1988) do Ùy ban Quoc gia DAn so và Ké ho~ch hoa Gia dlnh thl!c hi~n Dam
1988, và cu(>c Diéu tra nhAn khâu hQc giii'a ky (lntercensal Demographie
Survey - ICDS 1994) do T6ng CI;lC Thong kê tién hành nam 1994. cac so li~u

vé ty suât sinh và chét thu duqc tir cu(>c diéu tra này duqc danh gia là co dQ
chinh xac cao.

cac cu(>c t6ng diéu tra dAn so là ngu6n tu li~u dAn so rât quan trQng
nhung càn rât nhiéu nguài dé thl!c hi~n, ton nhiéu tién' cùa và thài gian. VI
v~y chi co thé duqc thl!c hi~n muài nam m(>t làn. Vi~t Nam da tién hành nhiéu
cu(>c diéu tra nhung chi hai cu(>c diêu tra gàn dAy nhât, thl!C hi~n nam 1979
và 1989, mOi tién hành thu tMp so nguài sinh và chét trong tÙDg M gia dlnh.
sa sinh thu duqc trong cu(>c diêu tra nam 1989 rât dang tin c~y, nhung cùa
nam 1979 thl không. Con so nguài chét trong cà hai cu(>c diêu tra này déu
không chinh xac.

Và l~i, phuang phap uac tinh gian tiép dl!a trên két quà cùa hai cu(>c
diêu tra này da cho phép tinh toan m(>t so thông so nhu ty suât sinh thô, ty
suât chét thô, ty suât chét tre em...

Tom l~i, tir sau Chién tranh Thé giOi II, so nguài sinh và chét à Vi~t

Nam duqc thu th~p tir nhiêu ngu6n khac nhau. Và ngay cà khi tir cùng m(>t
ngu6n dii' li~u, phuang phap và khung diéu tra dé t~p hqp dii' li~u cüng thay
d6i qua tÙDg thài kY. VI thé, so sanh cac dii' li~u là m(>t công vi~c rat kho
khan. Tuy nhiên, cac cu(>c t6ng diéu tra nam 1979 và 1989, và cac cu(>c diéu
tra thl!c hi~n mai dAy nhât nhu Diéu tra nhAn khâu hQc và suc kh6e nam 1988,
Diéu tra nhAn khâu hQc giii'a ky nam 1994, Diêu tra nhAn khâu hQc nàm 1993
và diéu tra nhiêu vong da cung câp cho chung tôi nhÜ11g dii' li~u vé ty suât sinh
và chét wang doi dang tin c~y,

Phuang phâp làm vi~c cùa chting tôi là su dl;lng tât cà cac dii' li~u san
co dé danh gia và tinh toan 1~i ty suât sinh và ty suât chét hâng nam. Ty suât
sinh së duqc biéu diên bâng ty suât sinh thô và ty suât chét là ty suât chét thô.

Ty suât sinh thô là chi so dan giàn nhât và duqc su dl;lng nhiêu nhât
trong nghiên CUu vê xu hué1ng diên bién cua ty suât sinh theo thài gian. Do là
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ty s6 giüa s6 nguài dugc sinh ra hàng nam trên dân s6 trllng binh cùa nam do.
Vu diém 1611 cùa ty s6 này là vi~c tinh toan don giàn - chi doi hoi cac thông
tin tuong d6i dê thu th~p. Và l~i, do là m9t con s6 dê hiéu và dê giài thich.
Khi phân tich cac vân dê vê ty suât sinh, thi ty suât sinh thô co nhiêu h~n ché
do phl;l thu9c nhiêu yéu t6 khac nhau, mà truâc tiên là cet câu dân s6 theo tuôi
và giâi tinh.

Ty suât chét thô là ty s6 giüa s6 nguài chét hâng nam trên dân s6 trung
binh cùa nam do. Cüng nhu ty suât sinh thô, ty suât chét thô cüng co nhiêu
h~n ché khi cân phân tich sâu hon vê ty suât chét, vi no cüng phl;l thu9C vào
câu truc dân s6 theo tuÔi và giâi tinh. Nhung ty l~ này dê tinh toan, don giàn
và thé hi~n dugc xu hu611g bién d9ng cùa ty suât chét theo thài gian.

Bâng cach so sanh st! khac bi~t giüa ty suât sinh thô và ty suât chét thô,
nguài ta co dugc m9t chi s6 rât quan trçmg vê dân s6, do là ty suât gia tang tt!
nhiên, thé hi~n st! gia tang tt! nhiên cùa dân s6.

Dânh giâ tf suat sinh thô và tf suat chét thô trong giai do~n 1945·1954

Trong giai do~ này, nguài ta da không thu th~p dugc Mt ky s61i~u nào
vê ty suât sinh hay ty suât chét. M9t s6 nghiên clÎU do nguài Phap tht!c hi~n

da dua ra m9t vài con s6 vê ty suât sinh và ty suât chét trong nhÜDg nam truâc
1945, nhung nhÜDg con s6 này con rài r~c và không bao trùm trên cà nuâc.

Tài li~u dây dù nhât là cùa T. Smolski, in trong cu6n "56 li~u th6ng kê dân s6
Dông Duong"; tài li~u này cung câ'p s61i~u vê ty suât sinh và ty suât chét à
Nam B<? trong nhÜDg nam tir 1928 dén 1935. Chung tôi cüng sù dl;lng cà
nhÜDg con s6 cùa nam 1936 và nhÜDg dt! Mo cùa Liên hgp qu6c cho giai do~n
5 nam 1950-1954 dugc thé hi~n trong bàng 1 :

Theo Smolski, nhÜDg s6 li~u này chi liên quan dén vùng Nam B<? con
t~i cac khu VlJC khac trên cà nuâc, ty suât sinh và ty suât chét châc phài cao
hon thé. Theo cac nhà nghiên clÎU nguài Phâp, trong thài ky bi dô M, ty suât
sinh và ty suât chét à Vi~t Nam rât cao và ty l~ tang dân s6 tt! nhiên vào
khoàng tir 1%-1,5%. Phân tich cac két quà diêu tra bâng hinh thuc tham do
(TÔng diêu tra dân s6 nam 1989, bàng 1-1, tr. 2) cho thây vào nam 1954, dân
s6 Vi~t Nam là 23.835.000 nguài, so vâi 22.150.000 nguài nam 1943. Nhu
v~y, ty l~ tang dân s6 trung binh hàng nam trong giai do~n 1943-1954 là
0,67%.
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Bang 1 : Ty suat gia tang tl! nhiên, Vi~t Nam, 1928·1954 (%0)

73

Ir suai
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1950-

1954

Ir suai sinh thô 35 36 37 35 35 35 39 37 48 42

Ir suat chét thô 27 26 23 23 22 22 24 25 26 29

Ir suat tang tl! nhiên 8 10 14 12 13 13 15 12 22 13

Ghi chu:
+ Sô' /içu niim 1936 là cùa Gavin W. Jones & Stewart E. Fraser. 1984.
+ Sô' /içu niim 1950-1954 là cùa Liên hiçp qutfc. 1991.
+ Sôïiçu nhilng niim khaclà cùa PhùngThêTruimg & cac C9ng s,!.1995, tr.165-166.

Tù m(>t vài con s6 it ài co dUÇ1c, chung tôi danh gia ty su~t sinh thô cua
nàm 1945 là 480/00 và ty su~t chét thô là 350/00. Theo Gavin W. Jones và Stewart
E. Fraser, nam 1957, t'Y su~t sinh thô lên tm 46,70/00 và ty su~t chét thô là
12,20/00. Diêu này cho phép chung tôi tinh toan ty su~t sinh thô và ty su~t chét
thô cua nàm 1954 tuang ling là 470/00 và 300/00, và ty suât sinh và chét cua cac
nàm con l~i trong thài ky 1945-1954, voi già thiét là xu huang bién d(>ng cua
chung dUÇ1c thé hi~n bâng m(>t hàm s6 mü.

Danh giâ ty suat sinh thô trong giai do~n 1955-1995

. Biêu d6 1 thé hi~n ty su~t sinh thô trong giai do~n 1955-1995 dUÇ1c tinh
dl!a theo nhiêu ngu6n khac nhau : th6ng kê dan s6 thuèmg xuyên, cac tinh
toan gian tiép qua d6i chiéu cac s6 li~u cua cu(>c t6ng diêu tra dân s6 nàm
1979 và 1989, và tinh toan cua Liên hgp qu6c. Ty su~t sinh thô tinh tù s6 sinh
ra theo cu(>c t6ng diêu tra dan s6 nam 1989 và s6li~u cua cu(>c diêu.tra dan
s6 thl!c hi~n ngày 1/4/1993 cüng dâ dUÇ1c thé hi~n trên biêu d6.
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Biêu do 1 : Xu hllang dien bién cua ty suât sinh thô
aVi~t Nam tir 1955 dén 1995

Khi h6i nhûng phl;l nii' tir 15 dén 49 tuôi vê s6 con mà hQ da sinh trong
IÀn sinh gân nhât, chung tôi da thu dugc con s6 1.937.517 trè em trong 12
thâng trU<1c cue:?c tÔng diéu tra dan s6 nam 1989 (TÔng cl;lc Th6ng kê, 1991,
1992a, 1994b). S6 dan diéu tra dugc ngày 1/4/1989 là 64.411.713 nguài. Tir
1979 dén 1989, nhip de:? tang truèmg dân s6 hâng nâm là 2,1 %. Vi v~y, co thé
tinh s6 dan 12 thâng trU<1C ngày 1/4/1989 là 63.738.984 nguài, và ty suât sinh
thô là 30,40/00.

cac két quà cùa cue:?c diéu tra dan s6 ngày 1 thâng 4 nam 1993 cho
phép tinh toan ty suât sinh thô nâm 1992 là 29,80/00. Nhung néu dl!a trên ty
suât sinh dugc ghi l~i t~i cac tinh thành nàm 1992 và néu tinh trung blnh dl!a
vào dan s6 cùa cac tinh, ta se co dugc me:?t ty suât sinh thô thâp han : 27,80/00.

Trên biéu d6 1, ta nh~n thây tir dâu nhûng nam 1960 dén cu6i nhûng
nàm 1980, ty lç sinh thô, tinh theo cac s6 li~u th6ng kê dan s6 thuàng
xuyên, thâp han ty suât sinh tinh theo cac ngu6n khâc. Nhûng sai s6 cùa
ngu6n tu liçu này khién ta nghî râng viçc xac dinh s6 sinh là chua dung. Cac
s6 liçu cùa Liên hqp qu6c vé ty suât sinh trong giai do~n trU<1c 1975 cüng
rât thâp. Biéu d6 1 cüng chi ra râng viçc danh gia cac xu hu6ng diên bién
cùa ty suât sinh co thé tin c~y dugc néu no cùng me:?t luc dl!a trên nhiéu
ngu6n khac nhau:

- th6ng kê dan s6 thuàng xuyên tir cu6i nhûng nam 1950 ;

- ty suât sinh thô tinh bâng cach d6i chiéu cac két quà cùa cue:?c
diéu tra nam 1979 (phan dinh 3 nhom tuôi 5-9 tu6i, 10-14 tuôi và
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15 - 19 tu6i) và tù cac kê't quà cùa cu<?c t6ng diêu tra dân s6 nam

1989 (phân d!nh nh6m tu6i 0-4 tu6i và 5-9 tu6i) ;

- ty suâ:t sinh thô tinh tn!c tiép tù s6 tre sinh trong 12 thang truck cu<?c

t6ng diêl.l tra nam 1989 ;

- ty suâ:t sinh thô tinh dl;la vào cac két quà cùa cu<?c Diêu tra Bién

d<?ng dân s6 và ké ho~ch hoa gia dlnh nam 1993 ;

Bàng 2 : Danh gia l~i cac ty suat sinh và chét
ô Viêt Nam tir 1945 dén 1995 (%0)

Nam TY suat sinh thô TY suat chét thô Nam TY suat sinh thô TY suat chét tM

1945 48,0 30,0 1971 38,7 14,7
1946 47,9 29,8 1972 38,2 14,3
1947 47,8 29,6 1973 37,7 13,7
1948 47,7 29,4 1974 37,2 13,1
1949 47,6 29,1 1975 36,8 12,5
1950 47,5 28,9 1976 36,3 11,9
1951 47,4 28,7 1977 35,8 11,4
1952 47,2 28,5 1978 35,4 11,1
1953 47,1 27,9 1979 34,9 10,7
1954 47,0 27,3 1980 34,5 10,4
1955 46,9 26,7 1981 34,0 10,1
1956 46,8 26,2 1982 33,6 9,7
1957 46,7 25,6 1983 33,1 9,4
1958 46,5 24,7 1984 32,6 9,2
1959 46,2 23,7 1985 32,1 8,9
1960 46,0 22,9 1986 31,6 8,6
1961 43,8 22,0 1987 31,1 8,3
1962 43,5 21,2 1988 30,6 8,1
1963 43,2 20,2 1989 30,2 7,8
1964 42,9 19,2 1990 29,9 7,5
1965 42,5 18,3 1991 29,6 7,2
1966 42,1 17,4 1992 27,8 7,0
1967 41,4 16,6 1993 25,3 6,7
1968 40,7 16,1 1994 22,8 6,5
1969 40,0 15,6 1995 20,0 6,2
1970 39,3 15,2
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ty suat sinh thô tfnh theo cUÇJC Dieu tra Nhân khâu hQc gifra ky
nam 1994.

Bang cach sù dl;mg 5 nguon sa 1i~u n6i trên, nguài ta co thé tfnh toan
I~i l} suat sinh lhô mÔi nâm trong giai do~n 1954-1995 (bàng 2).

Danh giâ ty suat chét thô trong giai do~n 1954-1995

Glc sa li~u ve ty suaI chét càn ft hO'n cac sa li~u ve ty sUilt sinh và nll
tiée, nhfrng sali~u hi~n c6 không dù dÇJ tin c~y. Biéu do 2 thé hi~n ty suat chél
thô trong giai do~n 1952-1993, lfnh theo hai nguon khac nhau : thang kê dân
sa thuàng xuyên và cac sa li~u cùa Liên hgp quac. Van can phài luu y rang
eüng nhu ty suat sinh thô, thang kê djnh ky ve ly suat chét thô duqc tfnh dl!a
theo s6 dang ky hÇJ khâu và cac két quà cùa cUÇJC dieu tra bang hlnh thuc tham
dà ve bién dÇJng dân sa hàng nam.

1
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Bicu do 2 : Bién dc)ng cua ty suat chét tM 0' Vi~t Nam
tir nam 1954 dén nam 1995

Dau tiên, chung ta nh~n thây rang hai ty suat chét thé hi~n trong hlnh
trên c6 sI! khac nhau rat 100, dieu này chUng tà nhfrng thiéu s6t trong vi~c dieu
tra ve ly suaI chét.

Theo nhfrng con sa thang kê thuàng xuyên, ty suat chél à Vi~t Nam c6
xu huOOg t'tlng, I1hat là sau nam 1975. Tuy nhiên, cüng không nên VI thé mà vÇ>i
kél 11I~n rang ty suât chét da lâng lên ; cac két quà chclc chcln phài duqc khâng
djnh chù yéu bang dÇJ tin c~y cao nhat eùa cac con sa thang kê vé ty suât chét.

Ty suât chét do Liên bgp quac dua ra cho thây, sau nâm 1975, ty suât
chét à Vi~t Nam van càn cao, luôn à muc trên 100/00.
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cac tinh toan vê ty suât chét trè em dlJa theo s6 trè sinh ra và s6 trè côn
s6ng trong cUQc t6ng diêu tra dân s6 nam 1989 (Banister, 1992) cho thây vi~c

giàm nguy ca tù vong trong nhiing nam 1970 và 1980. cac tinh toan vê ty suât
chét wang ô6i dang tin c~y tù t6ng diêu tra nàm 1989 cho két quà là nam
1989, ty suât chét thô là 80/00 và ty suât chét trè em là 450/00. Diêu tra Nhân
khàu hQc giüa ky nam 1994 cho thây ty suât chét da giàm trong 15 nam truac
nàm tién hành diêu tra. Ty suât chét trè em da liên tl;lc giàm, tù 54,80/00 d6i v6'i
thé h~ sinh trong khoàng thm gian 1978-1983 xu6ng côn 46,00/00 d6i v6'i thé
h~ sinh trong khoàng thm gian 1984-1988, và chi côn 44,20/00 d6i v6'i thé h~

sinh trong nhiing nam 1989-1993. Ty suât chét tù khi côn trong bào thai cüng
giàm tù 82,10/00 trong nhiing nàm 1979-1983 xu6ng côn 68,70/00 trong nhÙ'Ilg
nàm 1984-1989. Diêu này cho phép chl1ng ta xac dinh duqc ty suât chét thô
àdu6'i 80/00 trong nhiing nam 1984-1989.

Ol!a trên cac phân tich và quan sat nêu trên, chl1ng tôi da danh gia l~i

ty suât chét thô hàng nàm trong giai do~n 1954-1995 (bàng 2).

Phân tich xu hUÔllg dien bién cùa cac ty suat theo dAng ky he) khâu

Biéu d6 3 thé hiçn ty suât sinh thô, ty suât chét thô và, thông qua slJ
khac biçt giüa hai ty suât này là ty suât gia tang tl! nhiên dân s6 Viçt Nam
trong giai do~n 1945 - 1994, thu duqc nha cac tinh toan da nêu à trên. Qua
dQ dân s6 à Viçt Nam bat dâu sau khi két thUc Chién tranh Thé gi6'i II nhu
v~y c6 thé duqc biéu dien nhu sau :

l'l\jp,nJhiD.. ,....----------------------,

•
- --- --' Tt ...- ..

.;cr ~

Biêu do 3 : Dien bién gia tAng tl! nhiên dân s6
il Vi~t Nam tir 1945 dén 1995



Giai dO<;tn này dugc coi là tién qua dq dân s6. No dugc d~c trung bai
mqt ty suât sinh và ml)t ty suât chét cao, diéu này dugc thé hi~n bâng mQt t6c
dQ tang dân s6 tuong d6i thâp, vào khoàng 1,0%-1,5%. Trong giai do<;tn này,
nguài dân con chua co y thUc vé tac d~ng cùa h<;tn ché sinh de.
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MQt s6 nhân t6 làm ch~m l<;ti thài ky qua dQ dân s6 :

- Kinh té'nông thôn [ÇlC luju và thu nh~p rât thâp

Trong giai do<;tn này, hon 90% nguài dân s6ng anông thôn. Kinh té chù
yéu là nông nghiçp, cac phuong ti~n sàn xuât con l<;tc Mu. Nông dân chiém
hon 90% tÔng dân s6 cà nuac và chù yéu s6ng dt,ra vào trong ilIa. Nam 1940,
sàn lm;mg thoc là 5.802.000 tân, nam 1995 là 6.120.000 tân. Hon nüa, hâu hét
nông dân déu không phài là chù cùa cac dong ruQng mà h<;> canh tac và muc
s6ng cùa h<;> rât thâp.

- Hoàn toàn thiêû trang thiêt hi Y tê'

Chién tranh co tM là nguon g6c cùa nhii'ng m6i quan h~ h<;tn ché cùa
Vi~t Nam vai nuac ngoài ; vi v~y, cac tién bl) trong lïnh Vt,rc phong và chüa
~nh, ding nhu vi~c ap d~ng cac tién bQ do không dugc nh~n thây. Nam 1940,
cà nuac chi co 741 ca sa y té, 13.000 giuàng b~nh, và 600 y bac sï. Nam
1955, s6 ca sa y té chi con 567, nhung s6 giuàng b~nh và bac sï l<;ti tang hon,
lên tai 23.200 giuàng và 1.100 bac si Tuy nhiên, cac ca sa và s6 bac sï này
l<;ti phân b6 không dong déu trên cà nuac mà chù yéu t~p trung acac thành
ph6 lan và trung tâm dô thi, trong khi à cac vùng nông thôn, nguài dân tMm
chi không dugc hubng nhii'ng diéu ki~n cham soc y té t6i thiéu.

- Ty suât chêt tre em rât cao

Theo cac két quà cùa cUQc tÔng diéu tra dân s6 nam 1989, ty suât chét
tre em co liên h~ ch~t chë vai tÔng ty suât sinh. Chung tôi không nâm dugc
nhii'ng s6 li~u vé ty suât chét tre em trong giai do<;tn này, nhung châc cMn
con s6 này rât cao. Truac dây, Pierre Gourou da thu th~p dugc nhiéu tài li~u

vé tinh hinh dân s6 t<;ti ml)t s6 phuàng và khu vt,rc aHà NQi, Hài Phông, Tién
Hài và Bùi Chu. Trong cu6n "Nông dân adong bâng Bâc B(>", ông nMn xét :
"Nhiêu tre em chêt, m(jt so chêt rât sOm, nhtlng klzông dtlçtc khai tu"
(Gourou, 1936). Nguyên Thiêu Lâu, trohg bài "Ty suât chét à Quàng Hinh",
dang trên t<;tp chi Truàng Vien Dông bac cÔ Phap, da khâng djnh "niim 1938,
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ty suât tU- vong tri em aqu~n Lç Thuy, Qudng Binh da lên téfi 2140/00. Do là
con sô' rât cao n.

- Ty lç mù chu cao, ty lç tri em téfi tntcmg thâp

Ty I~ mù chû ty I~ thu~n vé1i ty suât sinh, và ty I~ phl;l nû c6 trlnh dQ
hQc vân cao (ft nhât là hQc hét câp II) ty I~ nghjch vé1i ty I~ sinh (theo s6li~u

t6ng diéu tra dan s6 nam 1989). Nhiéu nghiên clÎll khâc cho thâ'y m6i liên h~

trên cüng t6n t~i giûa trlnh dQ hQc vân cùa phl;l nû vé1i ty suât cMt trè em.
Theo cac két quà cùa diêu tra Nhan khâu hQc giûa ky, tu6i thQ cùa trè em liên
quan ch~t chë vé1i trlnh dQ hQc vân cùa nguai my. Trlnh dQ hQc vâ'n cùa nguOi
my càng cao, thl nguy co tù vong cùa con càng thâp. Ty suât chét trué1c 5 tu6i
il trè co my mù chu cao han gâp 3 làn ty suât cMt cùa trè co my it nhât da hQc
hét câp II.

Nam 1945, 90% dan s6 Vi~t Nam chua biét dQc, biét viét và trong s6
nhUng nguai mù chu, phl;l nu chiém da 56. 6 trè nho, ty I~ dén truàng rât thâp.
Trong nam hQc 1939-1940, chi co 3 trên 100 em duQ'c dén truàng. Dén nam
hQc 1955-1956, ty I~ này vân chi là 8%.

- Ành Jlltiing cua phong t~c, t~p quan

Vào thOi ky này, xii hQi Vi~t Nam vân là mQt xii hQi nông nghi~p chiu
sl;l th6ng tri cùa tu tuàng Nho giao. cac ho~t dQng cùa nguOi dan chi gié1i h~n
trong lüy tre làng, Mu nhu không t6n t~i cac quan h~ vé1i bên ngoài. Cà b~c,

ruqu chè... là chuy~n thuàng nh~t My ho~i suc khoe và tinh tMn cùa nhan
dAn, diêu này không giup cài thi~n duQ'c muc s6ng v6n dii rât thâp.

Trong xii hQi Nho güio, phl;l nu phài tuan theo "tam tàng" : t~i gia tàng
phl;l, xuât gia tàng phu, phu tù tàng tÙ. Vi tri cùa nguai phl;l nu trong xa hQi
rât thâp so vé1i nam giâi. HQ không co quyén duQ'c Il;la chQn ch6ng mà nguQ'c
I~i phài nhât ml;lc tuan theo y mu6n cùa cha my, nghia là Iâ'y nguai mà cha
my chQn cho mlnh. Vi tât cà nhUng Iy do d6 hi~n tuqng tào hôn rât ph6 bién :
cac cô gai lây ch6ng tù nam 13-14 tu6i. Khi Iâ'y ch6ng, nguai phl;l nu phài làm
mQi vi~c : hQ phài thl;lc hi~n tâ't cà cac nghia VI;l làm my, ngoài ra càn phài
quan xuyén vi~c nhà.

Tir 1955 dl" 1995

Nhu biêu d6 3 dii chi rô, giai do~n 1955-1995 Ung vé1i thài ky qua dQ
dan s6. Giua nhUng nam 1950, ty suât chét dii bât dàu giàm m~h trong khi
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ty suât sinh giâm ch~m hem. Giai dOl;ln này kéo dài cho tÔ'i dâu nhfrng nam
1960 và co thé duqc coi là sI! bât dàu cùa qua dl) dan s6. Sau do, ty suât chét
và ty suât sinh da giâm cùng nh!P cha tOi dàu nhfrng nam 1990 : do là giai
dOl;ln trung gian cùa qua dl). Giai dOl;ln cu6i cùng, tù dâu nam 1991 tÔ'i nay,
khi ty suât sinh bât dàu giàm ml;lnh.

Cac nhân t6 3nh hU'àng quyét dinh dén qua dt) dân s6

- Cac nhân tô' nhân khtlu hl}c

Dan s6 Vi~t Nam vào giùa nam 1995 là 74 tri~u nguèti. Sau
Indônéxia, Vi~t Nam là nuâc dông dân thû hai trong khu Vl!c châu A-Thai
Binh Duemg, khu Vl!c phat trién cl!c ky nang dl)ng. Theo T6ng c~c Th6ng
ké, dân s6 Vi~t Nam nam 2002 d~t 79,727 tri~u nguèti l . Két qua cùa hai
cul)c t6ng diéu tra dan s6 nam 1979 và 1989 cho thây m()t t6c dl) tang
truèmg dân s6 hàng nam là 2,1 % trong thèti ky giùa hai cul)c t6ng diéu tra
này. Theo cac s6 li~u th6ng ké cùa nhüng nam tiép theo t6ng diéu tra dan
s6 nam 1989, tù nam 1990 dén nam 1995, t6c dl) tang truèmg da giam và
dân s6 thành th! 6n d!nh à mûc 20% t6ng dân s6 cà nuâc. Nam 2002, dan
s6 thành th! d~t mûe 25,1 %2.

Ty s6 giOi tinh (s6 nam trên 100 nù) nam 1989 là 95. Diêu này co nghïa
là nù dông hem nam, d*c bi~t do cac cul)c chién tranh lién tiép mà dât nuâc
da phai trai qua tù nam 1940 dén nam 1975. Nhung ké tù do, ty s6 giOi tfnh
da nâng lén và cha dén nam 2003, hi~n dang dl;lt 96,7 nam trên 100 nfrl.

Dân s6 Vi~t Nam vân con tre, két qua cùa ml)t ty suât sinh truâc do rât
cao. Nhung nhfrng nam gàn dây, dan s6 Vi~t Nam bât dàu co sI! già hoa. Ty
1~ ngum tre (0-14 tu6i) da giâm tù 39,8% vào nam 1989 xu6ng con 36,8%
nam 1993. Nguqc l~i, ty 1~ cùa nhom ngum tu6i trung binh (15-59 tu6i) và ty
l~ nhom ngum già (60 tu6i trà lén) ngày càng nhiéu. Oic ty 1~ này làn luqt
tang tù 52,9% và 7,3% nam 1989lén 54,8% và 8,4% nam 1993. Diéu này da
dân dén ml)t sI! giàm dang ké quan h~ ph~ thul)c xu6ng con 82,5% nam 1993
tù 89,0% nam 1989 (bang 3).

1. B6 sung bài Ban biên l~p.

2. B6 sung bài Ban biên l~p.

3. B6 sung bài Ban biên l~p.
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Bang 3 : Phân bo dân Cil theo nMm tuÔi và giOi tinh,
và ty I~ ph., thuQc, 1989 và 1993 (%)
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Nh6m tu6il 1989 1993

TY I~ ph~ thu~c Tong Nam NO' Tong Nam NO'

1. Nh6m tuoi

0-14 tuoi 39,8 42,6 37,2 36,8 38,9 34,9

15-59 tuoi 52,9 51,1 54,7 54,8 53,8 55,6

60 tuoi trà lên 7,3 6,3 8,1 8,4 7,3 9,5

2. TY I~ ph~ thu~ 89,0 95,5 83,4 82,5 85,9 79,9

Ngu6n : Uy ban Qu& gia Dân sô' và Kê'hOlJch h6a Gia dinh,
T6ng qlC Thông kê, 1995a, bilu 2.6, Ir. 17.

Hôn nhâTI vân là m(>t hiçn tuqng pM bién b Viçt Nam. Theo cac két
quà cua cu(>c Diêu tra Bién d(>ng dân s6 và ké hOl,lch bOa gia dlnh ngày 1
thang 4 nam 1993, trong s6,nhÜllg nguài tir 13 tu6i trb lên, 67% da co gia dlnh
(ty lç này là 65% d6i vai nam và 69% d6i vai nù), ty lç nguài chua két hôn
chi là 33%. Hau hét nhÜllg nguài dQc thâTI vân con tre. NhÜllg nguài hon 25
tu6i chi chiém 15% t6ng s6 nhÜllg nguài chua két hôn Mn nào. Tu6i két hôn
trung blnh lan dau là 23,3 tu6i theo diéu tra Nhân khAu hQc giùa ky và 23,2
tu6i theo s6liçu cùa cUQc t6ng diêu tra dân s6 nam 1989.

- On dinh và phat triêlz nêlz kinh tê'

St! phat triên kinh té giai dOl,ln 1955-1995 co thé dugc nghiên cûu theo
ba giai dOl,ln: tir 1955 dén 1975, tir 1975 dén 1990 và tir 1990 dén 1995. Tir
1955 dén 1975, dâ:t nuac bj chia dt thành hai mién, mién BAc và mién Nam,
vai hai thé cM chinh trj khac nhau. Nhân dân, b miên BAc cüng nhu miên
Nam, dêu râ:t mong mu6n dâ:t nuac th6ng nhâ:t. Trong giai dOl,ln này, chién
tranh diên ra liên t\;lc tl,li miên Nam, trong khi tir nam 1965 dén 1972, mién
BAc phài duong dâu v& nhÜllg cUQc không kich cua My. Tuy v~y, nhà ché d(>
bao câ:p cùa Nhà nuac vai st! gil1p dij cua bl,ln bè qu6c té, kinh té vân dl1'ng
vüng và da tl,lO thành m(>t trong nhÜllg nhân t6 quan trQng dân dén théÎng 19i
cùa nhân dân và th6ng nhâ:t dâ:t nuac vào nam 1975. Giai dOl,ln thu hai, tir
1975 dén 1990, là giai dol,lfi tai thiét và phat trién kinh té sau chién tranh. Viçt
Nam da phài VUQ't qua vô vàn kho khan ngan dn st! phat triên, VI ngoài nhÜllg
vâ:n dé do dt viçn trg nuac ngoài gây ra con co cac kh6 khan do ca ché t~p
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trung quan liêu. Giai do~n cu6i cùng bât dâu tu nam 1990 ; nhà co chinh sach
D6i mOi, chuyên tù ché dq quàn ly t~p trung sang kinh té thi trnràng, nén kinh
té da dân dân di vào 6n dinh và da tang tnr6ng nhanh.

Nam 1991, t6ng sàn phAm qu6c m?i (GOP) là 76.707 ty dong ; nam
1993 là 136.571 ty và nam 1994 là 170.258 ty, tuc m6i nam tang blnh quân
8%. Bat chap sI! gia tang vé dân s6 trong nhiing nam cu6i cùa giai do~n là
2%/nam, GOP nam trên dâu nguài vân không ngùng tang lên : tù 1.132.000
dong nam 1991 lên 1.923.000 dong nam 1993 và 2.348.000 dong nam 1994.

Nông nghiçp vân là linh VJ!c dUÇ1c llU tiên hàng dâu. Léon Tabah nhan
m~nh ràng t6c dq phat trién cùa nông nghiçp dong vai trô quyét dinh trong
viçc giài quyét tat cà cac van dé, kê cà cac van dé vé suc khoè mà cac nuâc
thé giâi thu ba thuàng vap phài (Tabah, 1989).

Sàn luqng lU<1llg thl!c cùa Viçt Nam liên tl;lc tango Néu nhu vào nam
1955, sàn luqng lU<1llg thl!c chi à muc 6,6 triçu tan thoc, thl dén nam 1980,
sàn luqng thoc da lên tâi 14,4 triçu tan. Tuy nhiên, thiéu lU<1llg thl!c vân là
mqt can ~nh kinh niên. D6i mâi trong quàn ly nông nghiçp, d~c biçt là nông
dân dUÇ1c tl! do khai thac diçn tich dat Nhà nuâc giao, cu6i cùng da gap phân
t~o ra mqt buâc phat trién thl!C sI! cho sàn xuat. Nam 1990, sàn luqng lU<1llg
thl!c toàn qu6c tfnh bàng thoc là 21,5 triçu tan và 26,2 triçu tan vào nam 1994.
Nhà giàm ty suat sinh, sàn luqng IU<1llg thl!c tinh theo dâu nguài trong 4 nam
(1990-1994) da tang dang ké, tu 324 kg lên 361 kg. Diéu này da gi6p Viçt
Nam giài quyét triçt dé, vào th~p ky cu6i cùa thé ky 20, vâ:n dé thiéu lU<1llg
thl!c v6n da hoành hành tu lâu. H<1Il thé, Viçt Nam côn trà thành mqt trong
nhiing nuâc xuâ:t khâu g~o hàng dâu thé giâi. Nam 1990, luqng g~o xuâ:t khâu
là 1,62 triçu tan, nam 1993 là 1,72 triçu tan và nam 1994 là 1,95 triçu tan.

Chinh phù Viçt Nam da quyét dinh phat trién kinh té thông qua công
nghiçp hoa và hiçn d~i hoa. Trong khuôn kh6 chinh sach Mi nh~p qu6c té và
vOi mong muon làm b~n vâi tat cà cac nuâc trên thé giâi, công cuqc công
nghiçp Ma da dUÇ1c dinh huâng vé xuat khAu. Sàn luqng công nghiçp da tang
dang ké tù khi D6i mâi. Néu nhu vào nam 1990, gia tri sàn xuat công nghiçp
(trong nam 1989) là 14.011 ty dong, th. nam 1994, da lên tOi 23.170 ty dong.
Tang tru6ng công nghiçp da gop phân tai ca cau l~i nén kinh té. Nông nghiçp,
chiém 40,5% GOP vào nam 1991, da giàm xu6ng côn 28,7% vào nam 1994
(Niên giam Th6ng kê 1994, 1995). Xuat khau ding ca nhiing buâc phat trién
Vllqt b~c.
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Nguài Vi~t Nam co tM il! hào vé nhÜ'l1g thành n!u mà mlnh da d<;lt duqc
trong Hnh vl!c Yté. Phong trào "Ba s<;lch" : "An s<;lch, u6ng s<;lch và à s<;lch" da
duqc phat dçmg ngay tù giua nhÜ'l1g nam 1950, sau do là vi~c triên khai nhiéu
chlJ(mg trlnh cham soc suc khoe. Két quà là, so voi cac nuoc dang phat triên
khac, tlnh hlnh kha khà quan. Trên toàn qu6c, co khoàng 13.000 cc! sà y té,
voi d~i ngü y, bac sy vào khoàng 150.000 nguài, trong do 50% là bac sy và Y
sy. Nhu v~y trung blnh co 1 bac sy hoi;lc y sy trên 1.000 nguài dân. Diéu dang
llIU y là tât cà cac xa déu co tr~m y té và can b~ chù ch6t t~i cac tr~m này déu
da duqc dào t~o CC! bàn. Tr~m y té co nhi~m Vl;l giup da nhân dân trong xa hiêu
râng ciin phài tuân theo cac quy dinh vé v~ sinh và tl! cham soc d6i voi cac
b~nh dC1n giàn. à cac câ:p cao hC1n, co cac cc! sà y té liên xa, cac ~nh vi~n

huy~n, tinh và trung uC1ng.

Trong nhÜ'l1g nam gan dây, Chfnh phù Vi~t Nam da triên khai chuC1ng
trlnh tiêm vac xin mà r~ng cha tre em phong l~i 6 ~nh : lao, b<;lch Mu, ho
gà, u6n van, b~i li~t và sm. Nam 1990, ty l~ tre em duqc tiêm chùng day dù
vac xin ch6ng l<;li 6 b~nh trên là 87% và ty l~ này liên tl;lc tango Nam 1994, ty
l~ này tang lên 94%. Ngoài ra, nhiéu chuC1ng trlnh khac nhu phong ch6ng s6t
rét, bu<1u c6, chuC1ng trlnh nuoc s<;lch cha cac khu VI,l'c nông thôn... da duqc
thl!c hi~n vOi sI! giup da vé v6n cùa Nhà nuoc và cac t6 chuc qu6c té.

- Trillll dq dân tri duçc nâng cao

cac két quà d~t duqc trong Hnh VI,l'c giao dl;lC cüng không kém nhÜ'l1g
thành tt,l'U d<;lt duqc trong lïnh VI,l'c y té. Nam 1945,90% nguài dân Vi~t Nam
d~c l~p con mù chu ; hi~n nay, tlnh hlnh da thay d6i nhieu. NhÜ'l1g s6li~u cùa
t6ng dieu tra nam 1989 cha thâ:y 88% nhÜ'l1g nguài tù 10 tu6i trà lên biét dQc,
biét viét ; ty l~ này là 93% à nam và 84% à nU.

Thài gian di hQc trung blnh cùa nguài Vi~t Nam cüng không con nâm
trong s6 nhÜ'l1g nuoc co thài gian di hQc trung blnh ngan nhâ:t nua. Theo t6ng
dieu tra dân s6 nam 1989, thài gian này là 9,8 nam d6i voi nam và 9,3 nam
d6i voi nu. Nam hQc 1955-1956 chi co 2.002.000 hQc sinh. Nhung s6 hQc sinh
duqc dén tTl1àng trong nhÜ'l1g nam tiép theo da tang liên tl;lc và dén nam hQc
1989-1990 da co 12.183.000 em và nam 1993-1994 là 13.947.700 ém. Nhung
dau nam 1990, khi Mt nuoc chuyên sang kinh té thi tTl1àng, hi~n tuqng hO
tTl1àng lap da xày ra : giao viên bo d<;ly, hQc sinh hO hQc. Theo "Vi~t Nam, 50
nam qua nhÜ'l1g con s6" (T6ng CI;lC Th6ng kê, 1995d), nam hQc 1979-1980, ty
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1~ s6 trè em trung bÙlh dén truàng trên 10.000 dân là 2.700 ; nam hQc 1989 
1990, con s6 này chi con 1.840. Hi~n nay, hi~n tugng bo truàng bo 1ap này
vê co blm da duqc ch~n dténg. Trong nam hQc 1993-1994, 1.924 trè trên
10.000 dân duqc dén truàng.

- Kt lzoÇlclz Izoa gia dinlz : slf 1z6 trçt cua Nlzà nlli1c và dâ'u tll tMclz dong

Ngay tir dâu nhii'ng nam 1960, Chinh phù Vi~t Nam da hiêu duqc tac
d~ng cùa sl! gia tang dân s6 dén phât trién kinh té và khà nang cài thi~n muc
s6ng. Nam 1961, m~t chi thi cùa Chfnh phù vê pha thai tl! nguy~n da duqc
ban hành, sau do là nhiêu chi thi khac, dé khuyén khich hon nfra vi~c ap dl;lllg
ké ho~ch hoa gia dÙlh. Theo chù truong này, nam 1984, Ùy ban Qu6c gia
Dân s6 và Kého~ch bOa Gia dinh da duqc thành l~p ; Ùy ban này co nhi~m

VI,l gilip Chfnh phù thl!c hi~n chuong trinh ké ho~ch hoa gia dinh trên toàn
qu6c.

Oic ho~t d~ng ké ho~ch hoa gia dÙlh là b~ ph~n không thé tach rèti cùa
chién 1uqc phât triên dâ:t nu6'c. Chling t~o thành mQt nhân t6 nên tàng cha
phép nâng cao muc s6ng cùa tlmg nguèti dân, tlmg gia dinh và tir do cùa toàn
xa h~i. Phuong ti~n hfru hi~u nhâ:t dé trién khai cac ho~t d~ng này là tién hành
mQt chién dich tuyên troyên, gitio dl;lc, troyên thông r~ng 16'0, d6ng thOi t~o

diêu ki~n thu~n 1qi dé mQi nguOi dân co thé nAm bAt duqc cac phuong ti~n

phông tranh thai và phâ thai tl!nguy~n và bào dàm cha nhii'ng nguèti ap dl;lng
cac phuong phâp này nhii'ng uu dai nhâ:t d~nh vê v~t châ:t. Ngân sach Nhà nu6'c
vân côn h~n ché nhung tir vài nam trà l~i dây, ngu6n tài chfnh dành cha cac
ho~t dQng dân s6 và ké ho~ch hoa gia dinh da tang 1ên râ:t nhiêu (ngân sach
nam 1993 cao hon gâ:p ba 1ân nam 1992, và nam 1994 cao hon gâ:p 2,5 1ân
nam 1993).

Hi~n nay, d~i da s6 phl;l nfr co gia dinh dêu biét dén cac bi~n phâp
phong tranh thaï. Oic s6 li~u cùa cUQc Diêu tra Nhân khÀu hQc gifra ky nam
1994 cha thâ:y 97% phl;l nfr co gia dÙlh biét ft nhâ:t m~t bi~n phâp phông tranh
thai và trong s6 hQ, 95% biét ft nhâ:t m~t phuong ti~n phong tninh thai hi~n

d~i. So sanh cac két quà này vÛ'i s6 li~u cùa cu~c Diêu tra Nhân khau hQc và
Suc khoe nam 1988 cha thâ:y ty 1~ phl;l nfr biét tlmg bi~n phap phong tranh thai
khac nhau da tang 1ên. D~c bi~t d6i vÛ'i bi~n phap sir dl;lng thu6c tranh thai
(68% so vÛ'i 48%), bao cao su (76% so v6'i 45%), hay tri~t sm nam (74% so
v6'i 49%). Ngoài ra, hâu nhu tâ:t cà phl;l nfr dêu biét nm cung câ:p phuong ti~n

phong tranh thai.
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Bang 4 : Ty I~ ap dl;lng cac bi~n phap phong tranh thai
iJ Vi~t Nam tir 1988 dén 20024 (%)

85

Nam Loai biên phap

Két hqp tat cà cac
Cac bi~n phap hi~n d<;li Bi~n phap truyén th6ng

biên phàp

1988 53,2 37,9 15,3

1993 53,8 41,3 12,5

1994 65,0 43,8 21,2

1995 63,9 49,2 14,7

1996 63,3 52,0 16,3

1998 71,9 57,9 14,0

2001 73,9 61,1 12,8

2002 76,9 64,7 12,2

Nguon : Ùy ban Quôc gia Dân sô' và Kihoq.ch Ma Gia dinh,
T6ng qlC Thô'ng kê, 1995b, biéu 2.11, Ir. 3.
T6ng qte Thô'ng kê, 2003. Ir. 53

Nam 1995, 64% ty l~ phl;l nü co gia dlnh Slr dl;mg m9t bi~n phlip tninh
thai ; 49% Slr dl;mg m9t bi~n phap hi~n d<;li. Ty l~ 64% này cao han so vai
trung blnh cùa cac nuac dang phlit trién (53% nam 1994), cao han so vai
trung blnh cùa thé giai (57% nam 1994) và cao han trung blnh cùa cac nuac
trong khu vl!c châu À-Thai Blnh Duang (58% nam 1994). So vai nhüng nam
truac, ty l~ phl,l nü co gia dlnh Slr dl,lng cac bi~n phap phèmg tranh thai, d~c
bi~t là cac bi~n phap hi~n d<;li, da tang lên (bàng 4).

Két lu~n

Ngay tù dâu nhüng nam 1960, Chinh phù Vi~t Nam da nh~n thuc duQ'c
m6i quan h~ giüa dân s6 và phat trién. Nh~n thuc này da không ngùng duQ'c
khâng djnh. Cu6i nhüng nam 1980, cac v~n dé vé dân s6 da trà thành m9t uu
tiên hàng dâu và duQ'c quan tâm giài quyét. Léon Tabah khâng djnh : "Nh&c

4. S6li~u tir nam 1996 dén nam 2002 do Ban biên t~p c;).p nh~t
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mai ding không thita ding môÎ quan hç dân sa-phât triêil cdn phdi dUÇ/c xem
xét trong môÎ tU(/Jlg quan chÇit chè mà không dUÇ/c coi nhç mÇit này, dé cao
mÇit kia. Câc nuile thuQc thi giiti thu ba dang phiJt triêil Ilhât thiêt phdi trdi
qua tJun kY quâ dQ dân sô: và nguÇ/c lt}inhiing nuile da trdi qua tJun kY qua
dQ dân sô'sèphat triêil di dàng h(m và co vi tri cao h(m trong c(Jllh tranh killh
ti quôc tê: Tit nay, trong thi giiti thu ba, ngum ta không thé' xây dlfllg chiin
IUÇ/c phiJt trié'n mà khôllg g&n liê!l viti chinh sach dân sô~ PhiJt triêil lin dinh
Mt nguon tit bên trong no, tuc là bQllg viçc gidi quyêt cac vân dé dân sa, và
dây chi co thé' là SI! nghiçp cua chillh bdn thâll cac quôc gia." (Tabah, 1989).

Phân tich nêu trên nMm ch(mg to r<lng qua d(> dân so da bât dâu tù giüa
nhûng nam 1950 à Vi~t Nam : Vi~t Nam da trai qua giai do~n khài dâu và
giai ?o~n trung gian, và hi~n nay dang buac vào giai do~n cuoi cùng cua qua
d(>. On dinh chinh tri à Vi~t Nam thong nhâ:t, sI! tl! do tin nguang và hoa giai
dân t(>c, m(>t tiêm nang m~nh cua phât triên kinh té, thêm vào do là cac nhân
to dân so, van Ma, giao dl,lc, y té thu~n lqi, cha phép chung ta tin vào m(>t sI!
phat triên liên tl,lc phù hqp vm sI! phat triên dân so và sI! giàu co vê tài nguyên
thiên nhiên cua dâ:t nuac.
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Bang 5 : Ty suat sinh thô, ty suat chét thô và ty suat tàng tl;l' nhiên
dân 56 iJ Vi~t Nam, tir 1936 dén 20025 (%0)
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Nam Ty suat sinh thô Ty suat chét thô Ty suat tang tl! nhién

1936 48,0 26,0 22,0
1957 46,7 12,2 34,5
1960 46,0 12,0 34,0
1965 37,8 6,7 31,1
1970 34,6 6,6 28,0
1974 34,4 7,2 27,2
1975 31,3 5,5 25,8
1976 39,5 7,5 32,0
1977 36,0 7,0 29,0
1978 31,4 7,1 24,3
1979 32,8 7,1 25,7
1980 29,3 7,0 22,3
1981 30,0 7,0 23,0
1982 30,4 7,4 23,0
1983 31,2 7,8 23,4
1984 29,4 7,0 22,4
1985 28,4 6,9 21,5
1986 27,8 6,9 20,9
1987 27,4 6,7 20,7
1988 26,6 6,3 20,3
1989 30,5 8,1 22,4
1990 29,9 ... 00'

1991 30,4 7,5 22,9
1992 30,0 7,1 22,9
1993 25,3 .. 0 0 ..

1994 22,3 ... 0 ..

1999 19,9 5,7 .. 0-
2000 19,2 5,6 .. 0

50 S6 liçu tù 1999 dén 2002 do Ban bièn tli-P b6 sung.
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Nam Ty suat sinh thô Ty suat chét thô Ty suat tang tl! nhiên

2001 18,6 ... ...
2002 19,0 5,8 ...
Ngllon :
+ Cac sô' li~1I niim 1980 và cac niim tTuéIc là C1ia Gavin W. Jones &StewaTt E.

Fraser, 1984.
+ Cac sô' li~1I tIf niim 1981 dtn niim 1991 là clla T6ng CI,IC Thông kê, 1992b,

bang 4.4. tT. 33.
+ Cac sô' li~1I niim 1992 là C1ia T6ng qlc Thông kê, 1994a.
+ Cac sô' li~1I niim 1993 là clla T6ng qlc Thông kê, 1995c, tT. 31.
+ Cac sô' li~1I niim 1994 là clla Uy ban QllôC gia Dân s6 và Kt hOÇlch h6a Gia

dinh, T6ng qlc Thông kê, 1995b, tT. la.

Bang 6 : Danh gia cua Liên hqp quôc (phllong an trung blnh) vé cac ty I~

theo dang kY. hl) khâu aVi~t Nam, tir nam 1950-1955 dén 1995-2000 (%.)

Nam Tt suat sinh thô Ir suât chét tM Ir suat chét tre em

1950 - 1955 41,8 28,5 180
1955 - 1960 42,0 25,6 163
1960 - 1965 40,9 21,2 148
1965 - 1970 38,3 16,6 133
1970 - 1975 37,6 14,3 120
1975 - 1980 36,3 11,4 90
1980 - 1985 34,7 11,1 76
1985 - 1990 31,8 9,5 64
1990 - 1995 30,3 8,2 54
1995 - 2000 27,4 7,2 45

Ngllon : Liên hÇI]J qllôc, 19916 .

6. cac s6 liçu này dUÇ/c rut ra tu chQn trung bÙ1h vé cac dl! bao cua Liên hÇlp quoc duÇIC I~p

nam 1990. DI! bao này da dUÇ/c diêu chinh co tinh dén cac dl! bao cua Liên hÇlp quoc nâm 1988.
D6i v& Viçt Nam, cac s6 liçu duÇIC quyét dinh tu nhüng ca sa sau:
- Dan so: Danh gia I~i dàn so nâm 1985 dé phù hÇlp v& cac soliçu cua cu~c t6ng diéu tra niim

1979. cac so liçu sa bQ nam 1989 cüng duÇIC tinh dén.
- T6ng ty suat sinh (ISF): T6ng ty suat sinh d.,a trên diêu tra Nhàn khâu hQc và SUc khôe nâm

1988 và co tinh dén bang lich sir sinh dè.
- Ky vQng song tu khi sinh (ec): Gia thiét vê m~t ghi trj eo co thé phù hÇlp trong boi canh cua

Viçt Nam. cac bang s6ng dUÇ/c thiét I~p tu cu~c t6ng diêu tra nil.m 1979 cüng dUÇ/c xem xét.
- TY suat chét tre em: 'Dl!a theo gia thiét vé m~t gia tri dUÇ/c nêu atrên và mô hlnh bang song

cua Coale và Demeny.



QUADQDANSÔ

Bàng 7 : Ty suat sinh thô dU'Q'c tinh toan trt;rc tiép tir cac s6 Ii~u

cùa cac cUQc tÔng diéu tra nam 1979 và nam 1989 (9bo)

Nam 1979 1989

1955 - 1959 44,0 -
1960 - 1964 43,9 -
1965 - 1969 42,3 36,3

1970 - 1974 38,8 35,3

1975 - 1979 32,8 33,2

1980 - 1984 - 33,5

1985 - 1989 - 31,0

Ngu6n : T6ng Cl.le Thang kê, 1991, biê;l 9-5, fr. 95.
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Nhfrng chuyên bién
ve kinh té-xâ hQi và ty l~ két hôn

Nguyin Hiiu Minh

Thay dÔi vê hôn nhân à châu A

Hôn nhân là yéu t6 hét suc quan trqng dn tinh dén khi nghiên cUu qua
d('> dân s6 VI hôn nhân co m6i quan h~ trl!c tiép vai khà nang sinh sàn. Trong
nhfrng nam gân dây, nghiên cUu vé ty I~ két hôn à châu Aco ynghïa d~c bi~t

quan trqng VI ty I~ sinh à khu Vl;lc này tang chù yéu là do tào hôn và hâu nhu
t~t cà mqi nguai déu I~p gia dlnh (Hirschman, 1985):

Phân lan cac nuâc châu A dang chuyén tir hlnh thuc cuai xin truyén
th6ng sang hlnh thuc cuai xin "hi~n dl;li". Nhfrng d~c diém chinh cùa qua trlnh
bién d6i này là tu6i két Mn lân dâu tang, ty 1~ nguai s6ng dQc thân tang, mqi
ngum tl! do hem trong vi~c quyét djnh hôn nhân cùa mlnh. D6ng thm, nhfrng
m6i quan h~ tlnh càm truâc hôn nhân, tln~ yêu lang ml;lll chiém mQt vi tri
ngày càng lan trong vi~c Il!a chqn bl;ln dai (Smith, 1980 ; Xenos & Gultiano,
1992 ; Rindfuss & Morgan, 1983 ; Cheung & al., 1985). Tir nam 1900 dén
1950, tào hôn r~t ph6 bién tl;li hâu hét cac nuâc châu A, và hâu nhu l~l cà mqi
ngum déu I~p gia dlnh. Trong nhfrng nam 1950-1960, chuAn ml!c này van
dUÇ1c duy trI. Nhung tir nam 1970, ty I~ két hôn à châu Ada bât dâu thay d6i
và XU~l hi~n xu huang" cuai muQn hem. Chung ta co thé nh~n th~y rAng két
hôn truâc 20 tu6i không con ph6 bién tl;li nhiéu nuâc nua và hi~n nay, tu6i kél
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hôn trung blnh lân dâu 1 da vuÇ1t qua con so 20 t~i tât ca cac nuôc trù nhfm~

nuôc Dông Nam A (Liên hqp quoc, 1990).

Nhiêu nhà nghiên cûu da co gâng tlm hiêu cac nhân to dân dén SI! thay

d6i ty l~ két hôn này. Thuyét hi~n d~i h9a cùa William Goode (1963) nhân
m~nh dén anh hubng cùa qua trmh công nghi~p bOa và hi~n d~i hoa. Trong
so cac nhân to hi~n d<;ti bOa, quan trç>ng nhât là ty l~ trè em dUQc di hQc, thay
d6i vê ca câu vi~c làm và dô thi hoa. Goode dl! doan ràng, t<;ti cac nuôc dang
hi~n d<;ti hoa, do tac dQng cùa nhfmg yéu to này, Mn nhân se ngày càng it chiu
anh hubng cùa gia dlnh. cac b~n trè co quyên tl! do han và phl;l nü co dia vi
xa hQi ngày càng cao. Két qua là, trong toàn xa hQi, xu huông cuôi mUQn han
xuât hi~n và soluqng dam cuôi tl! nguy~n tàng. 0 câp dQ ca nhân, thuyét cùa
Goode dAn dén gia thuyét liên quan dén công vi~c nhu sau: nhfmg nguài co

dia vi xa hQi cao (trlnh dQ hQc vân cao, làm vi~c trong nhfmg lïnh Vl;lc ngành
nghé hi~n d~i...) se tl! do han trong vi~c ll!a chQn b<;tn dm và se két Mn mUQn
han nhfmg ngum co dia vi xa hQi thâp. D6ng thài, nhfmg nguài sinh ra và 100
lên Ct thành thi se dUQc tl! do han trong Mn nhân và cüng se cuôi mUQn han
nhfmg nguài sinh ra và 100 lên Ct nông tMn. cac quan diêm ly thuyét ca ban
cùa Goode da dUQc khâng dinh bàng thl!c té Ct cac nuôc châu A(Smith, 1980;
Xenos & Gultiano, 1992 ; Hirschman, 1985). Trong cac nhân t6 hi~n d~i bOa,
giao dl;lC dUQc coi là nhân t6 quan trQng nhât.

Néu cac nhân to hi~n d~i bOa dUQc nhm nMn nhu tac nhân chinh cùa
sI! thay d6i trong hôn nhân, thl SI! anh hubng này cüng khac nhau Ct m6i qu6c
gia. Giüa cac nuôc châu A cüng co nhiêu khac bi~t vé tu6i két hôn và cach
ll!a chQn b~n dài, m<)c dù nhfmg nuôc này co cùng trlnh dQ phat trién kinh té.
Han nüa, m6i nuôc co nhfmg nhân to d<)c thù cüng anh hubng dén ty l~ két
hôn, châng h<;tn nhân to vùng Ct Thai Lan, nhân to dan tQc Ct Malaysia, hay sI!
can thi~p cùa Nhà nuôc vào cac vân dé gia dlnh Ct Trung Quoc. Dl!a trên thl!c
té này, Ruth Dixon (1971) da dua ra mQt khung ly thuyét mang tinh xa hQi
hQc nhân m~nh Ulm quan trQng cùa ba bién s6 làm thay d6i anh hubng cùa
câu truc xa hQi lên ty l~ két Mn. cac bién so này là khd m'ing lçîp gia dinh
(availability of marriage), tinh khd thi cua hôn nhan (feasibility of marriage)
và mong muôn co dam cuo'i/hôn nhân (desirability of marriage).

J. TuÔi két hôn Jân dâu trung blnh là tuÔi trung blnh khi chlta I~p gia dlnh d6i vm nhÛ'l1g ngltài
cltÛÎ tnrâc 50 tuÔi. De biét thêm chi tiét vé cach tinh này, xem HajnaJ (1953).



NHUNG CHUrÉN BIÊN VÉ KINH TÉ.XÀ HQI ... 95

Theo Ruth Dixon, khd niing l(lp gia din/z co thé dugc xac djnh chù yéu
bâng sI! cân bâng vê tuôi và gi6i. cùa nhÜllg nguài dang à d9 tuôi két hôn, ho~c
bâng d~c diém cùa hôn nhân : hôn nhân sap d~t hay hôn nhân tl! nguy~n. Tfn/z
khd thi cua hôn II/zâll chù yéu liên quan dén cac diêu ki~n mà dôi trè phài h9i
tl;! dugc dé co m(lt cu(lc song gia dlnh Ôn djnh, châng h.;m nhu tién luong, nhà
,à, khà nàng song cùng nhau. Nhu v~y, à nhÜllg nai mà gia diIih h~t nhân là
'phÔ bién, néu cac ca nhân co thé dugc tl! do quyét djnh hôn nhân cùa mlnh
thi nhÜllg nguài con d(lc thân se co xu huâng l~p gia dinh mu(ln hon. Con à
nhÜllg nai mà gia dlnh mà r(lng là phÔ bién, thanh niên co thé se l~p gia dlnh
sam hon vi mQi nguài dé dàng hl> trg kinh té cha dôi trè. Néu gia dinh mà
r(lng là chuan ml!c, hôn nhân rât dé chju ành huàng cùa gia dlnh và hQ hàng.
Mong muôÎl co dâm c/'tifilhôllnhân chù yéu dugc xac djnh bâng suc ép cùa xa
h(li, hay bâng d9ng ll!c cùa cac ca nhân khi hQ l~p gia dlnh. Suc ép cùa xa h(li
xuât phat tù 19i ich mà nguài ta co thé co dugc tù vi~c l~p gia dinh, châng h~n

dugc trg giUp vê kinh té trang luc kho khàn, duy tri noi giong, ho~c co m(lt
cu(lc song tinh càm. Câc suc ép này cüng bao hàm cà nhÜllg m~t tiêu cl!c mà
cac ca nhân phài chju d'!llg néu hQ di ngugc l~i vai chuan ml!c nhu: song don
d(lc, duong dâu v6i. nhÜllg lài gièm pha do song d(lc thân, Mp kho khàn vé
kinh té và tlnh càm khi vê già. Diém m~nh cùa phuong phâp lu~n cùa Dixon
là da dé cao ành huàng cùa cac thiét ché xa h(li nhu : h~ thong gia dlnh, chuAn
ml!c hôn nhân và nhiêu yéu to khac dén sI! cân bâng trang phân b6 dân cu
theo tuôi và gi6i.. SI! chuyén bién cùa cac yéu to này không tuong xUng vai
qua trlnh hi~n d~i hoa. Vi dl;!, chién tranh co thé làm thay dôi tac d(lng cùa
cac yéu to hi~n d~i hoa doi v6i. chuan ml!c hôn nhân thông qua thay dôi sI!
phân bo dân cu theo tuôi và gi6i.; và làm giàm suc ép cùa chuAn ml!c truyen
th6ng lên tl;!C l~ hôn nhân.

Xa hQi Vi~t Nam duong d~i và cac nuac Dông Nam Â khac co nhieu
d~c diém chung trong IInh V'!c kinh té (trinh d(l phat trién thâp) và nhiêu nét
vàn hoa truyên thong vân dugc duy tri (l~ tào hôn và hâu nhu tât cà mQi nguài
dêu l~p gia dlnh ; sI! cao thi~p m~nh me cùa gia dinh và hQ hàng trang hôn
nhân). Nhtrng Vi~t Nam co nhiêu nét d~c trtrng riêng làm thay dÔi ty l~ két
hôn. Vai tro cùa cac yéu t6 ành huàng dén chuan ml!c hôn nhân à Vi~t Nam
khac vai cac quoc gia khac trang vùng. NhÜllg nét d~c trtrng này là:

- 0 Vi~t Nam, Nhà nuac co quyén ap dl;!ng cac chfnh sach tl! nguy~n
dé thay dôi chuan ml!c hôn nhân ;

- Trinh d9 giao dl;!c cao trong khi trinh d(l kinh té thâp (Banister, 1993);
- Dât nuac da trài qua m9t thài gian dài chién tranh (1945-1975).
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VOi nhÜJlg d*c tn.rng này, SI! thay d6i trong ty l~ két hôn à Vi~t Nam
li~u co thé gi6ng vOi à cMu Anoi chung hay không ? aic nMn t6 hi~n d~i

hoa nhu trloh dQ giao dl;!c cao, dô thi hoa m~nh và ca hQi viçc làm phi nông
nghi~p tang liçu co thé co ành huàng quyét dinh dén SI! thay d6i trong hôn
nhân à Vi~t Nam hay không ? SI! can thi~p cua Nhà nuac, gia dloh và cUQc
khang chién truèm.g ky co vai tro gi trong vi~c diêu chinh cac nhân t6 hi~n d~i

hoa lên chuAn m\fC hôn nhân ?

Cho tOi nay, không mQt nghiên CU'u xii hQi hQc hay dân s6 hQc nào dê
c~p mQt cach co h~ th6ng tai SI! bién d6i cua ty l~ két Mn à Vi~t Nam. CUQc
T6ng diêu tra dân s6 nam 1989 và cUQc Diêu tra Dân s6 và Sûc khoe nam
1988 (Ùy ban Qu6c gia Dan s6 và Ké ho~ch bOa Gia dlnh, 1990) chi phân tfch
mQt vài khfa c~nh liên quan dén tu6i két hôn và tloh tr~ng hôn nhân noi
chung. Nhiêu nghiên CU'u khac dii quan tam tai tu6i két hôn, nhung chi xem
do nhu mQt nhân t6 trung gian ành huàng tOi tlnh hloh kinh té-xii hQi. Vf dl;!,
cac nghiên CU'u vê ành huàng cua sI! thay d6i tu6i két hôn tOi ké ho~ch hoa
gia dlnh và vi~c xay dl!Og nhà à (Nguyên HÜ'U Minh. 1979), ho~c tOi ty l~ sinh
(Nguyên Ll!c & al., 1993). NhÜJlg khfa c~h khac cua cUQc s6ng vq ch6ng,
nhu tiêu chf chQn b~n dm ho~c hôn nhân do gia dlnh sap d~t, gân dây mOi
duqc dê c~p tâi mQt cach sa sài. Dl!a trên cac két quà cua mQt s6 nghiên cU'u
mOi nhât, bài viét này trloh bày mQt vài d~c diém cua sI! thay d6i trong chuAn
ml!c vê hôn nhân lân dâu à Viçt Nam, vê m6i quan h~ giüa sI! thay d6i trong
ty l~ két hôn và qua trlnh hiçn d~i hoa. Cu6i cùng, bài viét giOi thi~u vai tro
cua Nhà nuâc và ành huàng cua chién tranh tOi vân dé này. Bài viét t~p trung
vào ba câu hoi : sI! tuang d6ng vé kinh té-xii hQi cua dôi tre ; cac d~c diém
cua hôn nhân (cach chQn b~n dm) và chuAn ml!c cua viçc két hôn làn dâu.

Hôn nhân truyén th6ng à Vi~t Nam dU'Oi anh hU'àng cua nhÜ1lg thay d6i

vé t\inh té-xà hc)i

Cho dén thé ky XX, hôn nhân à Viçt Nam là mQt vân dé quan trQng,
không chi d6i vOi cUQc s6ng riêng tu cua cac c~p vq ch6ng và d6i vOi t6 âm
cua hQ mà con quan trQng d6i vâi cac quan M cua c~p uyên uang này vâi d<;li
gia dloh và gia tQc (Dào Duy Anh, 1938 ; Trân Dinh Huqu, 1991). MQt trong
nhÜJlg chûc nang quan trQng nhât cua hôn nhan và gia dlnh là sinh con de cai
(nhât là con trai), dé duy tri noi gi6ng theo quan ni~m cua Nho giao. Han nüa,
hôn nhân con co dQng ll!c vê m~t kinh té. Nguùi vq không chi là ngum sinh
con de cai cha gia dloh nhà ch6ng mà con phài là lao dQng chfnh và nguài
cham 10 tât cà cac vân dé trong gia dloh ch6ng. Chfnh VI v~y, cac gia dlnh rât
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quan tâm dén vi~c chqn con dâu và 10 tim vrJ cho con trai cùa minh tù rat sam.
Thanh niên không hé d~t ra tiêu chf trong vi~c h!a chqn b<;\n dài vi hq hâu nhu
không c6 mç,t chut quyên gi trong vi~c này. Thay vào d6, nguài ta tim thay
cac tiêu chf trong vi~c chqn con dâu hay con ré (nhat là con dâu). Vi cô dâu
se là nguài sinh con noi dôi tông duàng và là lao dç,ng chfnh cho gia dinh nhà
chong, nên nguài ta d~c bi~t quan tâm dén slÎc kh6e và nghê nghi~p cùa con
dâu. Khà nâng sinh sàn, sI! vâng lài chong, d<;\o làm con doi vai b6 m~ chong,
cüng nhu khà nâng d6ng g6p vê kinh té trong wang lai cho gia dinh cbOng,
dUÇ1c coi là nhÛ'l1g phâm chat ca nhân quan trqng nhat. Vi d6ng vai tro quan
trqng vm gia tç,c nên dam cuai thuàng dUÇ1c cha m~ ho~c nhÛ'l1g nguài 100 tuôi
trong gia dinh siÏp d~t, và tinh yêu không dUÇ1c bàn dén2• Bên c<;\nh cac phâm
chat ca nhân cùa con dâu hay con ré, môn dang hl) dôP là mç,t trong nhÛ'l1g
tiêu chf chinh. N6 nhAm cùng co gia dinh và dong hq. Oic gia dinh déu mong
muon tim dUÇ1c mç,t nàng dâu xuat thân tù cùng mç,t dâng cap kinh té-xii Mi.
Oic mâu gia dinh dUÇ1c danh gia cao là gia dinh dông con, giàu c6, nÔi tiéng,
cac thành viên trong gia dinh d6 c6 tu6i thq cao, mqi nguài cùng chung song
và tôn trqng lé th6i, song hoa hÇ1p vm hq tç,c, x6m giéng và con cai hqc hành
thành d<;\t. Gia dinh và hq hàng thuàng gây slÎc ép 100 cà trong vi~c thUc dây
cac thành viên két hôn sam lân dau tranh chang l<;\i tinh tr<;\ng song dç,c thân.
SlÎc ép này vân con rat 100 doi vai phl,l nu vi da sa cho ràng sI! ton t<;\i cùa mç,t
nguài phl,l nu chi c6 gia tr! trong khuôn khô cuç,c song gia dinh.

Gia dinh truyên thong Vi~t Nam, vai cac d~c trung nêu trên, rat ft thay
dôi cho dén cuoi théky XIX. N6 vân tiép tl,lC dUÇ1c duy tri cho dén nâm 1945.
Duai ành huàng cùa cach song phuang Tây và cac cuç,c cài cach dân chù dâu
thé ky, nhiéu chàng trai và cô gai trè, nhat là nhÛ'l1g nguài xuat thân tÙ nhÛ'l1g
gia dinh kM già, dUÇ1c hqc hành và song à cac trung tâm dô thi, dii thé hi~n

nhÛ'l1g doi h6i ngày càng 100 doi vai quyên tl! quyét, vai tro cùa tinh yêu và
binh dâng nam nu trong hôn nhân. Dù v~y, nhÛ'l1g tu tuàng mai này dii không
thâng dUÇ1c cac cuç,c tranh lu~n trên bâo chi và không dUÇ1c ph6 bién trong xii
Mi, vi cac thiét ché chinh trj, kinh té và xii hç,i không bào v~ nhÛ'l1g w tuàng
này (Nguyên Duc M~u, 1990). Tuy nhiên, sau Oich m<;\ng Thang Tarn nâm
1945, hôn nhân truyên thong Vi~l Nam dii c6 nhÛ'l1g thay dÔi quan trqng duai
ành huàng cùa nhÛ'l1g thay dôi m<;\nh me vé kinh té-xii hç,i và chinh tr!_

2. SI! can thiçp cua gia dlnh trong hôn nhân cua cac thành viên dà dlI<;1c lu~t phap phong kién
thùa nh~n, tù Luât Hong Dûc. Lu~t Gia Long cho dén ba b(J lu~t dlI<;1c ap dl,lng ô Viçt Nam
trong giai do\Ul tmac 1945 (Vü Vàn M~u, 1962).
3. Môn dang h9 dô,' : thành ngÜ' dùng dê chi hôn nhân giÜ'a hai nglIài c6 cùng d,a V! xà h(Ji,
hoàn canh kinh té (Vü NgQc Liên. 1941).
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Oie nhân tô hi~n d<;ti hoa dong vai trà nÔi b~t trong sI! thay dôi cua
h~ thông gia tri vq chông và gia dlnh à Vi~t Nam. Nhan tô chinh là sI! phat
triên giao dl.lc. Sau nam 1945, Nhà nuac Vi~t Nam mai thành l~p da d~c

bi~t quan tâm dén vi~c phat triên h~ thông giao dl.lc. Hàng tri~u nguè1i mù
chu, nMt là à cac vùng nông tMn, da duqc huàng thành qua này. Cac sô
li~u cua TÔng dieu tra dân sô nam 1989 cha tMy ty 1~ nguè1i dan dén truè1ng
tang dân trong lap tre và d<;tt dén muc cao nMt à dQ tuÔi 25-34. PMn lan
dan cu thành thL d~c bi~t là nam giai, deu dUÇ1c di h9C. Càn phl.l nU, khoang
cach ve ty l~ biét chu thé hi~n ra nhat à dQ tuÔi trung niên (55-59 tu6i) và
thanh niên (20-24 tuÔi). Trong nMm tuôi 50-54, ty I~ biét chu à nam lan
han à nu 18%. Trong nhom tuôi 30-34, sI! chênh l~ch này chi là 3% và à
nMm 10-14 là duai 1% (TÔng Cl.lC Thông kê, 1991, tr. 53-54). Trlnh dQ van
hoa cao da gop pMn làm cha vi~c phÔ bién nhung quan ni~m mai ve Mn
nhan và gia dlnh, Mn nhân phài xuat phat tù tlnh yêu trà nên de dàng han,
nMt là trong giai tre.

Kinh té phat trién cüng t<;to ca hQi tlm vi~c làm phi nông nghi~p cho
nguè1i dan, nMt là cha phl.l nu. Dông thè1i, cüng làm tang mQt câch dang ké
sI! dQc l~p ve kinh té cua con câi dôi vai cha m~. Hi~n tuqng này cho phép
nam nu thanh niên khâng dinh sI! dQc l~p cua h9 trong nhfrng quyét dinh liên
quan dén Mn nhân. cac s6 li~u cùa cUQC dieu tra nam 1989 cha tMy gân 3/4
dan sô tù 13 tuÔi trà lên., da chU dQng ve kinh té. Ty I~ phl.l nu chU dQng ve
kinh téà Vi~t Nam kha cao: 71,3% dôi vai phl.l nu tù 13 tuÔi trà lên, han 80%
dôi vai phl.l nu tù 20 dén 49 tuôi (TÔng Cl.lC Thông kê, 1991, tr. 143, 149).

Qua trlnh dô thi hoa, dù dien ra càn ch~m à Vi~t Nam, da t<;to ra lôi
sông thành thi khac vai lôi sông nông tMn truyen thông, và co anh huàng lan
dén sI! thay d6i lôi sông à nông tMn. SI! mà rQng cùa gia dlnh h<;tt nMn, sI!
long leo cùa cac quan h~ gia dlnh, sI! da d<;tng cùa cac ho~t dQng kinh té ngoài
gia dlnh và trlnh dQ giao dl.lc cao t~i cac vùng dô thi da tac dQng dén cach
nhln nh~n ve hôn nMn và gia dlnh cua nguè1i dân thành thi. Vai trà cùa tlnh
yêu trong hôn nMn ngày càng lan à thành phô.

cac cai cach ve m~t lu~t phap nhàm khâng dinh sI! tl! do ll!a chçm, dam
bao sI! blnh dâng nam nu trong Mn nMn và tang tuôi tôi thiéu duqc phép két
hôn co thé gop pMn dang ké vào vi~c t~o ra mQt chuân ml!c mai trong Mn
nhan. Truac cach m~ng Thang Tarn nam 1945, cac dieu lu~t ca ban thuoog
mang ni).ng tu tuàng phong kién. Nhfrng dieu lu~t này cô gang duy trI cac
phong tl.lc truyen thông trong Mn nMn và gia dlnh. Vi dl.l : nguè1i cha co toàn
quyen dôi vai gia dlnh và con cai phài phl;! thuQc vào cha m~ trong m9i vi~c ;
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châp nh~n ché dQ da thê; duy tri bât binh dâng nam nü, giüa chang và vq,
phân bi~t d6i xù giüa con trai và con gai.

Sau ûich m<;l.ng Thang Tarn nam 1945, vi~c xây dl!lJ.g cac moi quan h~

vq chang và gia dinh co mQt y nghia cl!c ky quan trçmg. Trang Hién phâp nam
1946, chinh quyên mai da ban hành vi~c xoa bo sl! bât binh dâng nam nü. Nghj
djnh 97 ngày 22 thâng 5 nam 1950 tuyên b6 xoa bo quyen gia truàng và thùa
nh~n quyen con cai dQc l~p t<;l.o dl!lJ.g gia dinh riêng cùa minh. Quan diém dân
chù, binh dâng và nhân d<;l.o cùa Chinh phù mm duqc thé hi~n trong Nghj djnh
159 thâng 11 nam 1950 quy djnh vi~c ly hôn (Nguyên Qu6c Tuân, 1994).
Nhiing van bàn phap ly này. dù duqc ban hành trang thài ki Mt nuqc dang phài
trài qua nhiing kho khan lan, nhung da dong mQt vai tro tich qrc trang vi~c

xoa bo nhiing tàn tich cü cùa ché dQ phong kién vê hôn nhân và gia dinh.
Chung là nhiing buac tién dau tiên dân dén vi~c hinh thành mQt ca sà phap 1y
dân chù han cho hôn nhân và gia dinh. Trang nhiing nam 1950, à cac vùng tl!
do, chinh quyen nhân dân da tân công m<;l.nh me vào hù n;lc tào hôn. Nhiing hù
tl,lc nhu thâch cum qua ca04, doi cùa hai môn bj lên an m<;l.nh me. Nhiing dam
cuai dl!a trên tinh yêu và sl! tôn trçmg lân nhau duqc'khuyén khich.

Lu~t Hôn nhân và Gia dinh ngày 29 thang 12 nam 1959 cùa Chinh phù
Vi~t Nam Dân chù CQng hoa (co hi~u ll!c à mien Bâc cho tm nam 1975, và
duqc ap dl,lng trên toàn qu6c tù nam 1976 dén nam 1986), là mQt moc quan
trçmg cha vi~c xuât hi~n cac mô hinh mai ve hôn nhân và gia dinh. Trang Lu~t

Hôn nhân và Gia dinh 1959, tuôi két hôn toi thiéu là 18 doi vai nü và 20 doi
vai nam. BOn nguyên tac phap 1y nen tàng cùa mô hinh hôn nhân mai này,
duqc pM bién rQng rai nhà chinh sach tuyên truyen à mien Bâc là:

- Hôn nhân tl! nguy~n, tién bQ ;
- Hôn nhân mQt vq mQt chang;
- Binh dâng nam nü, bào v~ quyen cùa nguài phl,l nü trang gia dinh ;
- Bào v~ quyen trè em (Nguyên Qu6c Tuân, 1994).

Sau khi tMng nhât dât nuac, nuac CQng hoa Xa hQi Chù nghïa Vi~t Nam
da ban hành Lu~t Hôn nhân và Gia dinh nam 1986 thay thé Lu~t 1959. Lu~t
mm này cho phép cho cac tÔ chUc chinh trj-xa hQi (HQi Phl,l nü Vi~t Nam, Doàn
Thanh niên CQng sàn Ha Chi Minh, TÔng Công doàn Vi~t Nam) can thi~p vào
cac quan h~ hôn nhân và gia dinh trang truàng hqp can thiét. Dieu này nhàm

4. Lê vàl mà nhà Irai phâi trao cha nhà gâi.
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bao dàm tl! do cùa c.ie bl;U1 tre trong hôn nhan, bao v~ quyên lqi cùa phl,l nù và
tre em (c.ie diéu 9,31,39, 50). Lu~t mm da kéthira c.ie nguyên tAc ghi trong
Lu~t Hôn nhan và Gia dlnh 1959 nhu két hôn tl! nguy~n, hôn nhan m(>t vq m(>t
chong, blnh dang chong vq, bào v~ quyên lqi bà m~, tre em. Lu~t mm này cüng
giù nguyên quy djnh vê tuôi két hôn t6i thiéu trong Lu~t 1959. Bâng sl! ké thira
này, Lu~t Hôn nhan và Gia dlnh 1986 gop pMn blnh diing hoa tl! do Il!a chç>n
b~n dài và t~o thành nên tàng phap Iy dé tang tuôi két hôn. Nhfrng phong trào
v~ d(>ng ké ho~ch hoa vi~c sinh con ho~c I~p gia dlnh mu(>n (26 tuôi vm nam,
22 tuôi vm nù) cüng da cùng c6 nhfrng chuan ml!c mm vé hôn nhan.

Ké thira và phat trién Lu~t Hôn nhan và Gia dlnh nam 1986, Lu~t Hôn
nhan và Gia dlnh nam 2000 bô sung và hoàn thi~n hem cac nguyên tâc cùa
ché h<? hôn nhan và gia dlnh. Lu~t bô sung cac qui djnh vê vi~c chung s6ng
vq chong (diêu 23), quyén duqc tôn trç>ng danh dl!, nhan pham, uy tin, tl! do
tin nguÔllg cùa vq chong, t~o diéu ki~n cha nhau phat trién vé mQi m~t (tir
diéu 26 dén diéu 28). Oic vâ:n dé vê quan h~ hôn nhan co yéu t6 nuâc ngoài
cüng duqc thé hi~n Cl,l thé trong cac diéu lu~t tir 122 dén 128. Oic diêu lu~t

vé Iy hôn duqc quy djnh chi tiét hem5•

Oic nhan t6 nêu trên da gop pMn t~o nên và cùng c6 thêm trong lâp
tre thai d(> mm d6i vâi hôn nhan và gia dlnh. Quyén kiém soat nghiêm ng~t

cùa d~i gia dlnh, nhâ:t là cac thé h~ lân tuôi trong gia dlnh (nhu ông bà, hO
m~), d6i vâi cac thành viên tre hem da giàm, dù à nông thôn, cha m~ vân con
ành huàng dén cac quyét djnh cùa con caio

Khi nghiên CtIu vai tro cùa cac nhan t6 kinh té, chinhtrj, xa h(>i d6i
vâi sl! thay dôi trong ty I~ két hôn à Vi~t Nam, nguài ta không thé không tinh
dén tac d(>ng cùa cu(>c khang chién truàng ky (1945-1954). Chién tranh làm
thay dôi chuan ml!c vé tuôi két hôn VI nam gim di b(> d(>i nên thuàng cuâi
mu(>n hem và ty I~ hy sinh cùa nam giâi trong d(> tuÔi két hôn râ:t cao. Do cac
tac d(>ng trl!c tiép cùa chién tranh, ty I~ nam giâi6 trong d(> tuôi két hôn à Vi~t

Nam thâ:p hem à cac nuâc dang phat trién khac. Nam 1979, ty I~ này là 94,2%,
m(>t trong s6 nhfrng ty I~ thâ:p nhâ:t thé giâi (TÔng Cl;lC Th6ng kê, 1991, tr. 14).
Két quà cùa Tông diêu tra dan s6 nam 1989 cha thâ:y néu nhu s6 tre em nam
và tre em nù không chênh I~ch nhau, thl s6 nam gim à cac nhom tuôi tir 35
dén 60 I~i thâ:p m(>t cach bâ:t thuàng. Ty I~ nam giâi à nhom tuÔi tir 35-39 dén

5. Phan nay do Ban biên t~p c~p nh~t.

6. Dây là ty lç dàn ông trên 100 ph~ mi cr moi nh6m tu6i.
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55-59 dao dçmg tir 80 dén 88%. Nguyên nhân chinh cua sI! thiéu hl;lt nam giai
à cac nhom tuôi này là do tir vong, di cu sau chién tranh và cac sI! ki~n bat
thuàng7 xày dén trong cac tMp ky trlIac (TÔng Cl;lC Th6ng kê, 1991 ; Banister,
1993). MQt h~u quà nghiêm tn;mg khac cua cUQc chién tranh trlIàng ky là s6
luqng thuang binh (Cl;lt chân, tay) và nguài mat khà nâng laD dQng rat cao
(Banister, 1993). Khà nang l~p gia dinh cua nhiing nguài này thuàng thap han
nhiing nguài khac, bài vi hQ bUQc phài cuai mUQn han hoé}-c phài s6ng dQc
thân. Noi cach khac, chién tranh co thê làm thay dÔi chuân ml!c hôn nhân
truyên th6ng vi no làm tâng sI! di chuyên cua dân cu.

NhÜ'ng khac bi~t ve ijch sil và van hoa giua cac vùng xuat phat tù ca cau
tÔ chûc xa hQi thài phong kién. Bién dé)ng chinh tri cûng da dé l~i nhiing dau an
d6i vé1i ty l~ két hôn và mô hlnh hôn nhân gia dlnh trong cac vùng này. Vi dl.!
nhu à mien Nam, do quan h~ thân tQc trong khu Vt,rc làng xa không ché}-t che nhu
mien &c, nên chuân ml!c hôn nhân da thay dÔi mQt cach mem dèo, phù hqp vé1i
nhiing thay dÔi trong xa hQi (DÔ Thai D6ng, 1991). M~t khac, truac nam 1945,
ba bQ lu~t de c~p dén van dé hôn nhân và gia dlnh da t6n ~ song song trên ha
mien cua dât nuac. Do là Vi~t Nam Dân lu~t LUÇ1c khào ap dl.!ng à Dông Duang
(1883), Dân lu~t &c bQ (1931) và Dân lu~t Nam bQ (1936-1938). Ba bQ lu~t này
co nhiéu diêm chung vê ché dinh hôn nhân : cha phép ché dQ da thê và coi sI!
d6ng 9cua gia dlnh là cl!c ky quan trQng trong hôn nhân cua con caio Tuy nhiên,
ba bQ lu~t này cûng co mQt s6 khac bi~t, nhat là ve tuÔi két hôn. Vi~t Nam Dân
lu~t LUÇ1c khao quy dinh tu6i két hôn t6i thiêu phài là 16 d6i vé1i nam và 14 doi
vé1i nu, trong khi Dân lu~t &c bQ an dinh tu6i toi thiêu là tron 18 tuÔi d6i vé1i
nam và tron 15 tuôi d6i vé1i nu (Dieu 73 Dân lu~t &c bQ-Vû Van M~u, 1962).
Trong khi Vi~t Nam Dân lu~t LUÇ1c khào không de c~p dén van de miên tu6i, thi
Dân lu~t &c bQ và Dân lu~t Nam bQ l~ cho phép miên tu6i néu co 19 do chinh
dâng. Dai vé1i sI! d6ng thu~ cua cha mt; trong hôn nhân, Vi~t Nam Dân lu~t

Luqc khào quy dinh mQt câch kha ché}-t che rÀng con cai phài dUÇ1c sI! d6ng 9cua
cha mt; ho~c ông bà mlnh truac khi cué1i. Dân lu~t &c và Dân lu~t Nam co quan
diém tl! do han. Vi dl.!, trong truàng hqp cha mt; và ông bà da mat, nguài truàng
thành co thé l~p gia dlnh mà không cân hoi 9kién cua hQ hàng. D6i vé1i vi thành
niên, chi càn nguài giam hQ tan thành là du ; không càn sI! d6ng 9cua gia tQc.

Tir nam 1954 dén nam 1975, Vi~t Nam t~m thài bi chia dt làm 2 mien,
mien Bilc và mien Nam, vai hai ché dQ chinh quyen khac nhau. BQ lu~t Gia

7. Am chi cac h~u qua cua tlnh tr~g suy thoai ml;lnh vé kinh té, cua sI! tran ap cac cuQ<: nÔi
d~y cua nông dân và cua cac khung hoang nhlI nl;ln d6i nàm 1945 (khoang 2 tri(!u nglIèri chét).
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dinh nam 1959 ban hành à mién Nam dua ra nhiéu diéu l~ khâc vâi Lu~t Hôn
nhân và Gia dinh nam 1959 ban hành à mién Bâc. Theo lu~t à mién Nam, diéu
6 : "Con trai chua du 18 tu6i, con gai chua du 15 tuÔi không duqc két hôn".
Nhl1Ilg diéu 11 cho phép miên tu6i trong cac truàng hqp d~c bi~t : "khi co ly
do d~c bi~t quan trQng, T6ng th6ng Vi~t nam C(>ng hoa co thé ngo~i l~ cho
phép miên ap dl:mg d(> tu6i t6i thiéu" (Vü Van M~u, 1962, tr. 43). D6i vâi st!
châp thu~n cua cha m~, B(> lu~t Gia dinh nam 1959 à mién Nam quy djnh
râng néu không may mQt trong hai ngum, b6 ho~c m~, qua dm ho~c néu m(>t
trong hai không to rô quan diêm cua minh, thi chi cân mQt ngum d6ng y là
duqc. Tuy nhiên, lu~t này cüng quy djnh rô râng cân co st! d6ng y cua ông bà
ngo~i néu ông bà n(>i không con. Noi cach khac, d6i vâi nhiéu vân dé vé hôn
nhân, B(> lu~t Gia dinh nam 1959 à mién Nam co xu huâng thoa hi~p vâi
phong tl,lC t~p quan cuâi xin hi~n hành à cac vùng qUê và nMn m~h vai tro
cua gia dinh trong vi~c hôn nhân cua con tre. Nhüog khac bi~t này da dé l~i

nhiéu dâu âll rô r~t d6i vâi ty l~ két hôn.

Co thé noi, chuân mt!c cuâi xin à Vi~t Nam không chi duqc hinh thành
~~~~~~~~~~~~~~~~~

chfnh sach hôn nhân và gia dinh cua Chinh phu. No chju ành huàng cua cac
d~c trl1Ilg vé van hoa cua cac vùng dja ly khac nhau, cüng nhu ành huàng cua
chién tranh kéo dài.

Tir hôn nhân do gia dlnh sâp d~t dén hôn nhân tl! nguy~n

Trong nira cu6i thé ky qua, nét d~c trung cua st! chuyén d6i trong hôn
nhân à Vi~t Nam là vai tro ngày càng tich ct!c cua cac ca nhân trong viçc
quyét djnh cUQc s6ng gia dinh riêng cua minh. D6ng thm, m(>t mô hinh mâi
xuât hiçn. trong do gia dinh và ca nhân cùng tham gia vào vi~c t~o dl!Og gia
dinh mâi. Mô hinh mâi này d6ng thm cho phép duy tri tt! do ca nhân và luu
giü m6i quan Mch~t che vâi d~i gia dinh. cac s6 li~u diéu tra nam 1991 vé
ljch sir cUQc s6ng à Viçt Nam (tà bây già se viét tât là LHS)8 da khâng djnh
diéu do (bàng 1 và 2).

8. Cu(\c diéu tra này là két qua hqp tac giii'a Giâo su O1arles Hirschman (thu(\c truàng Dl,li hQc
T6ng hqp Washington, Seattle, My) và Vi~n Xa h(\i hQC (Hà N(\i, Vi~t Nam). CU(\c diéu tra này
du<,1c tién hành tù thâng giêng dén thâng ba nàm 1991 cr thành ph6 Hài Duang, xa TIên TIén
(tinh Hai Hung) mién Bàc và thành ph6 an Tho, xa Long Hoa (tinh an Tho) mién Nam, màu
du<,1c h.ra chQn là 403 h(\ gia dlnh và 921 ca nhân.
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Bang 1: Hôn nhân t~ nguyçn cua nam giOi,
tinh theo OlIm két hôn lân dâu (%)

103

Nam két hOn lan dau

D~c diêm kinh té và xa h9i 1939- 1961- 1976- 1987-
T6ng

1960 1975 1986 1991

T6na (%/s6 d6i tllang diéu tra) 49,2161 76,4/89 85,7/45 91,1/112 76,5/307

Vùngdta19
Bac Vi~t Nam 41,2 85,7 93,3 95,8 80,6

Nam Viêt Nam 62,5 67,4 76,S 85,7 72,S

Dta Vt X8 hQi cùa cha m~

ft nhâ't b6 ho~c mE:llàm nhà nllé1c 25,0 87,5 100 86,7 88,5

KhOno ai làm nhà nllé1c 46,9 76,0 81,5 92,6 73,7

Nai sinh

NOng thOn 44,7 75,3 82,3 87,5 72,7

Thành thi 61,S 81,3 93,9 100 87,3

s6n8m h9C trU'élc khi két Mn
Odén 4 nam 42,9 68,8 85,7 66,7 57,4

5dén 7 nam 52,0 65,6 82,6 91,7 72,2

8dén 10 nam 57,1 82,6 86,7 94,4 84,6

Ter 11 nam trà lên 100 94,4 89,7 91,7 91,7

Nghé nghi~p trU'élc khi két Mn
NOng dân 23,8 54,1 70,7 86,7 58,8

Kinh doanh, dich VI,!, GOng nhân 63,0 93,2 95,2 92,3 88,7

Chuvên oia, auàn Iv 61,S 87,5 88,9 100 79,4

NghTa VII quân 51!
KhOng di nghia vI,! quân sI! 48,8 73,5 84,9 89,2 75,5

Thl!c hi~n nghia vI,! quân sI! sau
41,7 71,4 50,0 - 56,7

khi két hOn

Hoàn thành nghia VI,! quân sI!
62,S . 84,6 91,4 100 87,0

tnrâc khi két hOn

Ngu6n: UfS 1991.
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Bang 2 : Két hôn tl! nguyçn cua nit, tinh theo nàm két hôn làn dàu (%)

E)~c diêm kinh té và xa h(li
Nam két hôn lan dau

1939·1960 1961·1975 1976·1986 1987·1991 T6no
TOng (%/ tOng so doi 37,7177 69,4/101 87,1/124 92,3/52 72,0/354tlJ(;mg diéu tra)
Vùng dIa Iy

BâcVi~t Nam 39,5 90,9 91,2 96,6 81,0
NamVi~t Nam 35,9 53,6 82,1 86,4 63,0

DIa VI xa h(Ji cùa cha m~
it nhat b6 ho~c m~ làm 66,7 100 89,2 95,8 91,9
nhà nlt~c

Kh6ng ai làm nhà 38,7 62,7 83,6 87,0 65,1
nlt~c

Nai sinh
Nông thôn 28,3 67,8 82,3 85,2 65,9
Thành th! 56,5 78,6 95,6 100 86,0

56 nam hQc twc khi két
hôn

odén 4nam 30,6 50,0 72,2 . 43,0
5dén 7 nam 66,7 83,7 86,7 86,7 83,5
8dén 10 nam 100 100 90,2 94,4 92,3
11 nam trà lên 50,0 69,2 95,0 100 88,7

Nghé nghi~p tnrac khi két
hôn

N6ng dân 17,5 58,7 73,9 72,7 53,1
Kinh doanh, d!ch Vl,l, 56,7 76,3 94,6 96,2 82,7
công nhân
Chuyên gia, quân Iy 80,0 100 100 100 97,9

Di Cil

Sinh ra và 100 lên à
nông th6n tnrac khi 28,3 64,4 78,2 77,8 59,8
két hôn
Sinh ra àn6ng th6n,
song à thành pho - 85,7 91,7 100 91,5
tnJ(Jc khi két h6n
Sinh ra và 100 lén à
thành pho tn.râc khi 56,5 78,6 95,3 100 85,6
kéthôn

Ngll6n: lBS 1991.
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Cuqc diêu tra này liên quan dén ty l~ hôn nMn tl! nguy~n cùa nam và
nü theo nam két hôn và theo mqt s6 liêu chi kinh té-xa hqi.

Khi so sanh ty l~ hôn nhân li! nguy~n qua cac thOi ky lich su, ta thâ:y
ành huèmg cùa nhüog bién d6i kinh té dén cach thuc sâp d~t hôn nMn cüng
nhu ành huèmg cùa Nhà nuâc thông qua cac chinh sach vê hôn nhân và gia
dlnh. Trong s6 nhüog nguOi dUÇ1c diêu tra, 49,2% nam giâi két hôn trong giai
do~n 1939-1960 trà lOi râng hôn nhân cùa hQ là tl! nguy~n. Ty l~ này tang dân
và d~t dén 76,4% à nhüog nguOi két hôn tù nam 1961 dén 1975, 85,7% trong
nhüog nam 1976-1986 và 91,1 % trong nhüog nam 1987-1991. Ty l~ phl;l nü
tl! quyét dinh hôn nhan cùa mlnh cüng tang nhanh qua cac giai dOé;\n. D6i vâi
phl;l nü két hôn trong nhüog nam 1939-1960, chi co 37,7% là tl! nguy~n

nhung ty l~ này da tang và d~t dén 69,4% trong nhüog nam 1961-1975,87,1%
trong nhüog nam 1976-1986 và 92,3% trong nhüog nam 1987-1991. Noi sinh
(Bâc/Nam, thành ph6/nông thôn), trlnh dq vân hoa, nghê nghi~p, hay nghïa
Vl;l quân sI! dêu co ành huèmg dén sI! thay d6i vê hôn nhân trong tâ:t cà cac
nhom, dù m6i nhom co t6c dQ thay d6i khac nhau. Vi dl;l, truâc nam 1960, ty
l~ hôn nhân tl! nguy~n à miên Bâc thâ:p han à miên Nam. NguÇ1c lé;\i, tù nam
1961 (nam mà cac dé;\O lu~t mâi vê hôn nhân và gia dlnh co hi~u ll!c), ty l~

hôn nhân tl! nguy~n à miên Bâc lé;\i cao han à miên Nam.

Nhüog s6liçu này cüng khâng dinh vai trà cùa cac nhân t6 hiçn d~i d6i
vâi sI! gia tang quyên quyét dinh cùa ca nhân trong vi~c l~p gia dlnh. Trong
bâ:t ky giai dOé;\n nghiên CUu nào, nhüog nguài sinh té;\i thành ph6, nhüog nguOi
làm viçc trong khu Vl!c phi nông nghiçp, và nhüog nguOi co trlnh dQ hQc vâ:n
cao cüng là nhüog nguOi tl! do han trong viçc ll!a chQn bé;\n dài trong bâ:t ky
giai do~n nghiên CUu nào. Hôn nhân tl! nguy~n cüng ph6 bién rqng rai han
trong nhüog nhom ca nhân co cha ho~c mt; làm vi~c trong Hnh vl!c nhà nuâc.

Ty l~ hôn nhân tl! nguyçn thâ:p mQt cach bâ:t blnh thuàng trong s6
nhüog thanh niên làm nghïa Vl;l quân SI! sau khi l~p gia dlnh. Diêu này cho
thâ:y chién tranh co tac dqng kép lên viçc cha mt; sâp d~t hôn nhan cùa con
caio Thanh niên nàm trong nhom này tâ:t cà dêu râ:t tre khi két hôn. Nhüog s6
liçu này phàn anh mqt thl!c té diên ra vào thOi chién: nhiêu b~c cha mt;, vi sÇ1
mâ:t con trai, quyét dinh bât con lâ:y vÇ1 sâm dé co nguài n6i d6i tông duàng.
Nhüog nguài két hôn sau khi hoàn thành nghïa Vl;l quân sI! phân 100 tl! quyét
dinh vi~c két hôn cùa mlnh.

Cân phài chu ydén mqt thl!c té là viçc phân 10é;\i cac hlnh thuc két hôn,
mQt bên là hôn nhan hoàn toàn do gia dlnh sâp d~t và mQt ben là hôn nhan tl!
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nguy~n chi co tinh tuong doL Trên thl;lc té, diêu t~o ra sl;l khac bi~t, do là muc
d(> can thi~p cua cha m~ doi vOi hôn nhân cua con caL Theo m(>t s6 nhà
nghiên cUu, hlnh thuc ph6 bién hi~n nay là thanh niên tl;l quyét dinh vi~c hôn
nhân cua mlnh d6ng thm h6i 9 kién cua gia dlnh (Barbieri & Vu Tuâ'n Huy,
1995; Phi Van Ba, 1990; Khuâ't Thu H6ng, 1994a). Sl;l tham gia cua nhiêu
b~c cha m~ trong cac quyét dinh hôn nhân thuàng mang tinh tham khao chu
không co gia tri bât bu(>c. Tuy nhiên, 9 kién cua gia dlnh vân duqc tôn trQng
dang ké-d~c bi~t là acac vùng nông thôn-không chi trong vi~c ll;la chQn b~n

dm mà ca trong cach t6 chuc dam cuai và ll;la chQn ngày cuai.

Nhà nuac và gia dlnh co anh huang nhu thé nào dén cach ll;la chQn cua
thanh niên trong hôn nhân? Do là m(>t vâ'n dê mà ngum ta dang tranh lu~.

Danièle Bélanger và Khuâ't Thu H6ng (1995) da nhâ'nm~ vai tro trung tâm
cua gia dinh trong vi~c ll;la chQn b~n dm d6i vai nhÜllg gia dlnh thành thi miên
BAc tù nam 1965 dén nam 1993. Nghiên cUu dinh tinh cua cac tac gia này cha
thâ'y sl;l can thi~p cua Nhà nuac trong qua trlnh xây dl;lOg gia dlnh mm aVi~t

Nam thâ:p hon aTrung Qu6c. Magali Barbieri và Vu Tuâ:n Huy (1995) nhâ'n
m~ dén m(>t xu huoog gia tang vai tro quyét dinh cua gia dlnh diên ra trong
thm ky D6i mOi kinh té (tù 1986), không chi akhu Vl;lc nông thôn mà aca
khu Vl;lc dô thi. Nguyên nhân cua xu huoog này co lë là do thanh niên phl;!
thu(>c vê kinh té nhiêu hon vào gia dlnh.

Oic két qua phân tich tù s6li~u cua LHS nam 1991 da gqi ma m(>t cach
danh gia khac. Nhà nuac thl;lc sl;l co anh huang 100 dén nhÜllg bién d6i trong
vi~c quyét dinh hôn nhân aVi~t Nam. M(>t trong nhÜllg chi s6 d~i di~n là h~

th6ng lu~t phâp liên quan dén hôn nhân và gia dlnh. Ty l~ hôn nhân tl;l nguy~n
tang lên theo cac thm ky, d~c bi~t sau khi Nhà nuac ap dl;!ng cac chinh sach
mOi vê gia dlnh. Tuong tl;l, ty l~ hôn nhân tl;l nguy~n amiên BAc cao hon a
miên Nam trong thm ky hai miên ap dl;!ng cac chinh sach khac nhau vê gia
dinh, bàng chUng rô ràng cha thâ:y sl;l anh huang cua Nhà nuac. Vai tro cua
Nhà nuac duqc théhi~n không chi thông qua vi~c ban hành cac van ban phap
19 mà con thông qua vi~c thl;lc hi~n cac chinh sach Cl;! thé dé tang quyên binh
dâng nam nu, bao v~ quyên lqi cua bà m~, tre em. Bên c~ d6 con nhiêu
chinh sach giup da cac c~p vq ch6ng mai cuOi. Trong m(>t thài ky dài amiên
BAc, Nhà nuac da hâu nhu thay thé' hân gia dlnh trong vi~c dàm bao cung câ:p
cac diêu k.i~n cân thiét cha cu(>c s6ng gia dinh cua cac c~p vq ch6ng mOi
cuOi : vi~c làm, dâ:t dai, thu nh~p, t~o diêu ki~n dé hai vq ch6ng c6 thé s6ng
và làm vi~c cùng m(>t nai... Sau nam 1986, chinh sach D6i mai làm kinh té
gia dinh phat trién tra l~i, vai tro tich cl;lc cua gia dinh trong m(>t s6 vâ:n dê
cua cu(>c s6ng hàng ngày tang lên. Tuy nhiên, xu huoog tiép tl;!C tang hôn
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nhân li! nguy~n cho thây vai tro cùa cha mt; trong vi~c sAp d~t hôn nhân không
con nhiéu. Ngugc l';li, chinh sach phân dât cho cac gia dinh nông thôn làm cho
tl,l do ca nhân dugc khâng djnh m';lnh më han, ngay cà khi ty l~ Mn nhân tl,l
nguy~n tiing ch~m han trong nhUng nàm gàn dây. T';li cac thành phô, y kién
cùa cha mt; chù yéu chi co tinh chât tham khào và gia dinh mÔ' r(mg hàu nhu
không con co ành hUOng dén hôn nhân. Cùng lAm gia dinh chi co thé dé nghj
con mlnh giOi thi~u con dâu, con ré tuang lai.

Hôn nhân tl,l do không dugc hinh thành mé?t cach ngâu nhiên. No bAt
ngu6n tù qua trinh chuan bj cho dam cuâi, khi thanh niên Hm hiéu nhau truâc
khi két Mn. Ngày nay, IOp trè co nhiéu CCI Mi dé g~p go và tlm hieu nhau han
truâc khi di dén hôn nhân. MQi nguài chù dé?ng trong vi~c ll,la chQn b';ln dài
han so vOi cac thé h~ truâc. NhUng sô li~u diéu tra vé Ijch sù cué?c sông Vi~t

Nam (VLS, 1995)9 cho thây 6,7% nam giâi l~p gia dlnh trong giai do';lO 1946
1960 "không biét m~t vq truâc khi cuâi". Ty lç này giàm xuông con 0,5%
trong nhUng giai dO';ln sau. Trong nhUng giai dO';ln gàn dây, ty l~ nam giOi tlm
hieu b';lO dài cùa minh truâc khi cuâi trong khoàng thài gian tù mé?t nàm trÔ'
lên cüng da tàng. Dôi vOi phl;l nù, ty l~ "không biét m~t ch6ng" truâc khi két
hôn là trên 10,5% trong giai do~n 1946-1960 giàm xuông con 0,5% trong
nhùng giai do';lO sau.

Nai ho ht;n truâc dam cuâi cüng ngày mé?t da d~ng. Trong nhUng nàm
1960, cac chàng trai và cac cô gai không noi chuy~n trên duàng phô vào ban
ngày, vi hQ sg nhUng nguài xung quanh chi trich. Ngày nay, hQ co thé di d~o
cùng nhau mà không e ng';li gi, co tM ng6i tâm tinh vào buôi tôi Ô' nhUng g6c
vâng trong làng, trong ph6. Truâc dây, nai ho ht;n chi thuàng t6n ~i trong giOi
h';lO cùa gia dinh và hQ té?c. Dàn dàn, nCli ho ht;n da mÔ' ré?ng ra cà cac hO';lt dé?ng
kinh té, chinh tri và xa Mi. Ngày nay, cac hO';lt dé?ng vui chai giài tri, thu gian,
cac lê Mi truyén thông chiém m(>t vai tro quan trQng. Khuât Thu H6ng (1994a)
nh~ xét râ.ng mé?t trong nhUng d';lng hO';lt dé?ng quan trQng ~o diéu ki~n này
nÔ' tinh yêu là cac lê cuOi và lê Mi troyén thông Ô' nông thôn. Hi~n nay, cai mOi
trong cac lê cuOi Ô' nông thôn là cach tÔ chuc da d';lng han, chât lugng cüng

9. Dieu tra này là kêt quà cua sI! hqp tac giii'a Giao su Charles Hirschman (Truèmg Dl;Ii hQC
TÔng hqp Washington. Seattle, My) và Vi~n Xà Mi hQc (Hà N9i). Tac già dà tharn gia xây
dl!"g bàng hoi và diêu tra thl!c dia. Dây là cuQ<: diêu tra tham do ngâu nhiên theo vùng dôi vOi
1 855 gia dlnh và 4 464 ngu<ri tir 15 dén 65 tuÔi, t~i hai tinh cua D6ng bâng Sông HÔng là Narn
Hà và Ninh Hinh. Màng thu nhât cua nghiên cÛ'U dugc thl!c hi~n vào mùa thu-dông nam 1995.
Theo dl! kiên, cu()c diêu tra này tiên hành liên tJ,lC hàng nam cho dén nam 2000. Trong bài viêl
này, tac già sU' dJ,lng nhUng sô Iiçu dugc phân tfch dau tiên.



108 DÂN s6 vÀ PHAT TRIÉN à vItI NAM

tâng lên. T~i cu(>c diêu tra nam 1995, tac già dâ quan sat trl!c tiép m(>t dam
cuâi à vùng nông thôn Nam Hà. Dong vai tro chù d~o trong dam cuâi này là
cac b~ trè. Sau khi don dâu vê nhà trai, phân 100 nhÜllg nguài cao tu6i ng6i
u6ng nuâc và noi chuy~n trong nhà. Ngoài sân, neri dl;lDg b~t, trang tri phông,
và kê bàn ghé kiéu mâi, co dàn nh~c trlnh dien và nhÜllg ngum tham dl! chù
yéu là cac b~ trè. Oic s6li~u cùa cu(>c diêu tra vê lich sù cu(>c s6ng cho thây,
trong giai do~ 1987-1995, vai tro cùa gia dlnh và cac t6 chûc xâ h(>i nghê
nghi~p, v6n rât quan trçmg d6i vâi hôn nMn trong m(>t thm gian dài, dâ giàm
di rô r~t. Thay vào do, vai tro cùa b~n bè và nhom vui cheri giài tri l~i tang lên.
Vi dl,l, ty l~ nam giâi làm quen vâi vg tuang lai cùa mlnh trong cac ho~t d(>ng
vui cheri giài tri là 1,8% trong giai do~n 1946-1960, 4,2% trong giai do~
1961-1975,6,5% trong giai do~n 1976-1986 và 13,9% trong giai do~n 1987
1995. NhÜllg thông s6 tuang tl! à phl,l nû là 2,3%,3,8%,6,4% và 12,7%. Sô
phl,l nû cân dén ngum mai m6i dé xây dl;lDg gia dlnh dâ giàm tù 10% trong giai
do~n 1946-1960 xu6ng con 3% trong giai do~ 1987-1995 (bàng 3).

Bang 3: Hoàn canh g~p go b~n dm cua ph~ nif,
tinh theo nàm két hôn (%)

Nam két hôn
Hoàn cành OaD oÔ' ban dài

(tong 56)
E>ông E>ông E>ông Qua Qua b6m~ Tlili mQt nai giài Qua

hltano nohiêD môn ban bè và oia dinh tri và thlt oiân maim6i

1946-1960 (257) 15,2 4,3 0,8 6,6 58,4 2,3 9,7

1961·1975 (444) 20,3 11,3 4,7 14,2 36,9 3,8 4,7

1976·1986 (700) 30,9 10,4 5,6 14,7 25,1 6,4 2,9

1987·1995 (521) 29,9 3,8 2,5 27,4 17,5 12,7 2,7

TOno (1992) 26,1 8,0 3,9 17,0 30,2 7,0 4,2

Ngu6n: VLS 1995

Nhu v~y, it nhilt là tù nam 1975, không nên danh gia qua mûc sl! can
thi~p cùa gia dlnh vào vi~c hôn nhan cùa con cai ngay cà khi cha m~ và nhÜllg
ngum 100 tu6i là nhÜllg ngum quyét dtnh cu6i cùng vê dam cuâi. M~c dù
trong nhiêu dam cuâi, gia dlnh chiu trach nhi~m chinh trong vi~c t6 chûc hôn
le, nhung dôi nam nû vàn dugc dua ra ykién quyét dtnh vê sl! ll!a chçm b~

dm cùa mlnh. Ngày nay, st! hgp tac giûa con cai và gia dlnh, gifi'a cac thé h~,

là yéu t6 trung tam trong cac quyét dinh hôn nhân. Thy nhiên, vâi cac s6 1i~u

mà chung tôi co trong tay hi~n nay, vàn con qua sâm dé dua ra két lu~n cu6i
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cùng vé sl! phân chia quyén Il!c giua Nhà nuac và gia dinh trong hOn nhân cua
nam nu thanh mên.

Cac tiêu chi II;l'8 chQn b~n dài chi thay dÔi mQt phân

Sl! chuyén bién cua mO hinh hôn nhân - tù hOn ohan do gia dInh sap
d~t dén hOn ohan tl! nguy~n - cÜDg dân dén nhiing thay d6i trong tiêu chi chQn
Il!a b;p1 dm. Trong xii hl)i Vi~t Nam troyén th6ng, "mOn dang hl) d6i" là ml)t
tiêu chi d~c bi~t quan lrQng trong hOn nhan. Vi~c tim kiém sl! tUOllg dOng vé
k.inh té-xii hl)i vâi gia dinh thOng gia là ml)t tiêu chi cM yéu dé ChQD COD dâu
ho~c con ré vân con tOn ~i ro nét cho dén nam 1945; m~c dù ohiéu d~c diém
kluic cUa thanh niên nam nu cüng da duqc quan tâm (KhuS:t Thu HÔng,
1994b). Chuan ml!c truyén th6ng này trong vi~c sap d~t hOn ohan dang dân
d~ duqc thay thé bà.ng sl! tl! nguy~n, Sl! hoa hqp vé tinh càm, v6n s6ng và vê
nghé nghi~p. SI! hoa hqp cua c~p uyên uang là diéu ki~n khOng thé thiéu dé
dàm bào h~nh pMc gia dinh. Trlnh dQ hQc van, nghé nghiçp và nai sinh s6ng
cüng là nhiing yéu t6 tac dQng lan dén sl! hoa hqp thl!c sl! vê v~t cMt và tinh
th~. MQt cul)c diéu tra à Trung Qu6c da chi ra râng tim b~n dm c6 trinh dl)
hQC van tuang duang là diéu rS:t quan trQng d6i v& nhiing ngum c6 trinh dQ
hQc vS:n cao (Whyte, 1990).

Mûc dl) wang dÔng vê trlnh dQ hQc vân và nghé nghiçp giua vq và
chOng trong xa Mi Viçt Nam duang d~i da duqc dé c~p trong nhiéu nghiên
clÎU duqc tién hành à thành ph6 cüng nhu à nông thôn (Nguyên Hiiu Minh,
1979 ; Bùi Thé Cuèmg & al,. 1991). Oic s6 liçu cua VLS 1995 cüng cung câp
nhiéu thOng tin tuang tl! (bàng 4)10. Oic két quà cua bàng 4 cho thây nguèri.
vq ngày càng c6 xu huang ngang bâng v& chOng minh vê m~t hQC van. ohât
là trong giai do;p1 g~ dây. Oic s6 li~u cüng thé hiçn ml)t xu huang ky vQng
cao han cua phl.l nu. HQ thuèmg lây ml)t nguèJi ch6ng c6 trinh dl) hQC van cao
han minh. Bàng 5 giâi thi~u sl! phan hO nghé Dghi~p giUa ch6ng và vq, theo
s6 li~u cua LHS 1991.

Nai sinh sOng g~ nhau cüng là diém d~c bi~t cùa hOn ohan à Vi~t Nam
hi~n nay (Nguyên Hiiu Minh. 1979; Bùi Thé arong & al.• 1991). Diêu tra
VLS cho tMy ml)t tY I~ kM cao nhiing nguèri dan DOng thOn. nhS:t là phl.l nu,

10. SI! luang quan Ch~l chë giiia lrinh d~ hQC vlfu cùa chÔng và vg trong nhîi'ng s61i~u này da
duÇJC Idém Ira và co lhé khling djnh I~ rling no co y nghïa vé m~l th6ng kt hQC.
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lây ch6ng cùng xà. 51;1 so sanh giüa cac giai do~n khac nhau (bàng 6) cha thây
ty l~ két hôn trong èùng xà dà giàm trong giai do~n xà hQi Vi~t Nam co thay
d6i 1611 (thOi ky chién tranh và thài ky D6i mai kinh tê).

Tât nhiên, chung tôi không cha râng khà nang kinh té-xà hQi cua cac
gia dlnh không ành huàng gl dén quyét dinh chçm vq, chçm ch6ng. Dù v~y,

chung tôi nhânm~ râng s1;1 tuang d6ng vé trlnh dQ h9C vân, nghé nghi~p,

ncri sông gân nhau, s1;1 hoa hqp vé tlnh càm giüa c~p uyên uang và s1;1 hiéu biét
cUQc sông là nhüng tiêu chf l1;1a ch9n b~n dài. MQt diêm d~c bi~t cua nhüng
nuac dang phat trién, so vm nhüng nuac phât trién, do là s1;1 nghi~p cua cac
ca nhân phl;} thuQc rât nhiéu vào dia V! xà hQi cua gia dlnh h9. Trên th1;1c té, b
mQt muc dQ nào do, s1;1 tuang d6ng vé phAm chât ca nhân co thé phàn anh s1;1
tuang d6ng vé d!a V! xà hQi cua gia dlnh. Diéu này khién viçc chia tach vai
tro cua hai nhân t6 này trong vi~c quyét dinh di dén hôn nhân trb nên rât kho
khan. Dù b Vi~t Nam vAn chua co mQt cUQc diéu tra nào dé c~p dén cac tiêu
chf l1;1a ch9n b~n dOi - d!a vi cua gia dlnh ho~c s1;1 hâp dAn vé ngo~i hlnh -,
nhung nhüng sô li~u vAn gian tiép cha thây s1;1 l1;1a ch9n cua thanh niên ngày
nay không hoàn toàn khac vm cac théh~ tnrac. Diéu này co nghîa là cac phAm
chât ca nhân ding nhu cac diéu ki~n kinh té-xà hQi cua gia dlnh vAn là môi
quan tâm chfnh cua m6i nguOi khi l1;1a ch9n b~n dài. Hôn nhân b Vi~t Nam
không hoàn toàn là két quà cua mQt tlnh yêu làng m~ nhu b mQt sô nuac
phuang Tây. NguÇ1c l~i, hôn nhân vAn con là mQt vâll dé quan tr9ng liên quan
dén cUQc sông cua cac ca nhân và s1;1 thành công hay thât b~i cua hôn nhân co
liên quan dén d~i gia dlnh. Trong diéu tra b Thai Blnh nam 1994, 65% nguOi
dUÇ1c hoi trà lOi râng khi két hôn, nguOi b~n dài cua h9 co cùng trlnh dQ h9C
vân (Barbieri & Vu Tuân Huy, 1995). Trong khi do, co tm 75% nguOi dUÇ1c
hoi trà lOi râng hoàn cành kinh té cua gia dlnh h9 và cua nguOi b~n dOi gi6ng
nhau. D6ng thài, 85% khâng dinh râng danh gia cua gia dlnh b~ dOi tuang
duang vm danh gia cua gia dlnh mlnh. Co thé thây nhüng ty l~ này thay d6i
không dang ké khi so sanh trong nhiéu giai do~n khac nhau.
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Bang 4 : Phân bo tmmg quan trinh dl) hQc van
cua hai vf! ch6ng két hôn làn dâu, tinh theo nam két hôn (%)

III

Trfnh dô hoc van cùa chôn

Trfnh dq hQc van
Không di hQc Lé1p 5 Lé1p 8 Lap 11

Tong cc)ng theo

cùa vq dong %(56 d6i
dén 1é1p 4 dén 1é1p 7 dén 1é1p 10 ho~c han

tlI<1nll diéu tra)
Két hôn trang giai

45,4 (118) 30,8 (80) 19,6 (51) 4,2(11) 260
do9n 1946-1960

ChlIa hét 1é1p 4 54,1 26,8 16,3 2,9 80,4 (209)
Lé1p 5dén 1é1p 7 11,4 50,0 31,8 6,8 16,9 (44)

Lé1p 8 dén 1é1p 10 40,0 40,0 20,01 1,9 (5) 1
Lé1p 11 tra lên 50,0 50,0 0,8 (2)

Két Mn trang giai
11,1 (50) 22,4 (101) 44,9 (202) 21,6 (97) 450

do9n 1961-1975
ChlIa hét 1é1p 4 29,9 39,1 27,6 3,4 19,3 (87)
Lé1p 5dén IOp 7 13,4 32,1 43,31 11,2 29,8 (134)
LOp 8 dén 1é1p 10 2,6 11,8 57,9 27,7 43,3 (195)
Lé1p 11 trà lên 2,9 2,9 20,6 73,5 7,6 (34)

Két Mn trang giai
3,1 (22) 13,2 (93) 59,0 (414) 24,6 (173) 702

do9n 1976-1986

ChlIa hé~ IOp 4 25,0 34,4 34,5 6,3 4,6 (32)
LOp 5 dén 1é1p 7 6,0 36,8 50,4 6,8 16,7 (117)

LOp 8dén IOp 10 1,7 8,3 69,3 20,8 60,3 (423)
Lap 11 trà lên 3,1 39,2 57,7 18,5 (130)

Két hôn 1987-1995 1,5 (8) 13,4 (70) 55,1 (287) 29,9 (156) 521
Ch lJa két IOp 4 16,7 16,7 50,0 16,7 1,2 (6) 1

Lap 5dén IOp 7 2,9 47,1 40,0 10,0 13,4 (70)
LOp 8dén IOp 10 1,7 11,1 66,7 20,5 57,0 (297)

Lap 11 trà lên 2,0 39,2 58,8 28,4 (148)
Tong 56 cac cuc)c
hôn nhân ter 1946 10,2 (198) 17,8 (344) 49,4 (954) 22,6 (437) 1933
dén 1995

ChlJa hét IOp 4 44,3 30,5 21,6 3,6 17,3 (334)
LOp 5dén 1é1p 7 8,8 38,6 43,6 9,0

1

18,9 (365) 1
Lap 8dén 1é1p 10 1,8 10,1 65,9 22,2 47,6 (920)

Lap 11 trà lên 0,3 2,5 37,3 59,91 16,2 (314) 1-

Nguô'n: VLS 1995.
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Bang 5 : Tuang dong vé nghé nghi~p gifla vf! và chong
trong cac c~p vf! chong két hôn làn dàu

Nahé nahiêp cùa va
Chuyên viên, Buôn btm, d,ch

T6ng cQng
Nghé nghi~p cua ch6ng

can bQ hành Vl,l và cac ngành Nông nghi~p
lheo dông

chfnh, thlI kY nghé khac

%(tong s6 d6i %(t6ng s6 d6i %(tong 56 d6i %(t6ng s6 d6i
tlIana diéu tra) tlICmg diéu tra) tl1Ql1g diéu tra) tlICma diéu tra)

Chuyên viên, can b(l
45,5 (10) 45,5 (10) 9,1 (2) 37,2 (22)

hành chinh, lhlI kV

Boon bân, d!ch Vl,l và
16,1 (19) 60,2 (71) 23,7 (28) 9,9 (118)

cac ngành khâc

Nônanahiêp 18,1 (15) 81 9 (68) 52,9 (83)

T6na lheo côt 130(29) 43,0 (96) 43,9 (98) 100,0 (223)
Ngu6n: L5H 1991.

Bang 6 : Ty I~ cac c~p vf! chong co cùng nai sinh

Nàm két hén

1946-1960 1961·1975 1976-1986 1987-1995 T6nQ cônq

Giai tinh % (Tông s6 % (TOng s6 % Tong s6 % (Tông s6 % '(TÔng s6

dÔl tuQng d6i t\IQng d6i tlIqng dÔl tuqng
1 d6i tuqng

(Mu tra) diéu tra) diéu tra) diéu tra) diéu tra)

Nam n,1 (142) 61,7 (295) 69,7 (498) 65,0 (408) 67,3 (1317)

Nu 94,1 (173) 84,6 (228) 89,6 (434) 90,1 (314) 89,6 (1123)

Ngu6n: VL5 1995.

Câc s6li~u trên không khing d,nh râng cac ~p vg ch6ng quan tâm Mn
d,a vj kinh té-xa Mi cùa gia dlnh b~ dm hC1Il phâm ch~t và tinh cach cùa
nguài nùnh së két hôn. Tuy nhiên, cac s6 li~u dô cho tMy tiêU cm gia dinh
vAn con dông vai trO quan tr(;>ng trong quyét djnh Iqa ch9n b~ dài cùa tÙllg
c~ nhan. Cô nhiéu 19 do kinh té-xa h()i dâng sau sqlqa ch9n này. D~c diém
chung cùa Mn nhAn và vai tro quan tr9ng cùa nô trong xa h()i Vi~t Nam bu()c
cac ca nhan phài lqa ch9nb~ dm cân th~ dé giü gin h~nh pMe IAu dài. Ngày
nay, sq giûp da cùa gia dlnh trong kinh té ho~c d~y dÔ. giao dl,lc trè em là r~t
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quan trQng d6i vâi SI! thành công cùa cac ca nhân, vi Nhà nuélc chua c6 khà
nang dàrn bào trÇ1 giup cac gia dinh kh6 khan. Han nüa, rât nhiéu ngum tin
ràng cac phâm chât ca nhân dUÇ1c hinh thành trong môi truàng gia dinh. M!,?t
gia dinh "c6 dja vj xa Mi cao" thuàng giao dl,lc con em minh biét s6ng hoa
d6ng vâi nguèri khac. M!,?t gia dinh c6 khà nang kinh té vüog châc së troyên
cha con cbau cac phuang phap làm vi~c hi~u quà dé phat trién kinh té gia
dinh. Nhu v~y, cac di}C diém gia dinh cùa ngum b~n dm, nhât là cac diéu ki~n

kinh té và nhiing m6i quan h~ hén trong gia dinh déu c6 thé cô tac d!,?ng tich
cl!c hoi}c liêu cl!c dén cu!'?c s6ng cùa ca nhan trong tuong lai..

Thu h~g \lU tiên cùa cac tiêu chi trong h,ra chQn b~ dm ding da thay
dôi dang ké trong nhiing th~p ky gân dây èJ Vi~t Nam. Vi dl,l, trong nhiing nam
ngay sau hoa binh l~p l~i èJ miên BAc, m(>t trong nhiing tiêu chi chinh dé ll!a
chQn b~n dm là gia dinh thu(>c thành pMn ca bàn (công nhân hay nông dân
nghèo châng h~). d mién BAc, trong thm ky chién tranh ch6ng My, yéu t6
tinh thân giü vi tri hàng dâu và tiêu chi kinh té chi là thu yéu. Ok yéu t6 chinh
tri nhu Dàng viên, xa viên, b(> d(>i, can b(> Nhà nuélc, dUÇ1c coi nhu m(>t tiêu chi
tinh tMn và vi thé, là nhiing tiêu chi quan trQng trong hôn nhân. Trong giai
do~n Dôi mâi tir nam 1987, tiêu chi ll!a chQn b~n dm cô thay dôi vé thu h~ng

so vâi giai do~ truélc d6. Mi}c dù ngum ta vân rât coi trQng cac tiêu chi tinh
thân, nhung cac tiêu chi kinh té, ching h~n cô nghê nghi~p Ôn dinh, biét kiém
tién, da dU'ng èJ vj tri hàng dâu (Phi Van Ba, 1990; Khuât Thu H6ng, 1994a).

Clin ghi nh~n ràng cac tiêu chi ll!a chQn b~n dài ding phàn anh sI! ké
thira ljch sir cùa vi~c phân công lao d(>ng theo giéli. Vi dl,l, trong s6 cac phâm
chât dUÇ1c coi là "quan trQng" hay "rât quan trQng" d6i vâi m(>t nguài vÇ1, cac
tiêu chi troyên th6ng nhu c6 suc khoè t6t dé sinh con và làm vi~c, n(>i trÇ1 dàm
dang và giao dl,lc con cai, vân con dUÇ1c danh gia rât cao. M(>t s6 tiêu chi ll!a
chQn dUÇ1c thanh niên nông thôn Vi~t Nam hi~n nay coi là quan trQng dUÇ1c
giâi thi~u trong bàng 7.

Nhu v~y, mQt trong nhiing di}c diém chinh cùa hôn nhân èJ-Vi~t Nam
hi~n nay là tim kiém s'! hoà d6ng gifia hai vÇ1 ch6ng vé hQc vân, nghé nghi~p,

nai sinh s6ng, di kèm vâi sI! gân bô vé tinh càm và sI! thông hiéu cac vân dé
cùa cu<)c s6ng. SI! chuyén dôi tir hôn nhân chi d,!a trên sI! tuang d6ng vé hoàn
cành kinh té cùa hai gia dinh dén hôn nhan tl! do ll!a chQn d,!a trên sI! Nang
d6ng vé phâm chât và tinh cach cùa ca nhan, là két quà cùa qua trinh hi~n~

hOa. Dô ding là két quà cùa chinh sach tich c,!c cùa Nhà nuélc dé bào v~

quyén lÇ1i ca nhan. Thanh niên ngày nay da th'!c sI! quyét djnh cu<)c s6ng
riêng cùa minh. Trong s6 cac tiêu chi ll!a chQn b~n dm, kinh té và khà nâng
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dàm bào kinh té dày du và Ôn djnh cho gia dinh là yéu t6 duqc coi trQng hàng
dàu. Tuy nhiên, yéu t6 gia dinh không bao già hoàn toàn yang b6ng trong
quyét djnh di dén hôn nhân. Tun kiém s'! hoa dong giua cac ci)p vq chong se
luôn di kèm vâi mQt s6 tiêu chi vê gia dinh.

Bang 7 : Cac tiêu chi chQn b~n dài tuong lai

Va tltano lai Ch6no tltanO lai

1. Diu dàno, cham chi 1. Hién lành, cham chi

2. Xinh xan và co tinh câch t6t 2. Co môt công viêc on dinh phi nông nghiêp

3. Hiéu biét vé nông nghi~p và han 3. Co suc khoe t6t, néu d~p trai thi càng t6t
thé, biét môt nghé phu

4. Gia dfnh "c6 dia vi cao", hoàn 4. Gia dinh c6 kinh té vOTlg chac, gia dinh t6t

cành kinh té tltang dltaJ1g

5. Cùno làno 5. Cùno làno

Ngllon: Khllô', Thil Hông, 1994b.

Chuân m.,c vé tuÔi két hôn lan dau aVi~t Nam

Di)c diêm chfnh cua chuan m,!c hôn nhân à Vi~t Nam là tfnh hoa dong.
S,! hoa dong này khâng djnh quan ni~m troyên th6ng coi hôn nhân là mQt giai
do~n bat buQc trong cuQc s6ng cua nguài Vi~t Nam luôn ton t~. cac s6li~u

tÔng diêu tra dân s6 nam 1989 cha thâ'y 88,8% ph\! nu tù 30 tuôi trà lên và
92,2% nam tù 30 tuÔi trà lên da l~p gia dinh. Ty l~ nhÜDg nguài da l~p gia
dinh trong nh6m tuÔi 45-50 tang dén 98,5% d6i vâi nam và 96,5% d6i vâi nu.

Nguài dân Vi~t Nam c6 xu huâng l~p gia dinh sâm hem cac nuâc Dông
Nam A và Dông A khac (bàng 8)11. cac s6li~u liên quan dén thai diêm két
hôn cua nam giâi Vi~t Nam, cüng nhu tuÔi két hôn làn dàu trung binh và ty
l~ dQc thân à Nam nh6m tuÔi 15-19 thâ'p hem t~i cac nuâc Dông Nam Akhac.
Ty l~ két hôn à Vi~t nam là cao nhâ't vùng12. Nguqc l~i, tu6i két hôn làn dàu

Il. Oic 56 li~u thu th~p dllqc aVi~t Nam và cac nllâc khac khOng trong cùng giai dol,lll. Tuy
nhiên. co thé dùng chung dé 50 5anh theo S<1 dÔ. TOi nghi râng cac kêt lu~n rut ra sè khOng qua
khâc bi~t nêu so sanh cac s6 li~u trong cùng mQt giai dOl,ln.
12. Côn g<;li là "m~t dQ kêt hOn".
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trung blnh cùa phl,l nft Vi~t Nam và ty 1~ dQc tMn à phl,l nft tù 15 dén 19 tu6i
xép hàng thû ba trong s6 cac nuâc Dông Nam A, sau Malaysia và Singapore.

Bang 8 : Chi so nhân khâu hQc cua hôn nhân il Vi~t Nam
và t~i mQt so mrac châu A

NhOng chi s61iên quan dén lân kê't Ty I~ d(lc thân à

hOn dâu tiên nh6m tu6i 15-19

Vùng và qu6c gia Tu6i két hOn trung Tân suat kê't hOn

binh lân dâu

Nam Na Nam Na Nam Na

NamÂ

Bangladesh (1981) 23,9 16,4 0,988 0,996 93,2 31,2

AnD(l (1981) 23,3 18,1 0,977 0,996 87,5 55,9

Népal (1981)* 20,7 17,2 0,926 0,971 74,1 49,2

Pakistan (1981) 25,1 19,7 0,975 0,996 92,5 67,6

Sri Lanka (1981 ) 27,2 24,4 0,929 0,956 99,0 89,7

E>ông Nam A
Brunei (1981) 26,5 22,4 0,947 0,945 98,2 87,1

Indonesia (1985) 24,8 21,1 0,982 0,986 98,2 81,2

Malaysia (1980) 26,6 23,5 0,960 0,970 98,7 89,7

Myanmar (1983) 24,5 22,4 0,962 0,941 93,3 83,2

Philippines (1980) 24,8 22,4 0,958 0,933 96,3 85,9

Singapore (1980) 28,4 26,2 0,936 0,958 99,6 97,7

ThàiLan (1980) 24,9 22,8 0,973 0,959 95,7 83,3

Vi~t Nam (1989) 24,5 23,2 0,998 0,965 95,7 89,1

DOngÂ

Trung Ou6c (1987)** 24,0 22,0 0,950 0,998 98,5 95,7

Hông KOng (1986) 29,2 26,8 0,926 0,976 99,4 97,9

Nh~t Bân (1985) 29,5 25,7 0,953 0,956 99,5 99,0

Hàn Ou6c (1985) 27,8 24,5 0,994 0,959 99,8 99,1

Dài Loan (1981) 26,6 24,7 0,951 0,974 99,4 . 96,9

Nguon: Xenos&Gultiano. 1992 ; Liên hçrp qu&:, 1990 ;
T6ng CI.IC Th6ng kê Vi~1 Nam. 1991

* Mdu 5%
** Dlla Irê.n 1Il 00 mdu diéu Ira (cac bang không dUÇ1c c6ng bô).
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Tuy nhiên. dn phài ghi nh~n râng theo soli~u cùa cUQc diêu tra DHS
1988 (Ùy ban Quoc gia Dân s6 và Ké ho<;tch hoa gia dlnh, 1990)13, càn mQt
ty I~ dang kê phl,l nu két hôn tmac 18 tuÔi à cà thành pho lân nông thôn, à cà
miên Bac lân miên Nam. Bên c<;tnh do, mQt solOO phl,l nu két hôn sau 25 tuÔi
(bàng 9). Trên tht!c té, néu so sanh tuôi két hôn lân dau à Vi~t Nam vai cac
nuac Dông Nam Â, ta tMy co mQt sl! chênh I~ch 100. Co thé hiéu do là do sl!
nai long chucln ml!c vê tuÔi két hôn à Vi~t Nam l4.

Co mQt sl! chênh I~ch giua nam và nu cùa Vi~t Nam vê nhiing chi s6
liên quan dén tuôi két hôn lan dau (hlnh 1). <1 dQ lUÔi du6Ï 30, ty I~ nam chua
bao già két hôn cao hon nu. Trên 30 tuÔi, ty I~ dQc thân à nam gi6Ï l<;ti thap
hon nu. Hi~n tuçmg giàm ty s6 gi6Ï tfnh theo tuÔi là do h~u quà chién tranh
và mQt nguyên nhân khac ding dUÇ1c coi là hÇ1p ly - do là st! xuâ't cu.

Vi~c so sanh giua cac nhom tuÔi cho thlly xu huOOg két hôn mUQn hon
trang cac nhom tuÔi tre, tuy nhiên xu huOOg này vân chua thé hiçn rô nét.
Nam 1988, phl,l nu trang nhom tuÔi 35-39 và 40-44 à miên Bac và à nông
thôn co ty lç I~p gia dlnh tmac 20, 22 và 25 tuÔi thâ'p mQt cach bâ't thuàng.
M~t khac, tuÔi ket hôn trung binh lan dau cùa hÇl cao hon à nhom tuÔi 30-34
(bàng 9). TuÔi két hôn lan dâu trung binh à dàn ông và phl,l nu thuQc nhom
tuÔi 35-39 tang lên và ty lç két hôn truâc 20 tuÔi thllp hon à nhom tuÔi 25-34
và 50-56. Chien tranh co thé là yéu to quyét d~nh làm ch~m l<;ti nh~p dQ két
hôn trang cac nhom tuÔi này. Tuy nhiên, à miên Nam không co hi~n tuçmg
này. Diêu này co thé là VI, trong chién tranh, mQt s6 luçmg 100 thanh niên
miên Bac, nMt là nhiîng nguài song à nông thôn, da phài di bQ dQi nhiêu nam
và nhu v~y hÇl co ft ca hQi l~p gia dinh.

Trang so cac nhân to tac dQng dén tuÔi két Mn trung blnh lan dau,
qua trinh hi~n d~i hoa dong vai trà quan trÇlng à Vi~t Nam cüng nhu à cac
nuâc châu Â khac. Trinh dQ giao dl,lc nâng cao, gia tàng dô th! hoa và sl! mà

13. Diêu tm này do Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa gia dlnh thl!c hi~n vào thang 5
và thang 6 nam 1988, t~p hgp nhiing dO' Ii~u vê khâ nâng sinh san. ké ho~ch hoa gia dlnh và
m()t s6 chi tiêu vê suc khoe bà m~ và tre em. TÔng c()ng 4806 gia dlnh và 4 172 phI,! nO' co
ch6ng trong dl) tuÔi sinh dè (15-49 tu6i) da dugc dieu trd.
14. Châng h~ à Pakistan, ty I~ phI,! nO' két hOn truôc 18 tu6i gap doi à Viçt Nam và ty lç phI,!
nO' két hôn truôc tu6i 25 chi cao h<:ll1 à Viçt Nam m!)t chut (Pakistan National Institute of
Population Studies. 1992). T~i Philippines. ty lç phI,! nO' két hôn truac tuÔi 18 chi hcri cao h<:ll1
à Viçt Nam nhung ty lç phI,! nO' két hOn truôc tu6i 25 l~i thllp h<:ll1 à Viçt Nam (Philippines
National Statistic Office. 1994).
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rçmg ca hQi viçc làm trong linh vi!c công nghç hiçn d~i, dâ thuc dây mQt
cach m~nh më viçc cuai xin cr Viçt Nam chuyên tù truyén th6ng sang hiçn
d~i. Tuy nhiên, néu so sanh Viçt Nam vai cac nuac khac trong vùng, cac s6
liçu cho thây nhüog khac biçt trong quy mô và anh hucrng cua cac nhân t6
hiçn d~i d6i vai tuÔi két hôn lân dâu duai tac dQng da cUQc chién tranh
truàng ky, anh hubng cua Si! ton t~i cac quan niçm truyén th6ng ve vai tro
cua gia dlnh trong viçc két hôn cua con cai, và anh hubng da si! chia dt
lânh thÔ trong nhiéu th~p kY. D6i vai nam giai ding nhu ph,! nù, s6 nam
dén truàng là yéu t6 quan trçmg nhât anh hubng dén tuÔi két hôn lân dâu.
TuÔi két hôn tang déu theo nh!p tang cua trlnh dQ van hoa d6i vai cà hai
giai. Viçc di h<;>c dâ anh hubng dén tuÔi két hôn không chi mQt câch tn!c
tiép mà con gian tiép thông qua muc dQ dô th! hoa cùa nai sinh và tac dQng
cua cha m~ trong viçc l~p gia dlnh cua con mlnh. Két qua phAn tich da nhân
t6 cho thây muc dQ anh hubng cua giao d,!c dén tuÔi két Mn cr nam giai thâp
han cr nù giai (bang 10 và Il).

Co nhieu khac biçt giùa dAn cu nông thôn và thành th! vé ty lç két hôn,
tuÔi s6ng dQc thân và tuÔi két hôn trung blnh. Ty lç két hôn cua ph,! nù thành
th! thâp han mQt cach ra rçt so vai ph,! nù nông thôn. Theo s6 liçu TÔng dieu
tra dân s6 nam 1989, tuÔi két hôn lân dâu trung blnh là 23,2 tuôi d6i vm nù và
24,5 d6i vm nam. Tuy nhiên, nam giai thành th! cuai mUQn han nam giai nông
thôn. Si! chênh lçch này là 3,1 tuÔi cr nam và 2 tuÔi cr nù. cac két qua phân tich
da nhân t6 và cac dù 1içu LHS 1991 cho thây mue dQ dô th! hoa cr nai sinh co
anh hubng dang kê dén si! tang tuÔi két hôn Mn dâu cr nam gim nhung không
ành hubng 100 Mn tuôi két hôn Mn dâu cua ph,! nù (bang 10 và Il).

55-594'>4940-1435·39
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DInh 1: Ty I~ dQc thân theo tu6i và gi6i, 1989
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Bàng 9 : Ty lç phl,l nu dà két hôn và tuÔi két hôn trung binh lan dau,
phân theo vùng dia Iy và nh6m tuÔi

Vùng dia Iy và nh6m TY I~ ph~ TV lê Dhu na da két Mn Tuai két hôn

tuai na da két Tnrcrc 18 Tnrcrc 20 Tnrcre 22 Trvélc 25 trung binh

hôn tuai tuai tuai tuai lan dau
Cà mrélc

20-24 53,8 9,4 31,1 •
25-29 85,8 12,4 36,7 57,2 78,7 21,3
30-34 91,2 12,9 37,4 59,4 78,5 21,2
35-39 94,6 12,3 36,6 57,1 80,0 21,3
40-44 95,3 14,8 38,5 56,8 78,2 21,3
45-49 98,5 23,7 51,7 70,0 85,3 19,9

Khu vl!c dô th!
20-24 31,9 5,1 17,0 •
25-29 70,4 7,1 19,9 33,6 57,1 20,9
30-34 80,5 9,5 24,4 39,3 61,3 23,4
35-39 83,2 13,3 24,5 37,1 59,5 23,7
40-44 89,6 10,4 25,2 40,0 61,7 23,4
45-49 92,6 16,1 39,6 50,7 69,2 21,9

Khu vl!c nông thôn
20-24 58,8 10,4 34,2 21,8
25-29 89,1 13,6 40,4 62,4 83,3 20,9
30-34 94,2 13,8 41,0 65,1 83,3 20,8
35-39 97,1 12,0 39,8 62,4 85,2 20,9
40-44 98,2 16,2 43,2 62,7 84,3 20,7
45-49 98,2 24,8 53,2 72,6 87,1 19,8

Mién Bac Vi$l Nam
20-24 66,5 10,3 38,8 21,1
25-29 90,4 9,6 35,0 59,0 84,0 21,3
30-34 93,4 9,9 37,8 61,2 81,7 21,1
35-39 97,2 5,7 29,4 55,4 82,9 21,6
40-44 96,7 11,9 33,2 49,8 78,2 22,0
45-49 98,2 24,1 51,8 69,5 85,4 19,9

Mién Nam Vi$t Nam
20-24 42,5 8,6 24,2 •
25-29 79,9 15,6 38,4 54,7 71,9 21,4
30-34 88,7 15,5 36,4 57,0 74,9 21,3
35-39 91,0 18,2 42,8 58,1 76,3 20,9
40-44 94,6 17,2 43,1 62,8 78,3 20,7
45·49 96,8 22,7 50,2 68,4 83,0 20,0

* Ngum fa không tinh tl/di trung vi l'lno rai chinh xac l'ào nh6m tudi này.
Nguon: Uy ban Dân sô'Kl hOr;Jch Ma Gia dlnh, 1990.
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Nhung nguài làm vi~c trong khu vl!c phi nông nghi~p co xu huang
l~p gia dlnh mu(m han nhung nguài làm nông nghi~p, và ty l~ két hôn truac
20 tu6i cùa h9 là nit thap. Phl,l nu truac khi két hôn làm vi~c trong khu VI!C
phi nông nghi~p l~p gia dlnh mu(m han nhung nguài làm nghé nông. Ly do
co thé là phl,l nu sinh ra à nông thôn nhung không làm nông nghi~p và chù
yéu song t,!-i khu VI!C dô th! truac khi l~p gia dlnh. H9 thuàng co trlnh dç,
h9C van cao han và co nhüng mong dqi cao han doi vai cuç,c song gia dlnh.
Nhu v~y, h9 co thé l~p gia dlnh muç,n han dé tlm duqc nguài b,!-n dài mong
muon và co dù tiém ll!c tài chinh bào dàm cho cuç,c song à thành ph6. Ành
huàng cùa nghé nghi~p truac hôn nhân dén tu6i két hôn không rô nét lâm
à nam giai. Nguyên nhân co thé là nhüng moi quan h~ giua nghé nghi~p

và tu6i két hôn vân duqc tinh mç,t cach giàn luqc, vai mç,t cach chia nghé
nghi~p thành hai nhom: nông nghi~p và phi nông nghi~p à khu VlJC nông
thôn (bàng 10 và Il).

Bang 10 : Tac d«)ng cua cac yéu t6 kinh té-xii h«)i
dén tuÔi két hôn lan dau cua nam gim nhom tuÔi 25-66, nàm 1991

Mô hinh 1
Mô hrnh

Mô hinh 2
Cac yéu ta kinh té·xa h(li tat nhat

B Sela S Beta B Bela
Nh6m tuai

25-34 _2,3 000 -0,2 ' -2,2 000 -0,2 _2,2 000 -0,2
35-49 (nh6m dai chang)
50-66 0,4 0,04 0,3 0,03 1,5

Dta VI xa hQi cua cha m~ 0,1
ft nhat cha ho~c m~ làm trang khu

0,3
vlIc nhà nI/crc
Không ai làm trang khu vl!C nhà ni/cre 0,02

Vùng dIa Iy nai sinh
Bac Vi$t Nam
Nam Vi$t Nam 1,1 0 0,1 1,6 00 0,2

VI tri trang gia dinh 1,20 0,1
Con trai cà
Không phài con trai cà -0,5 -0,05

Nai sinh và nghé nghi~p tnrac khi
'?p gia dinh

Sinh à nông thôn, nông dân -0,6 -0,05
Sinh ànông thôn, nghé khac -0,5 -0,05 -1,1 -0,1
Sinh à thành pha, nghé khac 2,000 0,2
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MO hinh

Cac yéu t6 kinh té-X8 h9i
MO hinh 1

t6t nhat
MO hinh 2

B Beta B Beta B Beta
Nghia VI! quân sl/ 2,0** 0,2 1,8* 0,2

KhOng di nghïa v~ quân 51! (nh6m d6i
chling)
Thl!c hi~n nghïa v~ quân 51! sau khi

-0,8 -
I~p gia dinh
Hoàn thành nghïa v~ quân 51! tnré1c -
khi I~p gia dinh

-0,8 -0,05 0,05 -0,3
0,02

s6 nam hQc t((roc khi I~p gia dinh 2,1** 0,2 2,1*** 0,2 2,0** 0,2
SI/ sap d~t hôn nhân 0,28*** 0,2 0,27*** 0,2 0,04

Cha ml;! sâp d~t 0,03
Tl! do quyét djnh

s6 nam hQc cùa vq tnroc khi I~p gia dinh 2,5*** 0,2 2,5*** 0,2 2,2** 0,2
Hang 56 0,33*** 0,3

19,9 19,8
19,6

H~ 56 hai quy bfnh phllang [Adjusted R
23,12 23,53 33,43

Sq] (%)
Kich thllélc màu 297 297 217

Mû'c âq co y nghîa: *p < 0,05 .. **p< 0,01 .. ***p < 0,001

Bang 11 : Tac dc)ng cua cac yéu t6 kinh té-xà hc)i
dén tuÔi két hôn làn dàu cua phl;l nft nMm tuÔi 25-66, nàm 1991

Cac nhân t6 kinh té-X8 h9i
MO hinh 1 MO hinh t6t nhat MO hinh 2

B Beta B Beta B Beta
Nh6m tu6i

25-34 -1,5 ** -0,2 -1,3 ** -0,15 -1,3 ** -0,2
35-49 (nh6m d6i chling)
50-66 0,2 -0,1 -0,01 0,6

f)la VI xa hQi cùa cha m~ 0,02 0,1
it nhat cha ho~c ml;!làm nhà

0,7 0,1
nlloc
Không ai làm nhà nlloc

Vùng dIa 19 nai sinh
Bâc Vi~t Nam
Nam Vi~t Nam
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Gac nhân to kinh té-X8 h(li
Mô hinh 1 Mô hinh tot nhâ't Mô hfnh 2

B Beta B Beta B Beta

Nai sinh và nghé nghi~p trlléTc khi. -
I~p gia dinh

-0,2
0,02

Sinh ànông thôn, nông dân -2,2··· -0,3

Sinh ànông thôn, nghé khac -1,9··· -0,2 -1,4 • -0,2

Sinh àthành pho, nghé khac -0,2 -0,02

S6 nam hQc cùa ch6ng tnré1c khi
1,1

I~p gia dinh

0,1

NghTa vI! quân sI! cùa chang 0,1

Không di nghia vI,! quân 51!
0,1

(nh6m nhân chang)

Thl!c hi~n nghia VI,! quân 51!

sau khi I~p gia dfnh

Haàn thành nghia VI,! quân 51!

truac khi I~p gia dfnh
Hang 50 21,1

-1,4 -0,1

20,3 0,94 • 0,1

19,48

H~ 50 hôi quy binh phllang
21,12 20,74 30,07

[Adjusted RSq] (%)

Kfch thllac mâu 333 333 208

Mue d(J eo ynghfa : *p < 0,05 .. **p< D,Dl .. ***p < 0,001.

Nhin chung, ty l~ két hôn à phl;l nft mién Nam thâ"p hon so vâi phl;l nft
mién BAc trong tâ"t cà cac nMm tu6i. Tuy nhiên, tu6i két hôn làn dàu cùa phl;l
nft mién BAc ll;li cao hon cùa phl;l nft mién Nam, dù là tu6i két hôn trung binh
làn dàu hay tu6i trung binh (bàng 9). 0 nam giâi, tu6i thQ cùa nhÜ'ng nguài
s6ng d~c thân mién BAc thâ"p hon à mién Nam. SI! chia dt lâu dài gifta hai
mién Nam-BAc, xét duâi goc d~ kinh té, chinh trj và van hoa, da ành huàng
dén tu6i két hôn làn dàu cùa nam giâi mÔi mién. Tuy nhiên, cac s6 li~u diéu
tra chua chi ra m~t cach rô ràng tl;li sao sI! khac bi~t Nam-BAc ll;li co ành
huàng dang kê dén tu6i két hôn cùa phl;l nft (bàng Il).
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50 vOi cac két qua nghiên c1ÎU t~i nhiêu nuÔ'c châu A, cac s6 li~u diêu
tra à Vi~t Nam cho thâ'y râng hôn nhân do cha mt; sap d~t thuàng SÔ'lIl han
hôn nhân tl! nguy~n. Sl! khac bi~t vê tuôi két hôn râ't r6 nét trong nhom nhiing
nguài dàn ông cuOi do cha mt; sap d~t và nhiing ngum tl! do ll!a chl?n nguài
b~ dài cua mlnh. 25% dam cuÔ'i do gia dlnh sap d~t dien ra à tuÔi 20 trong
khi chi co 6,8% hôn nhân tl! nguy~n dien ra à tuÔi do. Trung blnh, dàn ông
cuOi vq do cha mt; sap d~t SÔ'lIl hon 3,6 nam so vÔ'i nhiing ngum tl! quyét dinh
dam cuOi cua mlnh. Hi~n tuqng này không chi duqc giâi thich bâng nhiing ly
do kinh té. Nhiing ly do chinh khién cha mt; can thi~p vào dam cuOi cua con
cai là mong con trai mlnh co nguài n6i d6i tông duàng ho~c con gai mlnh
không phai s6ng cô qu~ khi vê già. Mûc dq anh huàng khac nhau cua vi~c

sap d~t hôn nhân dén tuÔi két hôn cua nam và nü co thé thé hi~n quan ni~m

truyên th6ng vê vai tro cua dàn ông và phl,l nü trong hôn nhân. Theo quan
ni~m này, dàn ông Vi~t Nam dong mqt vai tro tich cl!c hon trong hôn nhân và
vlly do này, gia dlnh nhà trai co thé gây mqt ap ll!c m~nh hon d6i vOi hôn le
cua con trai mlnh. M~t khac, trong xa hQi Vi~t Nam truyên th6ng, vOi quan
ni~m "dâu là con, ré là khach", sl! chl?n ll!a con dâu co ml?t Ynghïa d~c bi~t

hon chl?n con ré, bài VI trong tuong lai, cô dâu se s6ng à nhà ch6ng và quan
xuyén ml?i vi~c trong gia dinh nhà ch6ng.

Két qua diêu tra DHS 1988, két qua TÔng diêu tra dân s6 1989 và LHS
1991 cho thâ'y chién tranh co anh huàng dén chuân ml!c vê tuÔi két hôn lân
dâu cua ca hai giÔ'i. D6i vOi nam giÔ'i, nhiing nguài di bl? dl?i l~p gia dlnh
mUQn hon nhiing ngum à nhà trung blnh 1,8 nam. Dù chién tranh da thuc dây
ml?t s6 ngum l~p gia dinh SÔ'lIl hon, tmÔ'c khi nh~p ngü, VI cha mt; hl? mu6n
yên tâm là se co chau n6i dôi, nhung nhln chung, vi~c di bl? dl?i trong thm ky
chién tranh làm cac dam cuOi lui l~i nhiêu hon (bâng 10 và Il).

Ành huàng cua chién tranh dén tuôi két hôn Mn dàu không chi thé hi~n

à cM là ml?t s6 nam giOi l~p gia dinh mul?n hon VI di bl? dQi ; no con thé hi~n

à sl! gia tang ty l~ phl,l nü s6ng dl?c tMn, VI râ't nhiêu chàng trai trè da hy sinh
trong chién tranh. Charles Hirschman, Samuel H. Preston và VÜ M~nh Lqi
(1995) da tinh duqc, tù nhiing s6 li~u cua LHS 1991, râng trong giai do~
chién tranh ac li~t nhâ't, tù nam 1965 dén 1975, ty l~ tù vong à nam thanh niên
gâ'p 7 lan trong thm binh.

Trong ml?i truàng hqp, chién tranh co thé t~o ra nhiing tac dl?ng trung
gian d~c bi~t dê'n sl! thay dÔi chuân ml!c vê tuÔi két hôn. No da bién mô hinh
tuÔi két Mn thành ml?t hi~n tuqng d~c bi~t trong sl! chuyén dÔi Mn nhân à
cMu A. Cüng nhu vi~c nâng cao trinh dQ giao dl,lc, chién tranh là ml?t yéu t6
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ca bàn khién vi~c l~p gia dlnh diên ra muç>n han à Vi~t Nam. Ol!a trên cac
h~u quà lâu dài cùa chién tranh sau m(>t phan ba thé ky, nguài ta c6 thê dl!
doan rà.ng tul'Si két hôn cua cac nh6m tre se giàm so vâi nh6m tù 35 dén 49
tul'Si, bât châ:p sI! ành huàng cua cac nhân to hi~n d<;li b6a.

Két lu~n

Tac d(>ng dong thài cua cac nhân to hi~n d<;li h6a, chién tranh và Dl'Si
mâi da dân dén mqt sI! thay dl'Si ~u sAc trong hôn nhân à Vi~t Nam, chuyên
tù mô hlnh truyén thong sang mqt mô hlnh hi~n d<;li vâi nhiéu d~c diêm chung
so vOi sI! thay dl'Si hôn nhân à châu A. Hôn nhân chu yéu do gia dlnh sâp d~t

da dUÇ1c thay thé bAng hôn nhân tl! nguy~n, cùng vOi vi~c mQi nguài ngày
càng c6 quyén tl! do quyét dinh cu(>c song riêng cua mlnh. Ngày nay, quyét
dinh cua ca nhân dl!a trên lài khuyên cua gia dlnh c6 v;ü trb quan trQng trong
vi~c quyét dinh hôn nhân. Vl vai trb cua gia dlnh thay dl'Si, chuan ml,l'c chQn
b<;ln dài dl!a trên môn dang M doi giiia hai gia dlnh von râ:t phl'S bién trong vài
chl;lC nam truâc dây, da nhuàng ch6 cho m(>t tiêu chf mOi. Diêm d~c bi~t cua
mô hlnh hôn nhân mâi này là tlm kiém sI! tuang dong giiia hai vÇ1 chong vé
hQc vâ:n, nghé nghi~p, nai sinh và tfnh cach, ding nhu ve nguon goc gia dlnh.
cac tiêu chi ll,l'a chQn b<;lll dài cüng da thay d6i theo cac diéu ki~n kinh té-xa
Mi cua m6i giai dO<;ln. Hi~n nay, vi trf uu tiên dUÇ1c dành cho nhfrng tfnh cach
và d~c diêm dap ûng dUÇ1C dbi hoi cua kinh té thi truàng. Riêu hi~n chU yéu
cua sI! bién dl'Si tul'Si chuan két hôn lân dau à Vi~t Nam là tul'Si két hôn à hai
giâi tang lên dang kê, ty l~ nhfrng nguài song d(>c thân tang và khà nang giàm
tul'Si két hôn à giâi tre hi~n nay, so vOi nhfrng ngu~ da tham gia chién tranh.

cac tac dqng quan trQng cua qua trlnh hi~n d<;li Ma doi vOi qua trlnh
bién dl'Si hôn nhân, cüng nhu sI! nâng cao cua trlnh dq hQc vâ:n, sI! phat triên
cua Qô thi h6a và sI! mà rqng cua cac ca Mi vi~c 1àm trong lïnh Vl!c công nghÇ
hi~n d<;li, da dUÇ1c khâng dinh và phù hÇ1p vâi cac két quà cua râ:t nhiéu nghiên
clÎU t<;li cac nuâc châu A khac. Bên qnh d6, chién tranh và nhfrng bién d(>ng
vé chfnh tri-xa hqi trong nhiéu th~p ky da dé l<;li dâ:u mrô nét 1ên ty 1~ két hôn
à Vi~t Nam.

Chién tranh truàng ky giành dqc l~p (1945-1975) c6 tac d(>ng 100, bién
hôn nhân à Vi~t Nam thành mqt truàng hÇ1p d~c bi~t à Dông Nam A. Ành
huàng rô nét nhâ:t cua chién tranh 1ên mô hlnh hôn nhân à Vi~t Nam là n61àm
ch~m l<;li vi~c l~p gia dlnh và làm tang mqt cach dang ké so nguài d(>c thân.
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Bién dçmg hôn nhan b Vi~t Nam diên ra trong giai dolp1 Nhà nuâc co
nhiéu c6 gang trong vi~c tham gia giài quyét cac vân dé gia dlnh và ành huàng
cùa yéu t6 gia dlnh và dong hQ, vm mvc dich duy tri quyén troyén tMng cùa
mlnh, d6i vm hôn nhân cùa cac thành viên. Vai tro tich ct!c cùa Nhà nuâc thé
hi~n r6 nét qua h~ th6ng lu~t phap và cac chinh sach da ban hành nMm tlm
cach xây dl!Og và cùng c6 ml?t ca sb phap 19 mm và hi~n d~i han vé hôn nhân
và gia dlnh. Nhà st! cao thi~p co djnh huâng và liên tvc cùa Nhà nuâc, nam
nü thanh niên da co vai tro quan trQng han và ngày càng tich ct!c han trong
quyét d!nh l~p gia dlnh cùa mlnh. Vai tro cùa gia dlnh d6i vm vi~c két hôn
cùa cac thành viên giàm dân, m~c dù duâi ml?t vài goc dl?, st! d6ng thu~n cùa
gia dlnh rât quan trQng, d~c bi~t là b cac vùng nông thôn. Cha m~ không chi
khuyên con cai trong vi~c chQn blp1 dài mà hQ con co trach nhi~m t6 chûc hôn
lê và làm cac thù tvc cân thiét (àn h6i, hôn lê...) và tiép tvc giup dâ con câi
mlnh co ml?t CUl?C s6ng 6n d!nh sau khi l~p gia dlnh riêng. St! tuang d6ng vé
hoàn cành kinh té và xa hl?i cùa hai gia dlnh vân là ml?t nhân t6 dn tinh dén
khi két hôn.

M~c dù co nhiéu bién dl?ng, hôn nhân vAn là ml?t hi~n tuqng ph6 bién
b Vi~t Nam ngày nay. St! ph6 bién cùa hôn nhan khâng d!nh st! t6n t~i cùa
quan ni~m troyén th6ng coi vi~c l~p gia dlnh nhu ml?t mat xich không thé
thiéu trong st! n6i tiép cùa cac thé h~. Vé chù dé này, cac nghiên clÎll vé hôn
nhân b Vi~t Nam mm chi buâc dâu dé c~p ; càn phài phât trién nhiéu han nüa
trong tuang lai.
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Cac nhân t6 anh hUÔ1lg
dén mue sinh

PhlJm Bich San

Nhu hau hét Cele nuac khac, muc sinh cua Vi~t Nam dang giàm dan. Vm
nhiéu nhà quan sat, dây là mQt dâu hi~u dang mùng nhung cac nhà Hinh d<;to
Vi~t Nam l<;ti cha râng vi~c giàm này con ch~ và chua th~t sV an toàn trong
tuang lai. Nhiing nghiên CUu vé vân dé này trong nhiing nâm qua dôi khi mang
l<;ti két quà trai nguqc nhau. Bài viét này nhàm danh gia l<;ti muc dQ, xu hu6ng
và cac nhân to ành huàng dén muc sinh trong b6i cành nhiing thay dôi kinh té,
xii hQi và van hoa cùa Vi~t Nam ké tù khi thong nhât dât nuac nam 1975.

Bién d«)ng ehung eua ty suat sinh và mlÎe sinh

Ty suât sinh thô giàm wang doi m<;tnh trong giai do<;tn 1960 và dau nhiing
nâm 1980, dao dQng trong khoàng tù 40 dén 450/00 xuong con 250/00 theo soli~u

gan dây (Bàng 1). Qua trlnh giàm ty l~ sinh dien ra trong hai giai do<;lO. Tù 1974
dén 1984, ty suât sinh thô giàm tù 400/00 xuong con 300/00. Theo diéu tra bién
dQng Dân so và Kého<;tch hoa gia dlnh cua TÔng CI,lC Thong kê Vi~t Nam, trong
suot nhiing nâm 80, ty l~ sinh Ôn dinh à muc này. Sau do l<;ti tiép tl,lc giàm xuong
con 250/00, theo so li~u cua Diéu tra dân so giiia ky nam 1994, 19,90/00 nâm 1999
và 150/00 nam 2002 theo Diéu tra Nhân khâu hQc và Suc kh6e 20021•

1. Thông tin do Ban biên t~p b6 sung và c~p nMt.
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Bang 1 : Dh~n bién cua ty suat sinh thô, giai dOl;ln 1955-1994

Nam TV suat sinh thô (%0)

1955-1960 44,0
1960-1965 43,0
1965-1974 42,0
1976 39,5
1979 32,8
1984 29,5
1989 30,8
1991 30,4
1989-1992 30,0
1993-1994 25,3
1999 19,9
2002 15,0

Ngll6n : T6ng Cl.IC Thô1zg kê, 1995, 1996, 1997
Diéll lra Nhân khdll hQc và Sltc khoe, 2002 ;
Tran Th! Trllng Chiên. 2003.

Chl1ng ta cüng nh~n thây m(>t bién d(>ng tuong tl! vai tÔng ty suât sinh :
tù 6,1 con! 1 phl,l nü vào cu6i nhÜllg nam 60 và dâu nhÜllg nam 70 giàm
xu6ng càn 4,7 trong giai do~ 1983-1987, sau do xu6ng càn 3,8 trong giai
do~n 1988-1989, và càn 3,1 vào nam 1993, tuong duong mûc giàm 50% trong
20 nam (theo két quà Diéu tra dân s6 giüa ky nam 1994). Theo s6 liçu cùa
cac cu(>c diéu tra gân dây nhât, tÔng ty suât sinh nam 1999 chi càn 2,3 \-à 1,87
nam 2002 (Diéu tra Nhân khâu hÇ>c và Sûc khoe 2002)2.

Bang 2 : Tién trinh tàng trl1ÔI1g tÔng ty suat sinh

Nam Mién Khu vue Ca nl1ac
Bâc Nam Thành th! Nôngthôn

1969-1974 5,7 6,6 ... ... 6,1
1974-1979 4,7 5,1 ... ... 4,8
1983-1987 4,7 4,7 2,7 5,2 4,7
1987-1988 4,3 4,0 2,2 4,6 4,2
1988-1989 ... ... ... ... 3,8
1989-1993 ... ... ... ... 3,3
1993 ... ... 2,1 3,4 3,1
1999 ... ... 1,7 2,6 2,3
2002 '" ... 1,4 1,9 1,8

2. Thông tin do Ban biên t~p bÔ sung và c~p nh~t.
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Bién dl)ng này diên ra không dong dèu theo vùng. Cho dén nhÛ'llg nam
1980, muc sinh cùa phia Nam luôn cao han phia BAc: trong giai dO<;ln 1969
1974, t6ng ty suât sinh lân luqt là 6,6 và 5,7 vai 1 phl;! nu, nghïa là trung binh
mÔi phl;! nu phia Nam co nhièu han phl;! nu phia BAc ml)t con. Nhung tir nhfrng
nam sau do, ty suât này b phia Nam l<;li giàm nhanh han và d<;lt muc cân bAng
vai phia BAc trong nhÛ'llg nam 1983-1987 và hi~n nay thl b muc thâp han.
Nhfrng so li~u gân dây nhât là cùa cul)c Dièu tra dân so giua ky nam 1994.
Sau thài. diém do soli~u dugc phân theo ba mièn BAc, Trung, Nam. T6ng ty
suât sinh lân luqt theo ba mièn là : 2,6 (Nam), 3,2 (BAc) và 3,8 (Trung). Do
thay d6i trong vi~c phân vùng nên chUng ta không thé so sanh tn!c tiép soli~u

này vai soli~u cùa bàng 2 dua ra trên dây, nhung no cfing cho tMy ml)t cach
r6 nét qua dl) dân so b phia Nam diên ra nhanh han phia BAc. Giua khu \'\!C
thành th! và nông tMn cfing co SI! khac bi~t r6 r~t theo huang tich CI!C cho
khu \'\!C thành thj. Tuy nhiên, trong khi muc sinh co xu huang giàm b khu \'\!C
thành thi, tuang duang vai muc sinh thay thé (2,1), khoàng cach giua nông
thôn và thành thi cfing da giàm dân.

Trong hoàn cành Mt nuac diên ra nhièu thay d6i kinh té xa Mi quan
trçmg, hành vi sinh dè cfing co nhÛ'llg thay d6i, d~c bi~t khi Chinh pM co
nhfrng dâu tu dang ké cha chuang trlnh ké hO<;lch bOa gia dlnh. Ngân sach
nhà nuac dành cha chuang trlnh này da nhièu làn tang gâp dôi : tir 1°ty
dong3 nam 1991 qua cac nam 1992, 1993, 1994, 1995 dâ làn luqt d<;lt 27 ty,
87 ty, 200 ty và 242 ty dong. Ngoài ra, con co SI! hl) trg cùa cac dia phuang
và cac t6 chûc quoc té. Nam 1984, Ùy ban Quoc gia Dân so và Kého<;lch hoa
gia dlnh da dugc thành l~p nhAm quàn 19 m<;>i hO'!-t dl)ng trong lïnh \,\!c này
b cap quoc gia cfing nhu câp dnh, huy~n, xa. Két quà d<;lt dugc tuy không
phài là không dang kê nhung vân chua d<;lt dl! kién cùa Chinh phù giàm ty
suât sinh thô 0,6 %/nam và giàm t6ng ty suât sinh 0,1 %/nam trong giai dO<;ln
1990-1995.

80 con mong muon

Theo quan niçm truyèn thong, nguc,i Viçt Nam khuyén khich sinh
nhièu con. Thành ngu, tl;!c ngu Vi~t Nam co câu "trài. sinh voi, trài. sinh co",
hay "con cai là ngu6n cùa di doi dào nhât". Hai muai nam gân dây, nhfrng

3. Giai do~n 1991-1995, 1 dôla My tuang duang khoâng 11.000 d6ng Viçt Nam.
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thay d6i to 16'n cùa xa Mi Vi~t Nam kéo theo nhÜl1g thay d6i trong quan ni~m

vé hành vi sinh sàn vâi mûc d(> khac nhau tùy theo vùng.

Trong xa Mi truyén thong, con cai c6 nhiéu ynghïa. Két quà m(>t cu(>c
diéu tra xa Mi nam 1984 vâi nhÜl1g nguè1i da truèmg thành cùa cà hai giâi à
hai mién Nam và Bâc cho thây, doi vai nam giâi, con cai c6 y nghïa quan
trçmg nhât trong vi~c duy tri nbi giong và sau d6 là ngu6n nâng da luc tu6i
già. D6 cüng là hai y nghïa quan trqng doi vâi phl;l nü, nhung theo thû tlJ quan
trqng dào nguQ'c. Con cai cüng g6p phân mang l<;li ngu6n thu nh~p cho gia
dlnh và là nhân to tiém nàng cùa slJ phat trién xa h(>i. Theo quan ni~m truyén
thOng, con dàn chau dong là biéu tuqng không thé thiéu cùa h<;lnh phuc, xuât
phat tù thlJc té van h6a Viçt Nam dé cao gia tr~ cùa th~nh vuqng và trltèmg thq.

Theo két quà cu(>c diéu tra mâi duQ'c tién hành nam 1994, vâi cùng
nh6m dân cu nông thôn mién Bâc da duQ'c tién hành diéu tra nam 1984, con
cai vftn mang nhÜl1g y nghïa d6 nhung thû tlJ mûc d(> quan trqng da thay d6i :
vai trb là ngu6n nâng da luc tu6i già giü v~ tri thû nhât trong khi vai trb duy
tri nbi giong l<;li chi duQ'c xép à v~ tri thû tu. Két quà này duQ'c khâng d~nh theo
m(>t nghiên c\ÎU tién hành nam 1995.

S6 li~u vé mûc sinh cüng cho tMy tién trlnh thay d6i vé so con mong
muon. Trltac nam 1980, không c6 m(>t so li~u thong kê nào vé so con mong
muon. M(>t nghiên c\ÎU h6i tuèmg vé qua khû duQ'c thlJc hi~n nam 1995 cho tMy
quan ni~m vé h<;ln ché so luqng con chi xuât hi~n sau nam 1954. Tù 10 nam
nay, nhiéu cu(>c diéu tra da cho thây rô slJ thay d6i trong quan ni~m vé sinh sàn
n6i chung và vé nhÜl1g mong muon vé con cai n6i riêng. Nghiên c\ÎU dâu tiên
duQ'c thlJc hi~n vâi nhÜl1g phl;l nü hiçn dang c6 chOng và trong d(> tu6i sinh dè
là cu(>c Diéu tra Nhân khâu hqc và Sûc khàe nam 1988 (Ùy ban Quoc gia Dân
so và Ké hO<;lch h6a gia dlnh, 1990). Cu(>c diéu tra duQ'c tién hành vâi m(>t mftu
d<;li diçn à câp quoc gia. S6 con mong muon lên tâi 2,8 à khu VlJC thành th~, 3,4
à khu VlJC nông thôn, 3,5 à mién Nam và 3,0 à mién Bâc, nghïa là cao hO'n. so
vâi mûc do Chinh phù dé ra trong chinh sach ké hO<;lch h6a gia dlnh vào cuoi
nhÜl1g nam 1970. Theo diéu tra Nhân khâu hqc và Sûc khàe nam 2002, quy mô
gia dlnh mong muon trung blnh cùa phl;l nü da tÙllg c6 ch6ng là 2,4 con. Két
quà này giong nhu so con mong muon trung blnh da phat hiçn tù cu(>c diéu tra
Nhân khâu hqc và Sûc khàe 1997 và giam 0,9 con so vai so con mong muon
thu duQ'c tù cu(>c diéu tra Nhân khâu hqc và Sûc khàe 1988 (3,3 con)4.

5. Thông lin do Ban biên l~p bô sung và c~p nMt.
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Bang 3 : 86 con mong muon trung btnh cua phl,l nù hiçn dang co chOng
trong de) tu6i sinh dè và nguOi chOng cua hC;)

Sa con monQ muon 1984 1994

Ph~ na

Sa con Iy tlIàng 3,3 2,5

Con frai 1,9 1,3

Con gai 1,4 1,2

S6 con mong muon 3,1 2,2

Con frai 1,8 1,1

Con (lai 1,3 1,1

Nam giai

Sa con Iy tlIàng 3,5 2,4

Con frai 1,9 1,3

Con gai 1,5 1,1

Sa con mong muon 2,9 2,2

Con frai 1,7 1,1

Con (lai 1,2 1,1

Ngllon : Phgm Bich San, Kêt qua không duçc công bô' cûa cac

diêll tra xii Mi h(Jc th~(c hiçn thang 311984 và thang 411994 tgi

xii Quyêt Tiên, tinh Thai Binh. Lml tri( cûa Viçn Xii hçi h(Jc.

D6ng bâng sông H6ng là nai Chinh phù th'!c hi~n nhfrng giài phap ké

hO<;lch hoa gia dinh dâu tiên trang nhfrng nâm 60. Dây là cai nôi cùa ngum

Kinh, dân tQc chiém da so cùa Vi~t Nam, duqc ghi nh~n tll nhfrng nâm 30 và

là mQt khu V'!c co m~t dQ dân CU cao ky h,lc (trên 1000 dân/km2 t<;li mQt so

vùng nông thôn). Vi v~y cung không co gl dang ng<;lc nhiên khi khu v'!c này
d<;lt mûc giàm nhanh cà vê so con mong muon (tll 3 con nâm 1984 xuong con
2,2 con nâm 1994, và 2,4 con nâm 20025) và cà vê t6ng ty suâ:t sinh (giàm tll
3,3 xuong 2,5 và 1,87 trang cùng thm kY). Giai tinh con cai 19 tuàng cùa ph",
nû khu V'!c nông thôn phia Bâc là hai con trai, mQt con gai vào nâm 1984.
Mong muon này là mQt trai, mQt gai vào nâm 1994. Sb thich vê con cai cùa

nam gim cung giong vm nû gim cà vê so con mong muon và so con trai, con
gai trong gia dinh.

5. Thông lin do Ban biên l~p bô sung và c~p nh~l.
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Bang 4 : Ty lç tuang doi phong van muon tiép tl,lc sinh con
cho dén khi d~t duQ'C nguyçn vQng phân theo giOi tinh

cua ngum duQ'c phong van và gicJi tinh cua con

1984 1994
Sa thfch vé gié1i tfnh

cua con câi Chung Nhûrlg ngl1ài Chung Nhûrlg ngl1ài
chl1a co con chua co con

Phl,J nO'

Con trai 64,0 82,0 39,8 52,4

Con gai 31,0 22,2 13,3 10,0

Nam gié1i

Con trai 59,0 Không 38,8 38,2

Con gai 30,7 Không 6,8 9,1

Ngl/ôn : PhÇlm Bich San, Kêf qI/a không duçc công bô'nia cac dill/ tra xli Mi
hçc th~(c hi~n thang 311984 và thang 411994 tÇli xli QI/yêt Tiên, t1nh Thai Binh.

LUI/ trit cûa Vi~n Xii Mi hçc.

Tâm 1y mong muon co con trai giu vai trà quan trQng trang hành vi sinh

san cùa nguài dân Vi~t Nam. Ghi nMn trén dây cha thâ"y sI! giam sa con
mong muon co thé phàn nào do vi~c giam muc sinh tlI nhüog nàm 1980. Két
qua diêu tra vào nàm 1984 và 1994 t~i mqt xa d6ng bâng sông H6ng da néu

trén cha thâ"y mong muon co nhiêu con Ci phl;l nu và nam giOi dêu giam râ"t
m~nh. Vào nàm 1984,64% phl,l nu và 59% nam giai duqc hai cha biét hQ së
tiép tl;lc sinh con cha dén khi co duqc sa con trai mong muon thl vào nàm

1994, ty 1~ này giam xuong càn 40%. VOi phl,l nu chua ttrng sinh de, ty 1~ này
là 80% vào nàm 1984 và chi càn 50% vào nàm 1994. Nhüog nguài duqc hai
thé hi~n mong muon co con trai râ"t m~nh më, song hQ cüng muon co it nhâ"t
mqt con gai. Nàm 1984, 30% phl,l nu duqc hai cha biét hQ muon tiép tl;lc sinh
con cha dén khi co duqc sa con gai mong muon. Nàm 1994, ty 1~ này da giam
dang kê chi càn 13% doi vâi phl,l nu và 7% doi vâi nam giâi. M~c dù da co
nhüog bién chuyên tlI 1984 dén 1994, tâm 1y không muon dtrng sinh con cha
dén khi co duqc sa con trai và con gai nhu y vân càn t6n t~i Ci phàn 160 dân
chung. Diêu do cha thâ"y câu ng~n ngu Vi~t Nam "Muài con gai không bâng
cai dai mqt thâng con trai" vân àn sâu trang tâm 1y nguài dân. Ngay ca khi
c~p vq ch6ng không mang n~ng tâm 1y thich con trai hO'n con gai, hQ vân phâi
chiu suc ép râ"t 160 tlI phia gia dlnh và xa hqi nén vân së tiép tl;lc sinh con chi
dé thaa man mô hlnh truyên thong.
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Trong vong JO dén 15 nam trà l,!-i dây, quan ni~m trong hành vi sinh
sàn da co nhfmg thay d6i sâu sâc. Chfnh sach h,!-n ché sa con, dugc bât dâu
thl!c hi~n à vùng dong bang phfa Bâc và cac thành pha 100 da dAn lan rçmg
dén tât cà cac vùng, miên cùa Mt nuac, dén mQi tâng lap dân cu. Thay d6i
này là két quà cùa nhfmg chuyên d6i kinh té, xa hQi ding nhu chfnh sach gia
dlnh rât tich cl!c cùa Chfnh phù. LAn dâu tiên mç,t cuç,c diêu tra quac gia, diêu
tra dân sa gifra ky nàm 1994 cho thây sa con mong muan trung blnh là 2,8
(T6ng CI,lC Thang kê, 1995, 1996 và 1997), và chi con 2,4 con vào nam 2002
theo két quà diêu tra Nhân khâu hQc và slÎc khae nàm 20026, giàm so vm 3
theo tâm ly truyên thang và so vai 3,3 vào nàm 1988 theo két quà diêu tra
Nhân khâu hQc và slÎc khae Vi~t Nam (Ûy ban Quac gia Dân sa và Ké ho,!-ch
Ma Gia dlnh, 1990). Ngay cà khi sI! thay d6i ft ai này chi là két quà cùa vi~c

thl!c hi~n nhfmg khâu hi~u tir cac chién d,ch cùa Chfnh phù vê ké ho,!-ch hoa
gia dlnh, thl do ding là dâu hi~u cùa nhfmg thay d6i vê chuân ml!c dang dân
hlnh thành.

Ty I~ két hôn

Hôn nMn là hi~n tuqng ph6 bién à Vi~t Nam. Sông dç,c thân thuàng rât
hiém và không dugc xa hQi tan thành, di)c bi~t là à cac vùng nông thôn. 50
sanh sali~u t6ng diêu tra dân sa nam 1989 và két quà diêu tra dân sa gifra ky
nàm 1994 cha thây không co sI! thay d6i 100 nào vê ca câu két hôn theo tu6i,
ngoài sI! thay d6i nha vê ty l~ phl,l nfr l~p gia dlnh truac 25 tu6i bang tân suât
két hôn trong dç, tu6i 25 dén 30 tang cao hon. Cho dén nay, hon 90% phl,l nfr
l~p gia dlnh truac 40 tu6i.

Hi~n tuqng tào hôn vân ton t,!-i à Vi~t Nam nhung không ph6 bién.
Truac nam 1945, tu6i trung blnh cùa lAn két hôn dâu tiên là 18 tu6i. Sau do,
tang dAn và d'!-t 23,2 tu6i vai nü giai và 24,5 tu6i vai nam giai (theo sa li~u

TÔng diêu tra dân sa nàm 1989). Theo Diêu tra bién dç,ng dân sa và Ké ho,!-ch
hoa gia dlnh ngày 1 thâng 4 nam 2002, tuÔi két hôn trung blnh lAn dâu cùa
nam và nfr Jan luÇ1t là 25,4 và 22,8 vào nam 1999, và 26 và 22,8 vào nàm
20027

• Tuy nhiên, giüa nông thôn và thành th, vân co khâc bi~t dang kê : tuôi
trung blnh két hôn lAn dâu à hai khu vl!c Jân luÇ1t là 22,7 và 24,7 vai phl,l nfr,

6. Thông lin do Ban biên I~p b6 sung và c~p nh~1.

7. Thông lin do Ban biên I~p b6 sung và c~p nh~1.
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23,4 và 26,5 vOi nam giOi. Sau ml)t thài gian tuemg d6i 6n d~nh, tMm chf giam
do s\! khôi phl;lc cua ty lç giOi tfnh sau chién tranh và do chfnh sach phAn dâ:t
nMm khuyén khfch hQ gia dinh l~p nghi~p trong khuôn kh6 chuyên d6i sang
kinh té th~ truàng, tu6i két hôn trnng binh làn dàu co xu huang tang do qua
trinh hi~n d~i hoa và dô th~ hoa dang dien ra hi~n nay.

S\! tan va gia dinh ngay sau két hôn râ:t ft khi xay ra. Hi~n tuqng à goa,
râ:t ph6 bién trong chién tranh, hi~n da ngày càng giam. Hi~n tuqng ly thAn và
ly hôn con râ:t hiém, chi liên quan tai khoang 1% dAn s6 à nông thôn cüng
nhu à thành th~. Phâp ly vé thu tl;lc ly hôn mai dugc thay d6i theo huang co
19i cho nam giai hem. Cùng vai muc s6ng và thu nh~p ca nhAn ngày càng dugc
tang lên, thay d6i này co thé kéo theo tang s6luqng cac Vl;lly hôn trong nhüng
nam tai.

Cho con bu

Trè bu m~ là vi~c duemg nhiên à Vi~t Nam. M9i s6 li~u th6ng kê và
nghiên ctru vé dé tài này déu cha thâ:y 97% bà m~ thul)c m9i tàng lap xa hQi
cha con bu tù luc mOi sinh con. Theo két qua Diéu tra dAn s6 giüa ky nam
1994, thm gian trung binh cho con bu là 18 thâng, nhung dl) dài trung v~ cua
thm gian cho con bu là 13 thâng và chi 20 % bà m~ cha con bu dén 20 thang
tu6i. Theo diéu tra Nhân khâu h9C và Suc khôe 2002, thài gian trung binh cho
con bu là 19 thâng, và dl) dài trung v~ cua thài gian cha con bu là 18 thângM•

Theo diéu tra giüa ky 1994, s\! khac bi~t giüa ba mién &c, Trung, Nam là
không dang kê, nhung giüa cac vùng nông thôn và mién Nam l~i co s\! khac
bi~t rô r~t (19 thâng và 14 thâng). Trong truàng h® không cha con bu, hi~n
tuqng mât kinh sau khi sinh kéo dài trung binh 3 thâng. Néu cha con bu kéo
dài thi thài gian này trung binh là 10 thâng trong ca nuac, co s\! khac nhau
giüa nông thôn (10,5 thâng) và thành th~ (6,8 thâng).

Nhüng thay d6i vé kinh té thài gian gân dây và xu huang dô th~ hoa
nhanh chong da làm giam thm gian trè bu m~, và vi v~y, kéo theo vi~c giam
thm gian mâ:t kinh sau khi sinh. Diéu tra dân s6 giüa ky nam 1994 cho thâ:y
s\! khac bi~t râ:t lan vé thài gian cha con bu giüa nhÜllg ph~ nü co trinh dl) h9c
vâ:n khâc nhau : 21 thâng à nhüng phl;l nü chua tùng dén truàng, duai 15 thang

8. Thông tin do Ban biên t~p bÔ sung và c~p nh~t.
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b nhfrng phl,l nü da tùng hQc qua pM thông. Vi~c di thi~n suc khOe và dinh
du6ng cho bà m~ cüng gop phân làm giàm thè1i gian mât kinh sau khi sinh.
Tuy nhiên, nhfrng thay dôi này co ành hubng không nhiêu dén muc sinh, nhu
à tât cà dc nuâc thl!c hi~n rçmg rai ké ho~ch Ma gia dlnh.

Tranh thaï, n~o hût thaï và nhfrng nhu cau không drrgc dap nng

Cac bi~n phlip tranh thai

NMn thuc dUÇ1c nhfrng kho khan vê kinh té và xa hÇli do m~t dQ dân
s6 qua dông duc b vùng D6ng bâng sông H6ng tù nhiêu th~p ky qua, ngay
tù nhfrng nam 60 Chfnh phù Dân chù CQng Ma da thây rô sI! can thiét phài
giàm muc sinh. Be? y té da thành I~p chuang trlnh ké ho~ch hoa gia dlnh,
dUÇ1c thl!c hi~n trên cà nuâc thông qua h~ th6ng cac trung tâm y té. Di1-t vong
là bi~n phap dUÇ1c chfnh sach mâi khuyén khfch. Trên thl!c té, bi~n phap này
ft dUÇ1c can bQ công nhân viên nhà nuâc và dân thành th! ap dl,lng do ành
hubng cùa tac dl,lng phl,l. d miên Nam, vi~c tiép c~n d6i vâi cac bi~n phap
tranh thai cüng dUÇ1c tl! do, nhung chi h~n ché b cac thành ph6 lân và chua
co mQt chuang trlnh qu6c gia thl!c sI!. Chi tù sau khi th6ng nhât dât nuâc,
vào nam 1976, mQt chfnh sach chi d~o vê vân dê này mâi dUÇ1c ho~ch d!nh
trên ph~m vi cà nuâc và nhfrng phong trào vê ké ho~chMa gia dlnh da không
ngùng dUÇ1c tang cuè1ng.

Két quà cùa nhfrng cUQc diêu tra thl!c hi~n cu6i nhfrng nam 1980 và dâu
nhfrng nam 1990 vâi nhfrng phl,l nü trong dQ tuôi sinh dê hi~n dang co ch6ng
cho tMy 95% trong so hQ biét ft nhât mQt bi~n phap tranh thai : Diêu lra Nhân
khâu hQc và suc khoe 1988 (Ûy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch Ma gia
dlnh, 1990), Diêu tra vê hiêu biét và sir dl,lng dc bi~n phap tranh thai nam
1993 (TÔng CI,lC Th6ng kê, 1996), Diêu tra vê suc khOe sinh sàn nam 1995.
Theo két quà cUQc diêu tra nam 1995, ty I~ này là 80% b phl,l nu dQc thân tuÔi
tù 15 trb lên. So sanh két quà hai cUQc diêu tra thl!c hi~n nam 1988 và 1994
cho thây ty I~ phl,l nu biét dén mQt bi~n phap tranh thai tang ft nMt 20% d6i
vâi m6i bi~n phap tranh thai hi~n d~i (thu6c u6ng tranh thai, bao cao su, tri~t

sàn) ngo~i trù di1-t vong tranh thai là phuang phap dUÇ1c phân lân phl,l nu biét
dén tù nam 1988. Néu so sanh giua ba cUQc diêu tra Nhân khâu hQc và Suc
khoe dc nam 1988, 1997 và 2002, ty I~ phân tram phl,l nu co ch6ng biét vê
nhfrng bi~n phap tranh thai Cl,l thé da tang d6i vâi tât cà cac bi~n phap. Hiêu
biét vê vong tranh thai nam 2002 tang ft nhât (6% so vâi nam 1988 và 1% so
vâi nam 1997), do muc dQ hiêu biét vê bi~n phap này da rât cao ngay tù nam
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1988. cac bi~n phap co mûc hiéu biét tang nhanh nhu bao cao su, thuoc uong
tranh thai, tri~t san nam và xuat tinh ra ngoài dêu da tang hai lân trong thm
ky tù 1988 dén 2002. Hiêu biét vê tri~t san nu trong cùng thm gian da tang tù
60% lên 92% (Diêu tra Nhân khâu hQc và Sûc khoè, 2002)9.

Do h~n ché vê kinh té cua dat nuac bi dong dIa VI chién tranh, trong
chuang trlnh ké ho~ch hoa gia dlnh, Chinh phu chu trQng dén cac ky thu~t y
té trong vi~c h~n ché mûc sinh. Trong thài gian dâu thl!c hi~n chinh sach này,
tù nam 1963 dén L975, do BQ y té chi d~o, bi~n phap ph6 bién nhat là vong
tranh thai, chu yéu nh~p tù CÇ>ng hoà Séc. Nhà dÇ> an toàn cao, khà nâng kiêm
soat dUÇ1c vi~c SU dl;mg cao, de sàn xuat và vi~c thao vong không thé không
cân dén can bÇ> y té, vong tranh thai Là mÇ>t bi~n phap d~c bi~t hüu hi~u trong
vi~c quàn ly t~p trung và co ké ho~ch mûc sinh. Nhfrng bi~n phap truyén
thong co chi phi thap và de tiép c~n ding dUÇ1c khuyén khich. Tuy nhiên,
nhfrng bi~n phap tranh thai hi~n d~i khac chi thl!c sI! dUÇ1c phl;l nu Vi~t Nam
tiép c~n tù dâu nhfrng nâm 1990.

SI! phat triên cua kinh té thi truàng, sI! xuat hi~n thành phân tu nhân
trong lïnh VI!C Ytévà cac t6 chûc phi chinh phu trong vi~c thl!c hiçn kého~ch

hoa gia dlnh da dân mb rÇ>ng ngu6n cung cap ding nhu nhfrng biçn phap tranh
thai. Bao cao su và thuoc uong tranh thai dUÇ1c ban tl! do b cac hiçu thuoc và
b nhfrng quan hàng blnh dân, d~c biçt b miên Nam. Tuy nhiên, cac dich VI;I ké
ho~ch hoa gia dlnh mien phi, nhln chung vân là ho~t dÇ>ng chu yéu cua ca sb
y té nhà nuac vai bi~n phap d~t vong là bi~n phap chu yéu cua chinh sach
quoc gia h~n ché vê sinh dè.

Vi~c chuyén sang nên kinh té thi truàng da thl!c sI! dien ra m~nh më
kê tù nhfrng thay d6i nam 1988. Thài gian do, nhu so Li~u cua cuÇ>c diéu tra
Nhân khâu hQc và sûc khôe trong bàng 5 cho thay, trên 50% phl;l nu co gia
dlnh dang trong dÇ> tu6i sinh dè su dl;lng mÇ>t bi~n phap tranh thai. Trong so
do, phân lan SU dl;lng vong tranh thai (62%), 1/3 SU dl;lng nhfrng bi~n phap
truyén thong (15% tinh vong kinh, 13% xuat tinh ra ngoài). MÇ>t ty l~ nhô
phl;l nu SU dl;lng nhfrng bi~n phap khac, ngo~i trù bi~n phap triçt sàn nu (5%)
và bao cao su (2%).

9. Thông lin do Ban biên l~p b6 sung và c~p nh~t.
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Bang 5 : Ty I~ ph., nft hi~n dang co chOng trong dQ tuÔi sinh de
sir d.,ng bi~n phâp tranh thai vào thm diêm diéu tra 1988 và 1993,

theo bi~n phâp sir d.,ng và vùng (%)

Bi~n V6ng Bao Thu6c Tri~t Tri~t Tinh Xuat Bi~~
phap bat tranh cao u6ng san san' v6ng tinh ra phap

ky thai su tranh thai nam na kinh ngoài khac

1988

Mién Bâc 58,7 80,4 1,2 0,3 ° 1,2 7,6 8,7 0,5

Mién Nam 46,8 36,9 3,4 1,5 1,4 10,4 25,9 19,5 0,9

Cà mlac 53,1 62,4 2,1 0,8 0,5 5,1 15,2 13,2 0,7

1993

Mién Bâc 55,4 78,1 2,1 1,2 0,2 3,8 7,1 5,9 1,7

Mién Nam 47,3 42,6 3,7 6,4 0,6 7,8 27,4 8,1 3,9

Ca mlé1c 49,4 62,5 2,7 3,5 0,4 5,6 15,8 6,9 2,9

2002

Cà mlé1c 78,5 48,0 7,4 8,3 0,6 7,5 9,6 18,2 0,4

Ngu6n : Diêll tra Nhân khdu hÇJc và S{(c khoe, 1988, Uy ban QuôC gia Dân sô' và Kt
hoq.ch Ma Gia dlnh, 1990.
Danh gia d~(a trên Mo cao t611g quat nghiên CÛll nhimg di!n biê'n Dân sô' và Kthoq.ch
h6a Gia dlnh ngày 1/4/1993, T6ng qlc TMng kê, bdn tMo thang 9 m'lm 1993.
Diêll tra Nhân khâ;1 hÇJc và S{(c khoe 2002.
Ghi chli : Miln Bdc bao gô'm cac tinh fl'( biên giili phia Bdc dtn tinh Quàng Blnh;
miln Nam là nhimg tinh con Iq.i Clia dâ't nué/co

omién Bâc, mûc sinh da duqc kiêm soat t6t han, co thé nhà nhUng yéu
t6 lich SÙ, châc chân do chinh sach ké ho~ch hoa gia dlnh chi duqc thl;lc hi~n

à mién Nam ké tù sau nâm 1975. Chinh VI v~y, két quà diéu tra nâm 1988 chi
ra ràng 60% phl:l nû trong d(> tuêii sinh de sù dl;mg bi~n phap tranh thai à mién
Bâc thl ty l~ này chi là 45% à mién Nam. M~t khac, trong s6 d6, ty l~ phl:l nû
sù dl;mg bi~n phap vông tranh thai cr mién Bâc (80%) nhiéu han gân gâp dôi
à mién Nam (37%).

M(>t thl;lC té l~ lùng là tlnh hlnh l~i không mây tién trién giûa hai cu(>c
diéu tra nàm 1988 và nàm 1993. Th~t v~y, ty l~ phl:l nû sù dl:lng m(>t bi~n phap
tranh thai l~i giàm trong khoàng thài gian 5 nâm này, tù 53% nàm 1988
xu6ng côn 50% nàm 1993. Nhln chung, vông tranh thai vân là bi~n phap



140 DÂN 56 vÀ PHAT TRlÉN à vlà NAM

chiém lTU thé trong cac bi~n phap tranh thai, nhung co sI! thay dÔi nh6 trong
ty l~ sù dl:mg bi~n phap này giua miên Bac và miên Nam: ty l~ này giam tù
80 xuông 78% à miên Bac trong khi l~i tang tù 37 lên 43% à miên Nam. M~t
khac, vi~c sù dl:mg bi~n phap xuâ:t tinh ra ngoài giam m<')t nùa trong vong 5
Mm trong khi sù dl;lng thuôc uông tranh thai l~i tang lên dang kê m~c dù ty
l~ này vân con râ:t thâ:p (3,5%). Nam 2002, ty l~ phl;l nu hi~n dang co chang
sù dl:mg m<')t bi~n phap tranh tang nhanh, d~t tm 78,5%, trong do vong tranh
thai vAn chiém lTU thé vÔ'i 48%, tiép theo do là m<')t biçn phap truyên th6ng 
xuâ:t tinh ra ngoài vÔ'i 18,2%. D~c biçt thu6c uông tranh thai và bao cao su dà
co nhüog tién b<') dang kê, lân luÇ1t lên tÔ'i 8,3% và 7,4%10.

Bang 6 : Nguôn cung cap cac bi~n phap tranh thaï, 1988 và 1995 (%)

Ngu6n cung câp
Phltang phap lâm sàng Bi~n phap khac

1988 1995 1988 1995

Bq ph~n y té xii, phltàng và trung tâm 18,8 56,4 44,9 30,6
ké hOé,lch h6a gia dinh

B~nh vi~n 52,8 32,3 50,9 3,9
Câp qu~n/huy~n 36,9 33,1
Câp tinh/thành ph6 12,3 15,8
Câp Trung ltang 3,6 2,1

Cac ca sà y té khac 1,6 13,2

Nh6m ké hOé,lch h6a gia dlnh 4,5 3,6
Can bq ké hOé,lch h6a gia dfnh 2,1 7,4
Cqng tac viên cùa chltang trlnh dân
s6-ké hOé,lch h6a gia dfnh 0,1 15,4

Ca nhân 0,1 3,5 23,3 34,2
Ngu6n khac 0,1 0,1 0,4 1,0
Ngu6n không xac djnh 0,1 0,9 1,3 1,9

T6ng 100 100 100 100.

Nguon : Diê'll Ira Nhân khdu hÇJc và Sûc khoe, Vi~1 Nam 1988 CUy ban QllôC gia Dân
sd và Kihogch h6a Gia dinh, 1990) và Diê'll Ira biin dçng dân sô'nom 1995 (T6ng
Cl./C Thông kê, 1995).

10. Thông tin do Ban biên t*p b6 sung và c*p nh*t.
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Bàng 6 cho thây vi~c tiép c~n cac bi~n phap tranh thai da tién triên
trong thài ky chuyên d6i sang kinh té thi tnràng. Co sl;l khac bi~t ra giua vi~c

sir dl,mg cac bi~n phap lâm sàng (vông tranh thai và tri~t sàn) vOi cac bi~n

phap khac (thu6c u6ng tranh thai và bao cao su). Nam 1988, bi~n phap vông
tranh thai và tri~t sàn dU<Jc thl;lc hi~n chù yéu té;li cac ~nh vi~n, chiém ty I~

trên 50% (37% té;li cac b~nh vi~n câp qu~n/huy~n, 12% té;li cac ~nh vi~n câp
tinh/thành ph6 và 4% té;li cac ~nh vi~n câp trung uang). Nam 1995, cM yéu
là cac dan vi kéhoé;lCh hoa gia dinh và cac trung tâm y tédia phuang thl;lc hi~n

phân vi~c này (63%) trong khi cac b~nh vi~n chi thl;lc hi~n khoàng 1/3 s6 ca
co liên quan. Câc bi~n phap phông tranh thai khac ding dU<Jc thl;lc hi~n té;lÏ dia
phuang dù cha nguon cung câp co khac nhau. Tù nam 1988 dén nam 1995,
vai trô cùa cac trung tâm y tégiàm dân (tù 45% vào nam 1988 xu6ng côn 30%
vào nam 1995), nhât là ~nh vi~n cac câp (giàm tù 51 % xu6ng côn 4% vào
nam 1995) ; ngu<Jc lé;li vi~c thl;lc hi~n cac bi~n phap tranh thai do khu Vl!c tu
nhân thl;lc hi~n lé;li tang (tù 23% lên 34%). Nhii'ng chuyên d6i vê kinh té và xa
hQi trong th~p ky vùa qua da té;lo nhii'ng mc dQng không nho tâi vi~c tiép c~n

cac bi~n phap tranh thai, vùa bàng cach phi t~p trung bOa và vùa tu nhân bOa
cac nguon cung câp.

Nhu cau ké ho~ch hoa gia dinh chl1a dl1f!c dâp 6'ng

CUQc diêu tra Nhân khâu h9C và Suc khoe 1988 gom nhii'ng câu Mi
nhàm do mUc nhu câu ké hOé;lCh hoa gia dinh chua dU<Jc dap Ung. Trang s6
nhii'ng phl;l nu hi~n dang co chong và co nguy co mang thai (nghia là không
vô sinh và hi~n dang không mang thai) cha biét h9 không muon co con khac
ngay, co 29 % dang không sir dl:mg bât ky mQt biçn phap tranh thai hi~n dé;li
nào. Ty lç này lên tOi 56% doi vâi nhii'ng phl;l nu da sinh de trong vông 12
thang truâc cUQc diêu tra. Nhu du không dU<Jc dap Ung co ve nhu không liên
quan dén tu6i mc (30% vOi phl;l nu i:J nbOm tu6i tù 20-24 tu6i dén 40-44 tu6i)
mà lé;li liên quan dén sa con h9 da co, dén giâi tfnh cùa con cai và dén trinh
dQ h9C vân. Trong sa nhii'ng phl;l nu không muon co con nua hoi;lc muon gian
khoàng cach sinh, ty I~ không kiêm soat dU<Jc mUc sinh di!-c bi~t cao i:J nhU'ng
gia dlnh da c6 hai con, nhât là hai con gai. Tuy nhiên, ty I~ này giàm theo
trinh dQ h9C vân. à thành thi, ty I~ này ding thâp han i:J nông thôn.

Nhin chung, theo két quà diêu tra nam 1988, nhu câu ké hOé;lCh hoa gia
dinh chua dU<Jc dap Ung ft thay d6i : 32% phl;l nu co nguy co mang thai thl;lc
hi~n phông tranh thai, theo két quà Diêu tra dân sa giua ky nam 1994. Tuy
nhiên, phân tfch mQt cach chi tiét han së thây nhii'ng thay d6i dang kê di;lc bi~t
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là khoàng cach gifta nông thôn và thành thi : ty l~ phl,l nft muon h~ ché ho~c
giân khoàng cach sinh con mà không sir dl,lng bât cu m9t bi~n phap tranh thai
hi~n d;,li nào là 33% à thành tbi và 31 % à nông thôn. M~t khac, nhüog so sanh
theo mién cha thây ty l~ này à mién Bâc thâp hon và tang dân vé phia Nam.

Theo soliçu cua dieu tra Nhân khâu hl?c và Suc khoè 2002, chi co 5%
phl,l nft hiçn dang co chang à Viçt Nam là co nhu câu chua dugc dap U'ng vê
djch Vl,l ké ho~ch hoa gia dlnh. Il

Muc d9 nhu câu ké ho~ch hoa gia dlnh chua dugc dap U'ng phl,l thu9C
vùa vào muc sinh mong muon (vé so con ding nhu vé thài diêm sinh con) vùa
vào khà nàng tiép c~n cac biçn phâp tranh thai. Chinh VI v~y, nhu câu này là
rât thâp vâi hai tâng lâp dân chl1ng ngugc nhau : tâng lâp nghèo nhât (trlnh
d9 giao dl,lc thâp, song à nông thôn) VI cac c~p vg chang à dây không muon
h~n ché muc sinh, và à tâng lâp kha già nhât (trlnh d('> giao dl,lc cao, song à
thành th!) VI hl? tiép c~n dugc vâi cac biçn phap kého~ch hoa gia dlnh. Ngugc
l~i, nhu câu ké ho~ch hoa gia dlnh chua dugc dap U'ng l~i rât 16'0 vâi tâng lâp
trung luu VI vâi hl? quy mô gia dlnh nho là ly tuàng, trong khi h~n ché ve s6
con con chua dugc ph6 bién trong tâng lâp này VI cac ly do vé kinh té và van
hoa (nhu quan niçm ve thiên chuc cua nguài phl,l nft hay quan niçm tôn giao
chàng h~n). Tuong tl! nhu v~y, sl! dào ngugc vé khoàng cach gifta nông thôn
và thành tbi vé nhu câu phong tranh thai co thé không phài do co sl! thl,lt lùi
trong kiêm soat muc sinh à thành pho mà do viçc tàng ty lç phl,l nft muon
ngùng sinh con (18% à thành thi và 14,5% à nông thôn) ho~c muon giân
khoàng cach sinh con (8% à thành thi và 5,3% à nông thôn).

Viçc ton t~i nhu câu ké ho~ch hoa gia dlnh dugc dap U'ng phân nào xuât
phât tu viçc tiép c~n dich Vl,l và biçn phâp tranh thai. M~t khac ding do nhüog
h~n ché vê chât luqng dich Vl,l ké ho~ch hoa gia dlnh. Th~t v~y, ra ràng là cac
biçn phâp tranh thai truyén thong nhln chung không hiçu quà bâng nhüog
biçn phâp hiçn d~i. Tuy nhiên, nhiéu nghiên cUü cha thây nhüog biçn phâp
mâi ding co m9t so 10 ng~i. Vong tranh thai do Viçt Nam sàn xuât co m~t

trên thi truàng ho~c t~i cac trung tâm ké ho~ch hoa gia dlnh thuàng dugc
chuân hoa qua muc, kfch thuâc không phù hqp vâi CCf tM cua nhiéu phl,l nft,
khién m('>t s6 16'0 phl,l nft không thé sir dl,lng biçn phap này. Viçc thao vong
chui cüng dien ra ph6 bién. Viçc sir dl,lng mâu vong mâi (TCU 380A) co tM

11. Thông tin do Ban biên t~p bô sung và c~p nh~t.
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gop phân giài quyét phân nào van dé này trong nhÜI1g nâm toi Bao cao su và
thu6c u6ng tranh thai thi duqc cung cap và dl,l tfÜ không thuàng xuyên. M~t
khac, nhiéu phl;l nü cha biét hl? không mu6n sir dl;lng thu6c u6ng tranh thai vi
cha râng c6 h~i cho suc khoe. Suy nghi này kha ph6 bién trong nhüng nâm
1960-1970 tù nhüng can bQ ké ho~ch hoa gia dinh, hl? cha râng sir dl;lng
nhüng lo~i thu6c co ban trong thbi ky do co thé dân dén tac dl;lng phl;l, và mQt
vài nghiên cUu khoa hl?c cüng chi ra m6i liên quan giüa viçc dùng thu6c và
mQt s6 bçnh, nhu ung thu.

N~o hut thaï

Suc ép xa h(>i và chinh tri khuyén khfch mÔi c~p vq ch6ng chi co hai
con, sl,l mong mu6n cua ca nhân trong viçc giàm muc sinh, Sl,l cung cap không
dây du cac bi~n phap tranh thai cüng nhu Sl,l thl,lc hi~n thiéu liên tl;lc cac giài
phâp dé ra trong chuemg trinh qu6c gia vé ké hG~ch hoa gia dinh dân t61 vi~c

co mQt s6 1&1 cac ca n~o hut thai tl,l nguy~n. Vi~c n~o hUt thai là hqp phap và
duqc thl,lc hi~n miên phi 0 mién Bac tù nâm 1974, nhung chi 0 mQt s6 ~nh
vi~n tinh m61 co cac bac si du trinh dQ thl,lc hi~n công vi~c này. Chi tù san
ngày th6ng nhat dat nuac thi vi~c n~o hut thai mai dan dân duqc ph6 bién,
cùng v61 vèmg tranh thai-bi~n phâp ké ho~ch hoa gia dinh duqc sir dl;lng rQng
rai nhat trong chinh sach cua Chinh phu nhâm kiém soat muc sinh. Nam
1992, theo danh gia da BQ y té, 100 0/00 phl;l nü tù dQ tuôi 15 dén 44 thl,lc hi~n

phâ thai tl,l nguy~n, tuemg duemg s6 ca n~o hut thai trung binh cua phl;l nü co
gia dinh trong dQ tu6i sinh dè là 2,5. Con s6 này là dang ké so vOi t6ng ty suat
sinh cùng thm ky 3,7 con. Theo diéu tra Nhân khâu hl?c và Suc khoe nâm
2002, mQt phl;l nü Vi~t Nam co 0,61ân n~o hut thai trong su6t khoàng tu6i co
khà nâng sinh dè cua minh, và tÔng ty suat n~o phâ thai cua phl;l nü nông thôn
(0,7) cao hem so vOi phl;l nü thành thi (0,6)12. Ty suat n~o hUt thai này thap
hem ty suat ghi nh~n duqc 0 nhüng nuac Dông Âu : 2000/00 0 RU-rna-ni (1990)
và 112 0/00 0 Liên Xô cü (1987).

Dù không bi cam nhung vi~c n~o hut thai không duqc xa hQi ung hQ. Vi
v~y, ty suat n~o phâ thai duqc danh gia tù cac cUQc diéu tra chi là nhüng nh~
dinh t6i thiêu, s6 ca n~o hut thai không khai bao co thé cao hem rat nhiéu, d~c
bi~t là 0 nhÜI1g phl;l nü chua l~p gia dinh. Tuy nhiên, co vè nhu s6 li~u th6ng

12. Thông tin do Ban biên t~p bÔ sung và c~p nh~t.



144 DÂN 56 vÀ PRAT TRIÉN il VIÊf NAM

kê cùa Bq Y té két lu~n ty suat ni,lo Mt thai tang cao là do sI! tang lên ngân
sach cua h<;> cha cac d~ch Vl;l y té trong vi~c ni,lo hüt thai. Nhu v~y, so vâi cac
ty suat ni,lo Mt thai nêu trên, ty suat ni,lo Mt thai trong Diéu tra dân s6 giûa ky
nam 1994 là 150/00 b nhfrng phl;l nû dii co chûng trong dQ tu6i sinh dè, tU<1I1g
duong 0,6 ca ni,lo pha thai/ mQt phl;l nû, mQt ty l~ dii duqc diéu chinh khi tinh
dén s6 ca ni,lo hüt thai không khai Mo cùa nhfrng phl;l nû chua l~p gia dlnh.

Nhfrng nghiên clÎU chuyên sâu cua Vi~n Xii Mi h<;>c Hà NQi nhu cUQc
diéu tra nam 1994 khéing d~nh âi.ng vi~c ni,lo hut thai là rat ph6 bién trong dân
chüng, d~c bi~t b nhfrng phl;l nû chua l~p gia dInh, h<;> không nàm trong d6i
tuqng cùa cac chién d~ch tuyên truyén cac bi~n phap ké hOi,lch Ma gia dinh
và rat kho khan trong vi~c tiép c~n vâi cac trung tâm ké hOi,lch hoa gia dinh.
Nhiéu cUQC dieu tra cha thay sI! kh<ic bi~t 100 giûa cac vùng và cac tâng lé1p
kinh te-xii Mi. Ty l~ này b mien Bâc cao hon mQt cMt so vâi cà nuâc. Trinh
dQ h<;>c van và nghê nghi~p ding là nhfrng nhân t6 ành huàng 100 dén ty suat
ni,lo hut thai. Phl;l nû co h<;>c van và nhân viên co ty suat ni,lo hut thai cao hon.
Diéu do giài thich VI saD ty suat này b thành ph6 cao gap dôi b nông thôn.

oVi~t Nam, tlnh tri,lng ni,lo hüt thai tang hay giàm phl;l thuQc vào hi~u

quà cua cac chuong trinh ké hOi,lch hoa gia dlnh trong vi~c dap tîng nhu cau
tranh thai và cài thi~n chat luqng phl;lC Vl;l cua cac ca sb y te. Tuy nhiên, ty l~

cao nhfrng phl;l nû dii ni,lo Mt thai mQt hay nhieu làn cha biét h<;> vân co thai
khi dang ap dl;lng mQt bi~n pMp tranh thai, cho tMy can phài da di,lng hoa cac
bi~n phap tranh thai hi~n di,li nhàm ap d\lng chüng mQt cach hqp ly và kinh té
dé thay thé cac bi~n phap tranh thai truyén th6ng. Cài thi~n cham soc y té
nhàm hi,ln cM sinh dè ding can duqc danh gia là giàipMp duqc uu tiên trong
chinh sach cua Chinh phu vé ch6ng ni,lo hut thai.

Vai tro phat triên kinh te-xii hQi và môi tnràng van hoa

Cho dén truâc Chién tranh Thé giâi thu hai, xii Mi Vi~t Nam truyen
th6ng cM yéu là mQt xii Mi nông nghi~p, m~c dù qua trlnh dô th~ hoa dii dàn
dan duqc hlnh thành trong thài ky Phap thuQc. KMi ni~m kiém soat muc sinh
vân con qua mâi mè d6i vâi di,li bQ ph~n dân cMng. Nam 1975, sau 30 nam
chien tranh tàn pM dat nuâc, Vi~t Nam là mQt trong nhfrng nuâc nghèo nhat
thé giâi. Chi tù dau nhfrng nam 1990 vâi chinh sach mb dra và nhfrng d6i mâi
kinh te, tài chinh mi,lnh me, Vi~t Nam mâi thoat kh6i tlnh tri,lng li,lc h~u vé
kinh té-xii Mi. T6ng sàn phâm qu6c nQi tang nhanh chong, tù 220 USD/nguài
nam 1995 lên 400 USD/nguài nam 2000.
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Trang thé ky 20, sI! phat trién kinh té và xa Mi cùa Vi~t Nam diên ra
không dong déu. CUQc chién tranh dâu tiên két thuc vai viçc ky két hiçp dinh
Genève nam 1954 chia dt d~t nuac thành hai miên d9c theo vi tuyén 17, da
danh d~u sI! cMm dUt cùa ché dQ thl!c dân t~i Vi~t Nam, mQt ché dQ mà theo
danh gia cùa mQt s6 nguO'i là duy trl nhiing tàn du cùa xa Mi phong kién.
Trong hon hai muai nam, Viçt Nam da co mQt sI! tang truèmg không dong
nh~t ca vê chinh tri làn kinh té và xa hQi.

T~i miên Bac, ché dQ xa Mi chù nghia chù truong qu6c hiiu hoa tu li~u

sàn xu~t và xây dl!Og mQt nên kinh té ké ho~ch hoa t~p trung. d nông thôn,
h~ th6ng cac hqp mc xa nông nghi~p dugc hlnh thành tir cai câch ruQng Mt
1953-1957. Nhiing chuyén bién vê kinh té di kèm vai nhiing thay d6i xa Mi
nhAm thl!c hi~n chinh sach cùa Chinh phù trang vi~c nâng cao trlnh dQ giao
dl,lc, y té, vi tri cùa nguài phl,l nu, diêu ki~n s6ng cùa nguO'i cao tu6i. Chinh
sach này dugc xây dl!Og và trién khai à trung uong nhung l~i dl!a vào nguon
ll!c cùa dia phuong nhAm giàm Mt blnh dÀng xa Mi và dàm bào cho nguO'i
dân mQt mUc s6ng kha. Chuong trlnh ké ho~ch hoa gia dlnh dugc trién khai
nam 1963 cl1ng di theo logic này, nghîa là dugc quyét dinh tir c~p cao nh~t và
vi~c thl!c hiçn dugc giao cho cac ca sà y té dia phuong vai sI! hl> trg cùa cac
hqp mc xa và cac t6 chuc chinh quyên và cac doàn tM (HQi phl,l nu, Doàn
thanh niên...).

T~i miên Nam, Chinh phù da ch9n uu tiên cha nhiing nguO'i sà hiiu dllt
và tâng lap trung luu mai à thành ph6. Cài cach ruQng d~t, bât dâu mQt cach
dè d~t tirnam 1956, dugc phat trién m~nh më hon vào nam 1967 da dugc thl!c
hi~n dé nh~n dugc sI! ùng M cùa nông dân. Chinh sach kinh té thiên vê kinh
té thi truàng vai sI! phat trién chù yéu dl!a vào qua trlnh dô thi hoa nhanh
chong, mQt phân do sI! di chuyén cùa dân chung dé tranh cac tr~n chién, mQt
phân nhO' cac ho~t dQng kinh té gan liên vai nên kinh té chién tranh. MQt vài
cài cach xii Mi dugc tién hành nhung chi dugc thl!c hi~n mQt cach hO'i hÇ1t.
Trong lînh VJ!C dân s6, chinh sach khuyén khich sinh dè dugc khâng dinh ro
ràng, dù vi~c h~n ché sinh dè da bat dâu dugc lan rQng trang tâng lap trung
thuqng luu, tri thuc và thành thi.

Ké tir sau ngày th6ng nh~t d~t nuac, chinh sach dugc ap dl,lng truac do
t~i Vi~t Nam Dân chù CQng hoa (miên Bac Vi~t Nam) dugc lan rQng dén miên
Nam. Trlnh dQ giao dl,lc, suc khoe, dia vi xa hQi và kinh té cùa phl,l nu dugc
nâng éao, b~t blnh dâng xa Mi giàm dân. Dân ti n~n cùa cac thành ph6 thuQc
miên Nam dugc dQng viên trà vê nông thôn ho~c cac khu Kinh té mai dugc
xây dl!Og à cac vùng nông thôn thua dân cu, t~o ra cac dong di dân nhAm càn
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bàng phân bo dia 1y dân so trang ca nuac. Dong thè1i, chinh sach khuyén
khich ké ho~ch hoa gia dlnh ding dUÇ1c nhân rQng trên toàn quoc theo mô
hlnh dii tién hành à miên Bâc.

M~c dù Chinh phu da co nhiêu nÔ h!c trang vi~c tai thiét dat nuac và
tang cuoog phat triên kinh té xà hQi, Vi~t Nam vân g~p phai nhÜ'I1g trà ng~i

trang vi~(; quan 1y kinh té-tài chinh và chinh tri dân dén vi~c 1âm vào hoàn cành
kinh té kh6 khan. D6 là 1y do cua nhÜ'I1g phong trào cài cach m~nh me trang
ntra dâu th~p ky 80. Phong trào này da dan dén nhÜ'I1g cài cach mang tmh 1ich
str dUÇ1c dê ra trang D~i hQi Dang CQng san nam 1986 và bât dâu dUÇ1c triên
khai nam 1988, và d~c bi~t vào nam 1989, nhÜ'I1g cai cach mà dâu giai do~n
chuyên d6i sang nên kinh té thi rruoog và mà ctra cho dâu tu nuac ngoài. Chinh
sach d6i mai này da dua nên kinh té dat nuac th6at khài tloh tr~ng trl tr~ nhung
ding t~o ra nhÜ'I1g bat bloh ding kinh té-xii hQi ngày càng 100. Trang nhÜ'I1g
nam 1980, Nhà nuac 1uôn g~p phai nhÜ'I1g kh6 khan vê ngân sach nên phài
giàm bOt nhÜ'I1g dau tu vê m~t xii hQi. Ngân sach cha giao dl;lC, y té, hÔ trÇ1
ngum cao tu6i ding à tloh tr~ng tuang tl! và vi~c cung cap miên phi cac ho~t

dQng này cüng bi nhlo nh~n 1~i. NhÜ'I1g bat blnh ding xii hQi tir d6 tang 1ên, d~c
bi~t là vm trè em gai trang khà nang tiép c~n giao dl;lC.

Tmh tr~ng trên bât dau duqc cài thi~n tir nam 1993, khi Chinh phu c6
thê 6n dinh ngân sach và cac chuang trlnh xa hQi dUÇ1c l~p l~i. Tir nâm 1993
dén 1995, nhiêu khoan dau tu công da dUÇ1c phê duy~t d~c bi~t dé cài thi~n

chat 1UÇ1I1g dich Vl;l xii hQi ban gom cà cham s6c y té và ké ho~ch h6a gia dloh,
nhu sI! khing dinh cua Chinh phu. Ngân sach Nhà nuac dành riêng cho chuang
trloh kého~ch h6a gia dloh dii tang tir 78 ty dong vào nam 19921ên 200 ty nâm
1993 và 270 ty nam 1994. Néu nhÜ'I1g dau tu này ban thân n6 không du 1y giài
nhÜ'I1g thay d6i trang hành vi dân so thl cüng dii g6p mQt phan nào d6 nhàm
hÔ trÇ1 cho vi~c dAy nhanh giai do~n qua dQ cua mûc sinh.

Thay d6i trang hành vi sinh sàn gân vai nhfrng thay d6i trang lich str
clat nuac nhÜ'I1g th~p niên gân dây. Où c6 sI! doi l~p hoàn toàn trang ché dQ
chinh tri, ty suat sinh thô dêu là 420/00 à cà hai miên Bâc và Nam vào thè1i diém
thong nhat dat nuac nam 1975. Cüng nhu nhfrng giài phap xii hQi da dUÇ1c thl!c
hi~n tir tmac à miên Bâc, chuang trlnh ké ho~ch h6a gia dloh luc d6 cüng bât
dau dUÇ1c 1an rQng dén miên Nam. Sau khi chién tranh két tMc, Chinh pM l~i

cM trçmg dén ml;lc tiêu h~n ché sinh dè và van dê dân so c6 tam quan trQng
mai. Diêu d6 thé hi~n qua nhÜ'I1g dau tu cua Chinh pM cho lInh vl!c này ngày
càng tango Nhè1 v~y, mûc sinh von 1uôn 6n dinh à mûc cao da bât dau giam tir
cuoi nhfrng nam 1970 và tiép tl;lc giàm trang th~p ky sau.
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St! mât cân d6i ngân sach trong vi~c dâu tu vào hai linh Vl;lc kinh té và
xii Mi là m()t trong OOÜ'I1g nguyên OOân quan trçmg cùa OOÜ'I1g kh6 khan kinh
té cùa Vi~t Nam vào OOÜ'I1g nam 1980. NhÜ'I1g chuemg trlnh phl;lC Vl;l giao dl;lc,
y té, vi tri cùa nguài phl;l nu và diéu ki~n s6ng cùa nguài cao tu6i vân luôn là
m()t trong OOÜ'I1g uu tiên cùa Chinh phù tir nam 1980 dén 1985. Tuy nhiên,
cu()c khùng hoàng tài chiOO và ngân sach nam 1985 cùng nhÜ'I1g vân dé OOûc
nh6i vé sàn xuât luemg tht!c èf mién &c nam 1988 dii dây OOaOO buac chuyén
d6i sang nén kiOO té thi truàng và OOÜ'I1g uu tiên cha cài cach kinh té ding
thay ch6 cha OOÜ'I1g chinh sach mang tiOO xii h()i. Nhiéu dich Vl;l xii Mi không
con duqc cung câp miên phi và ho~t d()ng cùa OOiéu chuemg trlOO xii Mi cüng
bi nhln OO~n l~i.

Ké tir cài cach ruQng dât nam 1980 và 1988, dât công duqc chia cha
nguài dân theo quy mô M gia dinh. Chinh sach d6 dii làm cha mûc siOO cùa
cac hQ nông dân tang nhanh và thuc dây vi~c ra à riêng ngay sau khi két hôn
cùa cac c~p vq ch6ng. Vi~c chia dât duqc tht!c hi~n theo chu ky déu d~n mà
thài gian cùa m6i chu ky (5, 10, 25 nam) l~i không duqc xac dinh ro ràng.
MQt s6 nghiên Cûll chuyên sâu cha thây vi~c chia dât OOu v~y kéo theo hi~n

tuqng dân s6 tàng vQt. Trong tuemg lai, it c6 khà nang quay trà l~i phuemg
phap chia dât nhu v~y vai quy dinh cùa phâp lu~t hi~n hàOO, và kh6 c6 thé
luàng hét tac dQng cùa cài cach ruQng dât dén hành vi sinh sàn OOu thé nào.

Truac tht!c té cac dich Vl;l xii hQi giàm sut, nguài dân l~i tim dén OOÜ'I1g
gia tri d~o dûc trong m6i liên két truyén th6ng, tM hi~n chù yéu qua OOÜ'I1g
gia tri gia dinh OOu vi~c khôi phl;lC l~i m~nh mê hem tl;lc thà cung t6 tiên.
NhÜ'I1g thay d6i d6 con duqc thé hi~n qua mong mu6n c6 con trai mQt câch
ro ràng hem, diéu này thé hi~n rât ro trong nhÜ'I1g cUQc diéu tra vé s6 con mong
mu6n, vl trong xii Mi truyén th6ng, con trai là llguài tht!c hi~n công vi~c thà
cung t6 tiên. Và con trai cüng là nguài ganh vac trach nhi~m phl;lng duang b6
m~ luc tu6i già. NhÜ'I1g gia tri van h6a d6 chac chan t~o mQt lt!c càn trong vi~c

h~n ché sinh dè.

Tuy nhiên, à Vi~t Nam mûc sinh giàm déu d~n ké tir nhÜ'I1g nam 1970.
HàOO vi sinh sàn thay d6i rât nhanh t~i cac thành ph6 l6'n và cüng kha ro nét
t~i cac vùng nông thôn. Gia dlnh c6 hai con à thàOO th!, ba con à nông thôn
ngày nay c6 vè nhu dii trà thành chuân mt!c. Châc chan ràng mc dQng cùa mQt
s6 yéu t6 tiêu ct!c dua ra trên dây - cat giàm cac chuemg trlnh xii hQi, tht!c hi~n

thu tién d6i v6'i mQt s6 dich Vl;l xii hQi, st! trà l~i v6'i mQt s6 gia tri van h6a
truyén th6ng, dii duqc bù dap m~nh mê hem bài nhÜ'I1g thay d6i sâu sac trong
tâm 19 nguài dân và st! phat trién kinh té làm dân hlnh thành mQt xii Mi tiêu
thl;l vai mQt mô hinh gia dlnh m6'i.
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SI! thay d6i trong hành vi sinh sim co tM do luàng roi ty lç ph1,l nù str
d1,lng mç,t biçn phap tninh thaï. Nhùng chuang trlnh ké ho~ch hoa gia dlnh
co thê da ph~n nào thuc dây cha nhùng thay d6i này nhung không du m~nh

dê làm tang ty lç ph1,l nù str d1,lng biçn phap tranh thaï trong cac cuç,c diêu tra
mai dây (Diêu tra Nhân khÀu hqc và Suc khôe 1988, Diêu tra dân s6 giùa ky
nam 1994, Diêu tra nam 1995). Ty lç 20% ph1,l nù hiçn dang co chang trong
dç, tu6i sinh dè (Diêu tra nam 1995) str d1,lng biçn phap tranh thai truyên
th6ng, và ty suât n~o hut thai cao cho thây nhùng thay d6i nhanh chong trong
hành vi sinh sim và sI! dap ûng không d~y du cac biçn phap tranh thai hiçn
d~i. SI! phat triên cua tu nhân trong viçc cung câp phuang tiçn phông tranh
thai hiçn d~i (bao cao su và thu6c u6ng tninh thaï) là mç,t dâu hiçu cha thây
co mç,t khoang cach giùa kha nang cung câp d~ch VI,l công cç,ng và nhu càu
cua nguài dân.

Nam 1995 danh dâu mç,t buac ngo~t trong chinh sach cua Nhà nuac.
Thành công vê kinh té nhà cac chinh sach d6i mm duqc thl!c hiçn tù giüa
nhùng nam 1980 cha phép Chinh phu dành mç,t phàn tù tang ngân sach nhà
mrac cha cac chuang trlnh xa Mi noi chung và ké ho~ch hoa gia dlnh noi
riêng. M~t khac, viçc tu nhân hoa d~n d~n cac dich VI,l y té và giao d1,lc, sI!
phat triên cua cac công ty bao hiêm tu nhân, và nhùng cai cach nhàm dam Mo
diêu kiçn s6ng cho nguài cao tu6i chi co tM làm muc sinh thay d6i nhanh
m~c dù rât kho xac dinh chinh xac lich trlnh và muc dç, cua thay d6i này.
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Bit m{lch cha phi} nüc6 thai



5

H~ th6ng y té
và bao vê suc khoe.

vû Mçmll U;ri

Tir nam 1954. h~ thong y té và cac ho~t d(mg bào vç suc khoe không
nAm ngoài nhÜl1g thang trâm xày ra trong dài song chinh tri. kinh té và xâ h(>i
cua dâ"t nuâc. Ghi l<;li chinh xac qua trlnh phat trién cua chung không phài là
viçc de làm. diéu này càng dung han khi chung tôi thiéu trâm trçmg cac tài
liçu dang tin c~y vé lïnh Vl!c này trong nhÜl1g nam gân dây. Bài viét này nhAm
g6p phân phâc hÇ>a Mi dnh chung cua ngành y téViçt Nam trong 40 nam trb
l<;li dây dé d(>c già hiéu rô han hiçn tr~ng vâ"n dé. Bài viét này g6m ba phân.
PMn dàu giâi thi~u nhÜl1g quan sat chinh cua chung tôi vé châ"t luçmg cac
ngu6n soli~u thong kê dugc sù dl,mg trong cac tài liçu dâ dugc công M. Phân
thu hai tÔng két l<;li qua trlnh phât trién cua m~ng luâi y té và cac ho~t d(>ng
bào vç suc khoe thuàng niên dugc trién khai tir nam 1954. Phân này dugc chia
thành ba pMn nho dé c~p dén ba thài ky khac nhau : 1954-1975 (thài ky
khang chién chong My) ; 1975-1986, (thài ky truâc Dôi mm) ; và thài ky tir
1986 dén nay (trién khai chinh sach Dôi mâi). PMn thu ba phân tich chi tiét
tlnh hinh hi~n nay.

Mt)t vài nh*n xét chung vé s6li~u

Hâu hét cac nhà nghiên cUu dân so, néu nhu không muon n6i là tâ"t cà,
déu nghi ngà d(> tin c~y cua cac soli~u vé ty I~ sinh và ty lç tù vong và vé cac
chi so dân so ca bàn khac cua Vi~t Nam giai dOé;lD truâc khi diên ra cu(>c tÔng
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diêu tra dân sô nam 1989. cac sô li~u do cac tÔ chuc chinh thuc ding nhu do
cac tac già n6i tiéng cung clip trong thai ky 1954-1989 dêu thiéu thông nMt.
Trong nhiêu twang hqp, cac tac già khac nhau và cac ngu6n khac nhau cung
clip cac sô li~u rlit khac nhau vé cùng m~t hi~n tuçmg dân sô vào cùng m~t

thm gian mà không dua ra dugc nhiing giài thich thoa dang vê cach thu th~p

và xù ly sô li~u. Và l~i, rlit it tac già trong thai ky này nêu len nhiing uu diêm
và khuyét diêm cùa cac phuang phap tién hành. Ngày nay, khi dÇ>c cac tài li~u

công bô truac nam 1989, cMng tôi không thé không ban khoan dâu là nhiing
ngu6n sô li~u dang tin c~y nhlit và t~i saD chung l~i dang tin c~y. KMng ai c6
thé khâng dinh dugc tinh chinh xac, tinh d~i di~n và muc d~ dây dù cùa cac
du li~u này. V~y mà m~t thai nhiing du liçu này dugc dùng làm ca sà cha
nhiing khâng d~nh blit di blit dich vê m~t sô hi~n tuçmg dân sô ca bàn cùa dlit
nuac. Diêu này d~c biçt dung vai ty l~ tù vong và ty l~ bçnh t~t. Nhiêu sI! ki~n
làm ngum ta nghï ding nhiing thông kê vê ty l~ tù vong truac 1989 là chua
dây dù (xem thêm bài cùa tac già Hoàng Xuyên). Châng h~n, bàng cach dl!a
vào t6ng diêu tra dân sô nam 1979, TÔng CI,lC Thông kê da tuyên bô ràng nam
1979, tuôi thÇ> trung blnh cùa nguai Vi~t Nam là 66 (64 dôi vai nam, 68 dôi
vai nu). Nhung vào nam 1992, Judith Banister, v~n dl,lng nhiing ky thu~t tinh
toan dân sô hÇ>c hi~n d~i và xulit phât tù nhiing sô liçu dang tin c~y han cùa
tÔng diêu tra dân sô nam 1989, da thl!c hi~n m~t phép tinh h6i chiéu vê ty l~

tù vong cùa 5 nam truac và di dén m~t két lu~n kha blit nga : "Chung tôi nghï
rang tu6i tlu! dUÇ1c t[nh toan til kêt qua cua t6ng diê'u tra dân sô' niim 1979 se
chi dung cho niim 1995 tra- vê' sau n.

C6 nhiéu nguyên nhân giài thich sI! thiéu thông nhlit và thiéu tin c~y

cùa cac sô li~u vê ty l~ tù vong và vê suc khoe dugc công bô truac nam 1989.
Truac hét là nhfrng kh6 khan trong qua tdnh hlnh thành h~ thông thang kê h".
D6 là nhiing thay d6i trong cac thé thuc thông kê do nhiing thay d6i vê chinh
sach thang kê và dQi ngu nhiing nguai làm thang kê, nang ll!c con non yéu
cùa nhân viên à clip ca sà, và nhiing kh6 khan vê tài chinh cho viçc chi trà
luang, nhiing diéu ki~n luu tru, bào quàn, c~p nh~t sô li~u...

H~ thông th6ng kê hl'? tich da dugc thiét l~p à mién Bac vào dâu nhiing
nam 1960 và da không ngùng dugc hoàn thi~n trong tMp ky này nha cac
ho~t dQng thông kê và nha quàn ly hl'? tich và giliy dang ky hl'? khÀu. Ban dâu,
vi~c khai sinh, khai tù và dang ky két Mn dugc thl!c hi~n à Ùy ban Hành
chinh (nay là Ùy ban Nhân dân) clip ca sà nai duang sI! cu tru (Nghi dinh
4/CP cùa HQi dong Chinh phù ban hành ngày 16 thang 1 nam 1961). Giua
nam 1964, "vi~c dang ky và quàn ly h~ khâu dugc giao cho ~ Công an.
Công an cùa cac thành phô, thi xa và cac Ùy ban Hành chinh xa và thi trlin
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(nO'i không co phông cành sat) së dàm nh~n vi~c dàng kY" (Ngh! d!nh
104/CP ngày 27/6/1964 cùa Hl'?i dong Chinh phù). Theo Ngh! d!nh này,
nhfrng ngubi phl;lC VI;l trong quân dl'?i ho~c cành sat phài tuân ~heo cac thù tl;lc
dàng ky riêng cho vi~c quàn ly quân nMn t<;li ngü. Nàm 1968, vai Ngh! d,nh
32/CP cùa Chinh phù, vi~c quàn ly cac giâ'y phép cu tru cùa nMn dân và quân
nMn dang t<;li ngü dugc giao cho ml'?t cO' quan duy nhâ't là Ùy ban Nhân dân
câ'p cO' sà. Nàm 1977, Bl'? Nl'?i vl;l dii ban hành Thông tu 141m-BNV quy
d!nh vi~c dàng ky hl'? khâu t<;li cac tinh và thành ph6 à phia Nam. Trên thl!c
té, do chinh là vi~c mà rl'?ng vi~c quàn ly dang dugc ap dl;lng à mién Bâc cho
cac tinh mién Nam, dé th6ng nhâ't trên toàn liinh thÔ. Tù dâu thbi ky chién
tranh cho tai khi giài phOng mién Nam, th6ng kê dân s6 chù yéu nMm ml;lc
dich bào dàm tr~.t tl! công cl'?ng, an ninh qu6c phông và ké hO<;lch hoa à câ'p
kinh té vï mô. Vi v~y, vi~c thu th~p cac s6 li~u vé s6 sinh và s6 tù vong dii
không dugc tinh dén.

Nhin chung, t<;li môi xii và mÔi phuàng co ml'?t can bl'? cùa Ùy ban Nhân
da.n chju trach nhiçm dàng ky và quàn ly M khâu. Hâu hét cac can bl'? này
chua h<;>c hét phÔ thông cO' sà và ml'?t s6 chua h<;>c hét pM thông trung h<;>c và
chi dugc theo ml'?t khoa h<;>c ngiln vé th6ng kê hl'? khâu. Trong nhiéu truàng
hqp, vi~c thu tMp s6 li~u vé s6 sinh, s6 tù, di cu, két hôn, ly hôn... dii dugc
thl!c hi~n ml'?t cach hét suc càm tinh, can bl'? hl'? tjch, hl'? khâu tl! quyét djnh
tÀm quan tr<;>ng cùa ml'?t SI! ki~n nào do, xem co dn phài ghi sI! ki~n này
không ghi sI! ki~n kia, mà không quan tâm dén nhüog tinh nghiêm ng~t cùa
cac tiêu chi do cac vàn bàn quy d'nh. Oich tién hành sai l~ch này ành huàng
lan dén vi~c th6ng kê s6 tù vong trè sO' sinh, vi can bl'? hl'? khÂu co thé dii thâ'y
không dn phài ghi l<;li truàng hqp tù vong cùa trè vài gib ho~c vài ngày sau
khi sinh. Thêm vào do là duai cO' ché t~p trung, bao câ'p, bao cao cùa cac câ'p
CO' sà chù yéu nhàm phù hqp vm cac tiêu chuân cùa Chinh phù hO'n là phàn
anh hi~n thl!c. HO'n nüa, à câ'p cO' sà, cac nMn viên th6ng ké chù yéu làm vi~c

trong nhfrng diéu ki~n it thu~n lÇ1i vé phuO'llg ti~n bào quàn và luu trü s61i~u

và it dugc dl'?ng viên dé làm vi~c t6t. Néu tinh dén trlnh dl'? chênh l~ch cùa
nhân viên th6ng kê, nhüog công vi~c mà h<;> tién hành trong ml'?t môi truàng
kinh té-xii Mi và vàn hoa à hO'n 6 000 xii và phuàng à mién Bâc truac nàm
1975 và hO'n 10000 sau nàm 1975, ngubi ta së hiéu t<;li saD không thé co dugc
ml'?t t~p hqp cac dü li~u th6ng nMt.

Ngoài nhüog yéu kém cùa h~ th6ng th6ng kê hl'? t,ch cùa nhfrng nàm
1960 và 1970, côn co cac kho kha.n do nhüog xao trl'?n xii hQi lan xày ra à cà
mién Bilc và mién Nam gây ra. Trong thbi gian chién tranh (truac nàm 1975),
do là nhfrng phong trào toàn dân khuyén khich thanh niên gia nh~p ll!c luqng
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vU trang (quân dQi, canh sat, thanh niên xung phong), SO tan vé cac vùng nông
thôn dé tranh barn di;Ul, di dân dén cac vùng kinh té mm... Sau nàm 1975, l1;1i
diên ra nhiing dong di cu lân c6 tÔ chûc ho~c tl! phat, di CU b~t hqp phâp, mQt
bQ ph~n không nho sinh viên, can bQ và công nhân di ra nuac ngoài dé thl!c
t~p và nghiên clÎll. T~t ca nhiing thay dôi này da làm cha công vi~c cua cac
nhân viên th6ng kê trb nên kh6 khan hC1D, trong hoàn canh trinh dQ và nang
ll!c cua hl? con h1;1n ché.

Ch~t luçmg cua cac th6ng kê hQ tich, hQ khâu phl,l thuQc vào mûc dQ
quan tâm mà nguèri di khai sinh và khai tù dành cha vi~c khai Mo. Vi~c khai
sinh và khai tù cha cùng mQt Ma tre sinh ra và chét sau vài già bi mQt s6
nguài mtf coi là không dé làm gl. HC1D nua, mtSi nam, nhiéu phl,l san de ngay
t1;1i nhà ho~c t1;1i nhà bà dB, nghïa là ngoài co sb y té công. Nam 1994, diéu tra
dân s6 giua hai cUQc tÔng diéu tra cha th~y trong vong 10 nam truac diéu tra,
40% s6 ca sinh de xay ra t1;1i nhà và 3% b noi khac ngoài CO sb y té công. Tinh
tr1;1ng này cMc cMn tac dQng x~u dén vi~c khai sinh và khai tù cha tre so sinh,
d~c bi~t khi tre chét ngay sau khi sinh.

Hai ngu6n s6 li~u quan trl?ng khac là cac diéu tra cua TÔng cl,lc Th6ng
kê và cac Mo cao cua cac dC1D vi y té cac c~p cua BQ y té. Nhiing con s6 duqc
t~p hqp l1;1i trong hai ngu6n này c6 mQt s6 h1;1n ché do phUC1Dg phâp thu th~p.

Khiém khuyét lân nh~t cua cac s6 li~u cua Mth6ng y té là chUng không tfnh
dén cac sl! ki~n xay ra ngoài h~ th6ng ; d6i vai cac 101;1i ~nh t~t, cac s6 li~u

này chu yéu chi nêu lên nhiing can ~nh n~ng, bUQc ~nh nhan phai dén CC1

sb y té ; ding càn phai nghï dén cac truàng hqp khai Mo nhiéu lan, do thay
dÔi co sb y té trong qua trinh diéu tri. Con vé th6ng kê s6 sinh và s6 chét, VI
chi tfnh dén cac truàng hqp duqc cac co sb y té nhà nuac chua tri, nên cMc
cMn con bo s6t nhiéu. Vé phan két qua cua cac cUQc diéu tra do TÔng CI,lC
Th6ng kê tién hành giai d01;1n truac 1989, chung cüng d~t ra nhiéu v~n dé vé
phUC1Dg phâp lu~n (xem chUC1Dg do tac gia Hoàng Xuyên trlnh bày).

MQt nguyên.nhân khac giai thfch nhiing khac nhau vé s6li~u giua cac
tài li~u công b6 truac nam 1989 : thiéu sl! ph6i hqp và hqp tac trong nghiên
clÎll giua cac bQ, cac ngành và cac nhà nghiên clÎll. Vi~c trao dÔi thông tin
giua cac nhà khoa hl?c và cac nhà nhân khâu hl?c r~t kM khan do tlnh hlnh
kinh té chung. illnh nhu cac tac gia da làm vi~c mQt cach bi~t l~p và không
biét dén cac công trlnh nghiên clÎll cua d6ng nghi~p. Vi~c tham khao cac
két qua nghiên clÎll cùng chu dé liên quan ding không dê dàng. T~t ca
nhiing diéu trên khién cac tài li~u dén tay công chung gây nhiéu nghi ngà
hC1D là tin tuàng.



He THONG y TÉv À BAO ve SÛC KHOE 155

Tir cuoi nhfrng nam 1980, Chinh phù da quan tâm nhieu hC1I1 dén chât
hrqng thong kê. Ve phân mloh, cac nhà dân so hqc cùng dâ co kinh nghi~m

hC1I1 trong vi~c thu tMp và xii 1y cac soli~u dân so. Vi~t Narn cùng nh~n duqc
sI! giup da ve tài chinh và ky thu~t cùa Liên hqp quoc và cac chuyên gia nuac
ngoài. Trong b6i cành mai này, nhieu nghiên clÎll ca bàn dang tin c~y da duqc
thl!c hi~n. Chàng h~n, co thé ké ra dây cu<)c dieu lra dân so và y té nam 1988,
t6ng dieu tra dân so nam 1989, Dieu tra muc song dân cu à Vi~t Nam nam
1992, dieu tra dân so giüa ki nam 1994 và dieu tra dân so nhieu vong nam
1994. Ngoài ra, cüng co thé ké ra cac nghiên clÎll nha do chuyên gia cùa cac
vi~n nghiên clÎll và cac t6 chuc nhà nuac phoi hqp vai cac nhà khoa hqc quoc
té thl!c hi~n nghiên clÎll ve nhieu phuC1I1g di~n cùa dài song xa Mi Vi~t Nam
dUC1I1g d~i. cac nghiên clÎll này da t~n dl:mg duqc nhfrng kinh nghi~m và thành
tl!U cùa công ngh~ thông tin trên thé giai. Tât cà nhfrng dieu này da g6p phân
nâng cao chât 1uqng thu th~p và xii 1y so li~u.

Vi v~y trong qua trloh nghiên clÎll ty 1~ tii vong và y té à Vi~t Nam tir
nam 1954, càn nha râng cac so li~u do cac tài li~u duqc công bo trong giai
do~ này chi co thé cung câp cho cht1ng ta m<)t cai nhin t6ng thé ve xu huang
phat trién, sI! tang ho~c giàm cùa m<)t vài chi so dân so hqc, chu không thé
mang l~i nhfrng thông tin dang tin c~y ve dien bién Cl;! thé cùa chung. Theo
tinh tMn này, cac soli~u duqc dua ra sau chi dang tin c~y v& tu cach tharn
khào, và nMm minh hqa xu huang chung mà tac già nghï co thé là dung trong
giai do~ này.

Cac giai do~n phat triên cùa h~ th6ng y té

Cac vân dé' vé' y té' và gidi phap, 1954-1975

Khi hoa bloh duqc l~p l~i à mien Bâc vào nam 1954, Chinh phù nuac
Vi~t Nam Dân chù C<)ng hoa phài dUC1I1g dàu vai nhfrng kho khan vô cùng to
1an sau 15 nam chién tranh ac 1i~l (chong Phap và chong NMt trong Chién
tranh thé gi& II, tiép theo là 9 nam khang chién chong Phap). Ca sà h~ tàng
(câu, duàng, giao thông...) b~ hu hang n~ng ne. Gàn 140000 ha Mt canh tac
bt hO hoang, M thong thùy 1qi và h~ thong dê dieu cüng b~ tàn pha n~ng ne.
100 000 nguài thành pho thât nghi~p. Sau do là lü ll;!t và h~n han trong cac
nam 1954 và 1955 da 1àm tloh hloh à nhieu vùng trà nên trâm trqng thêm",
n~ doi de dqa hoành hành (T6ng cl;!c Thong kê, 1970 ; Vi~t Nam Dân chù
C<)ng hoa, 1960; Ph~m NgqcTh~ch, 1960). Ph~m Ngqc Th~ch, B<? truàng B<?
y té luc d6 da noi vé y té c<)ng dong bàng nhfrng tir này :
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"Trollg 12 triçu dan, h(fn 5 triçu ngltifi bi dau mât /u)t, /um 4 triçu
IIgltifi bi sôt rét và hâ'u hêt diu bi nhilm ky sinh trùlIg dltifllg ruqt... Ta, li,
d~u mùa de dç>a toàn bq miê/l Bâc do thiêu vç sinh, suc khoe cua nhâll dan
yêu và thiêu mqt t6 chuc y tê' co tâ'm quôc gia. Thêm vào do /à hàng tram
nglûn thlt(fng billh và h(fll 100 000 dan và cali bq miêll Nam t~p kêt ra Bâc
và chif dltÇlc diê"u tri" (1960, te. 224).

Ngày 10 thang 10 nam 1954, ngày giài phong Thu dô, riêng Hà N(>i,
thành ph6 phat trién nMt miên BAc, co s6 dân khoàng 500 000 nguài (ké cà
dân 4 huy~n ngoi;\i thành), dâ co tai 1464 nguài b! d~u mùa vai 755 ca tir vong
và 854 ca bi;\ch Mu. Nhiêu ~nh dich khac nhu tà, dau mât Mt, giang mai,
lao, phong xuât hi~n kha thuàng xuyên (phi;\m NgQc Thi;\ch, 1960).

d miên Nam, vê lïnh vl!c Yté, tlnh hlnh cüng không khà quan han. M(>t
bao cao cua USAID vê trq giup cua Liên hqp qu6c dành cho Chfnh phu miên
Nam Vi~t Nam tir 1954 dén 1975 trong lïnh V1Jc y té cho thây ràng phân lan
cac b~nh vi~n dang hOi;\t d(>ng vào nam 1954 và 1955 dâ duqc xây dlJOg tir
nam 1925-1935 ti;\i cac khu dô th! lan và cung câp cac dich Vl,l chù yéu cho
nguài Phap và nguài Vi~t Nam giàu co (USAID, 1975, tr. 2). Con vê công mc
cham soc y té dành cho nhân dân, bao cao này cho biét :

"Hau hêt cac dôn diên chè và cao su cua IIgltifi Phtip dê"u co mqt c(f so'
y tt dàllh cho công nhall. Chinh /oÇli c(f so' y tt này - hillh thuc bao vç suc
khoe duy llhât 0' mqt cap rat thâp mà phâ'1I Mn dall Viçt Nam tiêp c~n - da
gop phall vào viçc tÇlO ra mqt hillh allh xau vi y ttPhap 0' Dông Dlt(fng. Trong
thm ky diê"u chillh và qua dq/ lIày, cac chlt(fng trillh y tê' dan SI! cÇllzll tranh

vO'i cac Chltl1llg trinh quan sI! ca vi mqt tài chillh ldn nhan sI! và nhin chung,
cac Chltl1llg trinh dan sI! dêu bi /ép vl Dqi ngu cali bq y tê'cua cac /àllg không
dltÇlc tra /ltl1llg, cac dl1ll vi y tê'0' cap huyçn ndm dltO'i trach IIhiçm cua IIhifllg
ngltifi khôlIg co nang /I!c và cac bçnh viçn tinh hâ'u hêt dê"u /IOÇlt dqng tit hl1ll
30 nam trltile nên da xuôllg cap /lOàn toàn. Th~m chi càll không thl gÇJi chûng
/à nhÎi'llg ngôi nhà khang trang, vi v~y không thl noi dêll môi trltifng thu~n /çri
cho cac hOÇlt dqng y tê'" (USA/D, 1975, tr. 3).

Nam 1954, khi Chfnh phu Vi~t Nam Dân chu C(>ng hoa di vào hOi;\t
d(>ng à miên BAc, nguài ta th6ng kê duqc trung blnh 220.000 dân co m(>t bac

1. Thài ky tù 1951 den 1955, linh hucrng cùa Phâp dà giâm dan à miên Nam Viçt Nam nhuàng
ch6 cho ânh hucrng cua My.
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sï và 68.000 dân co mqt y sy. Trên toàn miên Bac, nguai ta chi dém dugc 120
bà dâ và 1.150 y ta ; tâ"t cà cac b~nh vi~n c<,?ng l~i tMm chi không co dén
4.000 giuàng. Hién nhiên là vai mqt dqi ngil và trang thiét b~ it và nghèo nàn
nhu v~y thl không thé thOa man dugc nhÜI1g nhu câu vé y té cùa 12 tri~u dân
à mién Bac. Vi thé, cac danh gia dugc cMp nMn rqng rai vé ty l~ chét thô lên
tai 300/00, vé ty I~ tù vong trè em duai mqt tu6i khoàng 4000/00 (Ph~m NgQc
Th~ch, 1960 ; Hoàng Xuyên, trong cuon sach này).

Truac nhÜI1g thach thûc trong vi~c bào v~ suc khoe cho nhân dân, tinh
dén nhÜI1g ap h!c vé ngu6n nhân h!c và trang thiét b~ nhu nhÜI1g vâ"n dé kinh
té, chinh tq, xa Mi và van bOa phuc t~p mà công cuqc xây dl!llg ché dq mai
vâ"p pMi, Nhà nuac Vi~t Nam da ap dl;mg mô hlnh sau dé d~nh huang phat
trién trong lïnh vl!c Yte: 1) TI! Il!c canh sinh, kêu gQi suc m~nh và dong gop
cùa nhân dân ; 2) Sù dl;mg mqt cach toi uu cac lo~i thuoc và dugc li~u dia
phuong, ap dl;mg d6ng thai cac phuong phap diéu tr~ hi~n d~i và c6 truyén ;
3) Phong ~nh hon chüa ~nh ; dé phong b~nh, càn tién hành cac chién d~ch

giao dl,lc, tuyên truyén v~n dqng dé toàn dân tham gia vào cac phong trào thi
dua vé v~ sinh và phong chong dich ~nh ; trong truàng hgp diéu tr~, uu tiên
cac lo~i b~nh ph6 bién bâng cach ap dl,lng mqt phuong phap diéu tr~ hi~u quà
nhung chi phi thâ"p. T6ng thé cac nguyên tac này da chi d~o tâ"t cà cac ho~t

dqng y té tù nam 1954.

Truac nhÜI1g yeu kém và l~c Mu cùa h~ thong y té và sI! thieu hl,lt trAm
trQng nhân sI!, cuqc chien chong l~i nhÜI1g can b~nh hiém nghèo do diéu ki~n

v~ sinh và diéu ki~n song bâ"p bênh càng lan rqng, BQ y té da quyet dinh tien
hành d6ng thai cac nhi~m Vl,l sau : dào t~o can bq, tai t6 chuc và mà rqng h~

thong y té và khuyén khich nghiên clÎll. Vé dào t~o, trQng tâm là dào t~o can
bq sa câ"p và trung câ"p, nhÜI1g nguai sau này së tién hành cuqc chien chong
b~nh truyén nhiem thuàng g~p t~i cac d~a phuong. Bên c~nh do, Nhà nuac da
phat d<,?ng mqt chién d~ch 100 vé v~ sinh và y té dl! phong ; Nhà nuac cilng
khuyen khich I~p cac nMm "nguai khài xuang ve sinh", và da I~p à câ"p xa
và phuàng cac "dqi y té dl! phong" và cac d<,?i y té. Oie dqi này dugc dào t~o

ngan ngày vé kién thûc ca bàn vé v~ sinh ; hQ cilng dugc huâ"n luy~n dé phat
hien cac 6 lây nhiem và cach Iy ~nh nhân dé t~o diéu kien thu~n lqi cho vi~c

can thi~p cùa cac nhân viên y té. Oic dqi này dong vai tro quan trQng VI hQ
da giup nhân dân sinh ho~t theo cac quy dinh vé v~ sinh, làm cho nguài dân
hiéu Igi ich cùa y té dl! phong và da tich cl!c tham gia vào phong chong cac
b~nh dich nhu dau mat h<,?t, sot rét, lao, phong... Cilng co nhÜI1g dqi y té luu
d<,?ng dén t~n cac vùng hèo lanh dé kêu gQi nhân dân làm theo cac quy dinh
vé v~ sinh và giup dâ hQ diéu tri cac bÇnh thông thuàng.
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DuQ'c Chinh phu phat d<)ng, chinh sâch nhàm hl> trQ' nhân dân và
khuyén khich hl? tham gia cac chuong trlnh y té không phài là m<)t diêu moi
mè. Khài ngu6n cua no nàm trong cac ho<;\t d<)ng tuyên truyén tién hành trong
thài ky khang chién vai ml:lc dich là huy dqng dông dào quÀn chung nhân dân
tham gia vào cac phong trào chinh tri và cach m<;\ng cua Dàng. DuQ'c chuyên
sang lînh Vl!C y té, no da to ra dung dAn và râ:t hi~u qua, d~c bi~t khi chi can
s6ng hQ'P v~ sinh hon dê dây lùi ~nh t~t và tir vong. Dl!a vào dân càng co y
nghïa hon khi ngân sach nhà nuac và vi~n trQ' nuac ngoài co h<;\n.

Song song vai vi~c huy d<)ng slÎc dân, B(> Y té da khuyén khich mb ra
cac don vi y té mai và dào t<;\o d<)i ngii y bac sï làm vi~c t<;\i do. Bàng 1 cha
phép nh~n xét tÔng quat cac thành tl!U da d<;\t duQ'c trong lïnh Vl!c này tù 1954
dén 1975 b miên BAc. Chung ta co thê tMy ràng ml:lc dich hàng dau xac dinh
cha 10 nam dau sau giai phong miên &c là thành l~p cac don vi cham soc slÎc
khoe VÙa và nho co khà nang phàng ch6ng m<)t s6 lo<;\i ~nh thông qua cac
chuong trlnh tiêm chung và diêu tri ~nh thông thuàng. S6 don vi y té cac lo<;\i
và s6 nhân viên y téduQ'c dào t<;\o b tâ:t ca cac cap da tang lên déu d~n ; s6 b~nh

vi~n huy~n và d~c bi~t s6 cac tr<;\m Y té - nhà hé? sinh xa da tang râ:t nhanh.

SI! tang nhanh chong s6 tr<;\m xa - nhà h<) sinh xa tù 1957 dén 1965
không phài ngau nhiên. Vào thài ky này, phong trào t~p thé hoa phat triên râ:t
m<;\nh : cac t6 d6i công, hQ'P tac xa b~c thap (qui mô nho) sau do là hQ'P tac
xa b~c cao (qui mô lan hon). Theo bang 1, s6 tr<;\m xa- nhà hé? sinh da tiing tù
300 nam 1957 lên 3.298 vào nam 1960 ; ciing trong thài ky này, 3.643 hQ'P
tac xa nông nghi~p da ra dài (Ban Nông nghi~p Trung uong, 1991, t~p 1, tr.
255). Dén nam 1965, b miên &c, hau hét cac xa déu co m<)t tr<;\m xa. Chinh
sI! thành l~p cac hQ'P tac xa nông nghi~p da t<;\o diéu ki~n thu~n lQ'i cha vi~c

thành l~p và duy trl cac ho<;\t d<)ng cua cac tr~m xa. Philn lan cac don vi y té
này duQ'c thành l~p nhà nguôn tài chinh cua hQ'P tac xa, két qua cua lao d<)ng
t~p thé. M<)t pMn tién duQ'c dành dé tra luong can b<) y té tr~m xa và bào dam
sI! ho<;\t d<)ng cua nhà h<) sinh. Dau nhüog nam 1960, khi t~p thê Ma vé ca ban
da hoàn thành b mién BAc, hau nhu tat cà cac xii déu co mé?t tr~ y té - nhà
hé? sinh, mÔi tr~m co tù 3-5 nguài. Tù 1954-1975 b mién &c, và sau 1975
trên toàn qu6c, sI! phat triên cac don vi y té nho t~i chô, d~c bi~t t<;\i caC xa,
da cha phép t<;\o ra mQt m<;\ng luai y té ca sb hi~u quà, làm cau n6i giüa cac
don vi y té câ:p Trung uong (cac ~nh vi~n trung uong) vai cac don vi y té dnh,
huy~n và xa. M~ng luai y té này pMi két hQ'P vai nhau dé diéu tri b~nh nhân
tùy theo tmh tr~ng cua tÙllg truàng hQ'P. S6 trung tâm y té trQng diém nhu cac
~nh vi~n, cac b~nh vi~n da khoa b cap trung uang và t<;\i cac thành ph6 lan
da tang len nhanh hon trong giai do<;\n tÙ 1965-1975.
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DQi ngü bac sy, y sy và y ta cüng tàng lên. SI! phat trién cùa dQi ngü
này da tuong Ung vâi sI! phat trién cùa ca sb h':1 tâng y te. Trong vong 10
nàm, tù 1955 den 1965, s6 y si, y ta, duqc sy và duqc ta da tàng lên trong
khi s6 bac sy chi tàng trong 10 nàm sau. Diêu này mQt pMn phàn anh ml,lc
tiêu uu tiên cùa cac giai dOi;ln khac nhau. Thài ky dâu, dé dap Ung vâi nhu
câu nMn ll!c cho cac tri;lm y te mÇ>c lên nhanh chOng, di nhiên nguài ta phài
uu tiên dào t':1o y ta và hQ ly, mÔi khOa dào t':1o chi kéo dài t6i da là mQt nàm.
Chung tôi không c6 bâ't ky s6 li~u nào vê châ't luqng cùa dQi ngü nhân viên
y te cùa cac tri;lm xa trong thài ky này, nhl1llg trong bàng 1, so sanh giüa s6
don vi y té câ'p cao và s6 cac tr':1m xa, và so sanh giüa s6 nhân viên b mÔi
lo:;ti don vi y té b cùng mQt thài ky cho phép ket lu~n ràng, tù 1955 dén
1965, cac tri;lm xa chi c6 cac y ta và hQ ly, và râ't it tri;lm xa c6 mQt y sf.
Cân phài ghi nh~n sI! hiçn diçn cùa y hÇ>c cÔ truyên trong hç th6ng y té qu6c
gia. Cac con s6 cùa bàng 1 chi tinh dén cac can bQ, viên ch(rc, và trong s6
này cMc cMn chi mQt phân nho theo hÇ>c y h<;>c cÔ truyên (YHCT). Trong
tài liçu mà chUng tôi giâi thiçu mQt vài trich do:;tn b trên, Ph':1m NgÇ>c Thi;lch
n6i vê hÇ> nhu the này :

"Di tt;în d~ng VÔll quy cua cac cây thuôc và kinh nghiçm ngàn nam
vê' y hÇJc cd truyêll cua chung ta, Viçn nghiên cUu YHCT và Hçi Y hÇJc cd
truyêfl da dUÇ!c thành /t;îp nam 1957. Bên ctJflh do, phù Ju;p viti chinh sach

tt;îp thi hoa cua Ddng và Chinh phu di tiêll hành thành công cdi cach xa
hçi chu nghîa trong /Tnh vZ!c này, 72 hçtp tac xa YHCT, 61 nhom /U(1ng y,

172 nhom chdn tri, và 298 dUÇ!c sy da dUÇ!c thành /t;îp. Sau khi kiim tra
nang /Z!c nghê' ng!liçp, 3 080 nguèJi da dUÇ!c câp giây phép hành nghê'. Mçt
Hçi dong thuôc YHCT da ra dèJi di ngan chÇin cac /oÇli thuôc gid và cac
sdn phdm dçc hÇli. Viçn YHCT da dào tÇlo 166 y sy châm cûu, mçt phu(1ng

phap hi~n dang dUÇ!c ap d~ng trong diê'u trj tÇli nhiê'u t/nh và huyçn. Nam
1959, sô· bçnh nhân dUÇ!c diê'u tri bdng YHCT da tang /ên 551 180 nguèJi"
(1960, tr. 229-230).

Nhà nÔ Il!c cùa m:;tng luâi y té và cac chién dich tuyên truyên, v~n

dQng quân chung thl!c hi~n cac quy dinh vê v~ sinh t6i thiêu, suc khoe cùa
nhân dân da duqc cài thi~n tÙllg buâc. MQt vài bang chUng b miên Bac vào

2. Trang hç dào I<j.O Ihltàng xuyên, dào I<j.O y si là 3 nâm, bac sy là 6 nâm. Twoc nam 1980,
dà co nhiing IO<j.i hlnh dào I<j.o ngân hem cho cac nhân viên y lé dang làm viçc, cap bâng
Iltemg dltemg.
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thai ky này cho thay dâ co tién bé) vuqt b~c trong viçc phong chang cac
bçnh truyén nhiêm phÔ bién nhu tà, sot thuang hàn, sat rét, dau milt hÇit, lao,
giang mai, phong... (Ph~m NgQc Th~ch, 1960). Nam 1967, b mién Bilc, trên
100 000 nguai chi co 1,4 nguai milc bçnh b~i liçt, 2,6 bj sat thuang hàn và
2,1 bj b~ch hâu (TÔng cl,lc Thang kê, 1970, te. 195). Ty suat chét tre em và
ty lç chét thô giàm dan. Theo TÔng cuc Thang kê, ty lç chét sa sinh duâi 7
ngày tuÔi là 23,5 trên 1 000 vào nam 1964, 15,4 vào nam 1967, sau do chi
là 14,3 nam 1968 (TÔng Cl,lC Thang kê, 1970, tr. 196). Cüng theo TÔng Cl,lC

Thang kê, tù 1957 dén 1975, ty suat chét thô giàm tù Il,2%0 xuang con 7%0
và tuÔi thQ tang tù 40 lên 59 tuÔi. Danh gia này gân vâi danh gia cua Jones
và Fraser (saliçu nêu trong chuC1llg cua tac già Hoàng Xuyên). Nhiéu danh
gia khac vé ty suat chét trong thai ky này b Viçt Nam cao hC1ll rat nhiéu
danh gia cua TÔng Cl,lC Thang kê (xem chUC1llg cua tac già Hoàng Xuyên
trong sach này ; Banister, 1992). NhlIllg nhiing nguai nghiêm tuc nhat ding
phài thùa nh~n râng ty suat chét b Viçt Nam rat thâp so vâi mÇit Mt nuâc co
tlnh hlnh kinh té-xâ h9i con nhiéu kho khan. Ty suat chét thâp duqc phat
hiçn qua cac thang kê h9 tjch co thé duqc giài thfch m9t phân bàng sI! thang
kê không dây du vé sa chét, d~c biçt chét tre sa sinh. Dù thé nào chang nua
thl tat cà m9i nguai déu thang nhat khâng djnh xu thé giàm ty suât chét b
Viçt Nam trong thai ky này rat ro rçt.

cac thành tl,l'U d~t duqc trong lïnh V\!c y té b mién Bâc là không thê phu
nh~n duqc, nhlIllg së là sai lâm néu tin ràng mQi thu dâ hoàn tat và tat cà cac
van dé dâ duqc giài quyét. VI trong thai ky này, sI! phat trién chu yéu duqc
djnh huâng trên ké ho~ch vé sa luqng, hoàn toàn coi nh~ m~t chât luqng.
Chinh ty sa bac s)i, y sy và sa ca sb y té mâi thành l~p cho thay ro diéu do.
Ngân sach dành cha lïnh V\!c này rat thiéu, tù 1955 dén 1968, dâu tu trung
blnh hàng nam cua Nhà nuâc cho y té và thé thao c9ng l~i chi chiém 1,5%
tÔng cac dâu tu cha tat cà cac ngành (TÔng Cl,lC Thang kê, 1970, tr. 70). Vâi
muc trang bi vé ngu6n nhân ll!c và v~t ll!c nhu v~y, m~ng luâi y té chi co thê
dàm bào cac djch V1,J CC1 bàn nhu tiêm chung, trq sàn, diéu tri cac bçnh thông
thuàng và huy d9ng nMn dân thl!c hi(\n cac quy djnh vç sinh tai thiéu. Tuân
theo cac quy djnh v(\ sinh co thé dong m9t vai tro quan trQng trong CU9C chién
chang l~i cac canb(\nh truyén nhiêm.

M~t khac, thiéu an và suy dinh duâng ph6 bién là mai quan tâm lân
hC1ll. Do là h~u quà không thé tranh khôi cua mÇit nén sàn xuat l~c h~u, cùa
cac cUC?c chién tranh và cac thàm hQa tl! nhiên liên miên. Nhu chUng tôi dâ
nêu b trên, sI! phat trién cùa m~ng luâi y té b cap CC1 sb gân bo m~t thiét vâi
sI! phat trién cua phong trào t~p thé hoa ll!c luqng sàn xuât, và chfnh cac hqp
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Bang 1 : Phât trién m~ng hr6i y té à mién Bâc Vi~t Nam tir 1954 dén 1975

Chi tiêu 1955 1957 1960 1965 1971 1975
Dân s6 mién Bâc (nghin ngl1ài) • 13,574 14,326 16,100 18.680 22.285 25.070
Tong s6 dan vi y té cap cao 79 154 257 624 1122 1190
- B~nh vi~n lan 57 55 65 252 431 442
- B~nh vi~n nhô 17 85 180 350 587 645
- PhèJng kham 4 13 6 6 94 93
- Viên nahiên cau Vhoc 1 1 6 6 10 10
TonQ s6 dan vi chuvên ngành và tram xa 237 409 3.416 5.566 5.804 5.685
- Cheng phong -- -- 6 5 16 20
- Ph6ng cheng d!ch b~nh -- 59 55 28 26 26
- Cheng dau mât h(>t 18 26 31 20 22 21
- Cheng set rét 19 24 26 22 25 267
- Bào v~ bà m~ và trè em -- -- -- 28 25 25
- Tram xa-nhà hô sinh 200 300 3.298 5.463 5.690 5.567
Tong s6 gil1è1ng (nghfn) 15,8 19,7 48,2 69,7 102,9 109,9
- B~nh vi~n léIn 12,1 11,1 13,4 19,1 36,5 40,4
- B~nh vi~n nhô 2,0 3,9 5,6 8,9 9,0 8,8
- PhOng kham 0,3 2,6 2,2 1,6 7,6 7,4
- Trt;li phong -- -- 3,1 1,9 3,4 4,9
- Tram xà-nhà hô sinh 1,4 2,1 23,9 38,2 46,4 48,4
S6111ang y, bac sy
- Bac s9 108 177 409 1.525 4.122 5.684
- Ys9 563 1.003 1.799 8.043 21.366 23.906
- Yta 10.283 18.394 29.117 38.928 48.427 42.354
- Bà dé1 2.031 5.401 13.159 14.886 11.578 8.517
- Dl1qc s9 45 59 172 428 1.279 1.825
- DllgC s9 trinh d(> ttrang duong lrung cap 59 120 238 703 2.335 3.082
- Dl1dC tà 233 761 1.919 2.270 10.000 7.609
- Nglrài hành nghé y hQc cO truyén cO

giay phép -- •• 251 ••• 395 450 477

Ngllon : T6ng qlC Thông ké, 1978, tr. 163 và 166,
Nhçn xét : Nhiing sô'/içl/ này khac wJi nhimg SÔ'/iÇIl duçc néll trong Viçt Nam Dân chû Cqng

hoa, 1960, và nhirng sô'/içll duçc néll trong tài /iÇIl Clia Phqm Ng<}c Thqch công bô'nom 1960, Chénh
lçch này mqt phan là do ap d~mg cac tiéll chi phân loqi khac nhall, Vi nhiing Iy do da néll trong phdn
l, dqc già can t~( danh gia mû'c dq chinh xac cûa moi con sô: Nhung nhin chllng, nhfing con sô' này
phàn anh rô XII thé'phat trié'n cûa hÇ thông y té'0 Viçt Nam tl'r 1954 dén 1975. '

Ghi chû : * Sô' dân nom 1995 và nom 1957 duçc rût ra tt'rViçt Nam Dân cM Cqng hoa, 1960,
tr.71 : dân so nom 1960 và nam 1965 duçc trich tt'rT6ng qle Thông ké, 1991, tr, 2 .. dân so nam
1971 và 1975 duçc tinh fit dân so và ty lç tang dân sô' t~( nhién nam 1970 và 1976 Clïng duçc My fit
cac tài /iÇIl Clia t6ng diéll tra dân so.

** Theo Phqm Ng<}c Thqch (1960, tr, 229), nam 1957 co 3 080 nguài hành nghê'y h<}c dan tqc
da duçc câ'p giây phép hành nghê' và Viçn y h<}c c6 truyén Vl'ra duçc thành lçp da dào tqo 166 nguài
Mm hllyçt cûng nam 1957, Chûng tôi không biét bao nhiéll nguài trong sô' h<}là nguài lao dqng và
can bq,

*** Con sô'này là Clia T6ng qle ThônR ké, 1978, tr. 194.
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tac xii bào dàm phân 100 chi phi hO'.1t d<;mg cùa tr<,lm xa thông qua chinh
quyén dia phu<:mg nhu Ùy ban Nhân dân xii. Th~t v~y, Ùy ban Nhân dân xii
co thé gifr I<,li m<;>t phân thué dé chi trà cho cac hO<,lt d<;>ng cùa dia phu<1I1g,
ké cà lïnh Vl!c y té. Trong nhÜ'Og nam 60 và dâu nhÜ'Og nam 70, phong trào
t~p thé hoa dii dân b<;>c 1<;> nhÜ'Og yéu kém trong quàn Iy sàn xuât cüng nhu
trong phân phoi. Sàn xuât bat dàu chÜ'Og l<,li và th~m chi à m<;>t so vùng côn
suy thoai. Dân so tang nhanh trong khi ngân sach cùa cac xii giàm, ngân
sach dia phu<1I1g cho y té cüng bi ành huàng. mûc song giàm, n<,ln suy dinh
dUÔllg và thiéu an trà nên ph6 bién (xem thêm D~ng ThQ XU<1I1g, 1991).
Th~m chi cho dén hi~n nay, suy dinh dUÔllg và thiéu an vân là vân dé càn
quan tâm.

Trnh hinh à miên Nam tmac nam 1975 hm. khac. Theo tài li~u cùa
USAID mà chung tôi dva vào, tù 1955 dén 1960, vi~n trg cùa My cho lïnh
Vl!c y té nhàm vào 4 màng Cl,l thé: 1) kiém soat dich ~nh (sot rét, lao, phong,
thU<1I1g hàn, tà...) ; 2) tuân tM cac quy dinh v~ sinh ; 3) dào t<,lo can b<;> y té;
và 4) mà cac ca sà y té d6ng thài cung câp trang thiét bi cho cac ca sà này.
Nhung phàn 100 ngân sach dành cho y té dugc chi cho cac tu vân ky thu~t và
xây dl!Og m<;>t ~nh vi~n 100 500 giuàng b~nh à Sài Gèm (t6n gàn 3 tri~u

USD). Nam 1960 co 3000 tr<,lm y té thôn dugc dua vào hO<,lt dl)ng và 35 trên
36 tinh dii co it nhât m<;>t huy~n trQng diém vé lïnh Vl!c y té. Theo tài li~u này,
vào nam 1963, "khoàng 80% dân nông thôn huàng m<;>t IO<,li dich Vl,l Y té
công" (1975, tr. 8). Nhung do chién tranh làm gia tang b<,lo Ivc, s6 nguài dugc
huàng cac dich Vl,l y té chi chiém khoàng 30% dân s6 (1975, tr. 8). Cho tai
khi giài phong miên Nam nam 1975, cach xiI ly là uu tiên phông ch6ng và
cac hO<,lt d<;>ng y té dii dugc quân d<;>i hoa vai vi~c quân d<;>i tuyén m<;> m<;>t so
100 can bl) y té. Phài dén sau khi giài phong, h~ th6ng tr'.1ffi xa xii mm dugc
khôi phl,lc.

H~ thong y ttcông til 1975 dtn 19863

Két thuc chién tranh, t<,li tât cà cac tinh miên Nam, h~ thong y té dii
dugc t6 chûc l<,li theo mô hinh cùa mién BAc. Riêng nam 1976 dii "ra dùi 150
b~/lh vi~n huy~n và 1 800 tr(}m xa xii và phuàng" (H<;>i d6ng Chinh phu, 1977,

3. Nàm 1986 du<;1C coi là ditm m&: VI no danh dau SI! bât dc1u thm ky D6i mai sâu sâc trong
dm s6ng chfnh tri, kinh té và xà hQi cua Vi~t Nam. No tac dQng m'!Jlh lên h~ th6ng y té qu6c
gia và bao v~ suc khoe.
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tr. 22). Cüng nhu amiên BAc, vi~c dào t~o can bq y té và thành l~p cac tr~m

xa duqc thi!c hi~n trên quy mô 1611 và song song cùng vai phong trào t~p thê
Ma trong nông nghi~p. Nam 1986, trên toàn quoc, hâu hét cac xa d6ng bAng
và nhiêu xli miên nui da co mqt tr~ xa. Trong so cac xa không co tr~ xa.
600 xa co nhân viên y té 1àm vi~c t~i dia phuong. Chi co 78 xa (chiém chua
dây 1%) là không co bât ky dich Vl;l y té nào (UNICEF, 1994, tr. 34-35).

1975-1986 là thOi ky ki~n toàn m~ng 1uai y té amiên BAc và thài ky
xây dl!Og m~ng 1ué1i cac ca sa y té xa amiên Nam. Mqt bac sy dûng dâu m()t
so tr~m xa 1àm vi~c vai 2 ho~c 3 y sy và 2-4 y ta và M 1Y. Nhung si! tang
cuàng vêso 1uqng nhân si! l~i không di cùng vai vi~c nâng cao chât Iuqng
cham soc sûc khoe và kiêm soat dich ~nh. Dâu nhfrng nam 1980. tlnh hlnh
tMm chf con xâu hon do khung hoàng kinh té chung truac D6i mai.

Sau khi thong nhât Mt nuac nam 1975, 1ïnh vi!c Y té, von phài cbju
thiéu hl;lt trâm trQng vê so bac sy và y ta amiên Nam trong nhfrng khu Vl;lc
không thé xây dl!Og mqt tr~m y té do chién tranh, vAn phài co gâng chüa tri,
và cham soc cha hàng tram nghln dân thuàng và thuong binh ; ngành y té
cüng phài tiép tl;lc hoàn thành cac nhi~m VI;l phong và chüa cac ~nh ph6 bién.
Hirschman và al., (1995) da danh gia ràng, khoàng 1 tri~u nguOi Vi~t Nam
chét trong chién tranh chong My. Vê dân thuàng bi thuong trong chién tranh,
tù 1965 dén 1974, chi tfnh riêng amiên Nam da co 1 tri~u nguài (Lewy, 1978,
phl;lll;lc 1 ; xem thêm Thayer, 1985, chuong 12). Theo Bonacci, trong chién
tranh, riêng miên Nam da co 83 000 nguài bi cl;lt chân, tay (1990, tr. 38). Nam
1988, Hqi Chü Th~p do Quoc té da cho biét, t~i miên Nam, so nguOi bi cl;lt
chân, tay là 48 949 (so con l~i co thé da chét ho~c t~p két). Ngoài ra, 8 000
nguài bi 1i~t, 40 000 nguài bi mù và/ho~c diéc ; 181 000 nguài bi thuong t~t

100%, tât cà dêu do chién tranh (Bonacci, 1990, tr. 48). Theo Giao su Bùi
Tung, Giam doc Vi~n Chinh hlnh và Phl;lC h6i chûc nang Hà Nqi, nam 1988,
cà nuac co 500 000 nguài bi thuong t~t do chién tranh. Nhfrng con so này,
ngay ca khi không chfnh x<\c tuy~t doi, cüng cha thây rô nhfrng thach thûc
dn thao go doi vé1i ngành y té. Trong nhfrng nam sau chién tranh, vAn cOn
nhiêu n~n nhân do bom mIn chua duQ'c thao go ho~c nhfrng nguài bi nhiêm
chât dQc màu da cam (Bonacci, 1990). Nhfrng n~n nhân này ft hon n~n nhân
trong thài ky chién tranh rât nhiêu, nhung l~i là mQt ganh n~ng dâng ké cha
ngành y té ch~m phat triên cua Vi~t Nam.

Nhung thach thûc 1611 nhât doi vai ngành y té là nhfrng kho khan vê
chfnh tri, kinh té và quàn 1y xa hQi. Vê chfnh tri. khi dât nuac vùa thong nhât
thl xày ra xungdQt quân si! vé1i Campuchia abiên giai Tây-Nam. Quan h~ vai
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Trung Quoc càng thâng, bat dau bÀng vl;lnl;lIl kiê'u4, sau d6, Trung Quoc dt
vi~n trg kinh té và ky thu~t và cuoi cùng là chién tranh biên giâi phia Bk, gây
nhiéu tÔn that vé nguài và cùa. Thêm vào cac van dé chinh tri và quân sI! trong
khu Vl!c là ho~t dçmg cùa My và cac nuâc phuang Tây khac nhâm cô I~p Vi~t

Nam. Oic xao trQn vé chinh tri này dii dua nén kinh té Vi~t Nam vào mQt hoàn
cành kh6 khàn han.

vé kinh té, nhu chung ta dii c6 dip nhac dén, cac yéu kém gan lién vâi
t~p thê h6a ban dau thê hi~n à mién Bac dii trà nên rô ràng trên toàn quoc.
Nguyên tk muon h'lP tac xii quàn ly tat cà cac phuang ti~n sàn xuat, tat cà
cac ngu6n von và quy và h'lP tac xii chiu trach nhi~m phân công lao dQng giiia
cac dQi, cac nh6m và cac gia dlnh ; vé phân pMi, h'lP tac xii tuân theo nguyên
tk "sau" (tflIâc hét phài trà thué, d6ng g6p cho cac quy khac nhau, cac chi
phi sàn xuat, chi phi quàn ly ; phan con l~i cùa sàn xuat chi dugc chia cho cac
xii viên sau, vào cuoi Vl;l, tùy theo so ngày lao dQng) (D~ng Th<;> Xuang, 1991,
tr.254).

Oich làm này dii khuyén khich phân phoi theo kiêu vô tÔ chuc và kê
khai qua thai công diêm5 cùa lao dQng (rong công, phong diêm6) và liing phi
tài sàn t~p thê ; n6 là ngu6n goc khién nông dân sao nhiing sàn xuat, nhiéu
mành dat bi bo hoang ; và giàm gia tri ngày công lao dQng và nhu v~y, giàm
thu nh~p. BAng cach dl!Og lên bàng tÔng két vé t~p thê h6a à mién Bk, D~ng
Th<;> Xuang, mQt chuyên gia cùa Ùy ban Nông nghi~p Trung uang, dii di dén
két lu~n sau : "Sau 20 nam tçîp thl Ma, 3 chi sô' - diçn tich dât canh tâc, nang
suât trung binh và sdn luçng IU(J'ng tht!c trung binh trên dâ'u nguifi - tJujm chi
con tMp h(J'n nam 1959" (1991, tr. 259). Vé tinh hlnh khu Vl!c nông thôn
trong nhfing nàm dau sau giài ph6ng mién Nam, D~ng Th<;> Xuang viét :

4. Luc d6 chinh phu Trung Qu6c cho là Vi~t Nam phan bi~t d6i xîr vai cac Hoa kiéu sinh s6ng
cr Vi~t Nam. Trung Qu6c dii khuyen khkh và giup da hàng tram ngum Vi~t Nam g6c Trung
Qu6c rài Vi~t Nam cu6i nhiing nam 1970 (Nguyên Khâc Vi~n và Lê Diên. 1990. tr. 50-51).
5. Diêm mà ngum lao dç,ng thu duqc khi hoàn thành mç,t nhi~m VI) duqc giao. công là t~p hqp
diêm. duÇ/C ghi sau ngày lao dç,ng.
6. Khi mç,t xii viên hqp tac xii làm vi~c cho t~p thé. công vi~c này duqc tinh bâng CÔlIg và di/Ill.

Cu6i VI). khi tat ca cac chi phi dii duÇ/C tnl. phan nang smlt càn Il,li duqc chi cho tÔng s6 CÔlIg

và diê;n cua cua tat ca cac xâ viên hqp tac xii dê xac djnh gia tri v~t chat cua mç,t CÔlIg và mç,t
diê;n. Gia tri này duqc nhânvm s6 CÔlIg và s6 diê;n cua tirng ngum. san phâm thé hi(:n thu
nh~p cua ngum d6. Cach tinh này dan dén ket qua sau : s6 diê;n càng lan thi gia tri cua CÔlIg

càng nho. Mç,t hqp tac xii tra qua nhiéu công và diê;n cho hOl,lt dç,ng phi san xuat. nhu tÔ chÛ'c
cac buôi lê và d6n cacquan khach. thi thu nh~p cua xâ viên së thap. Cl)m tù Rang cÔlIg. [JllOllg

diê;n n6i den nhiing chi phi IOl,li này.
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"Tlllh lûnh kinh té' và xli h(ji suy thoai mçmh mè tit 1976 dé'n 1980, kM
khan chOng chât, m(jt sô· chi tiêu killh té' và xli h(ji khôllg tM' dÇlt duçc. Sdn

luçmg luong tht!c, cây CÔllg Ilghiçp (cà phê, chè, cao su ), chan nuôi, lâm
nghiçp gidm d{mg kt Gia tri xuât khâ'u nông, lâm, Ilgu nghiçp xuông dên muc
thâp Ilhât. Trollg cac hçtp tac xli amiln Bdc và miln Trung, nông dân hoàn
toàn thi! d v6'Ï dm dai. Dong ru(jng bi bo hoallg, r,mg bi tàn pM. cac phuong
tiçn dallh Mt thuy sdll duçc SU dl!-ng kém hiçu qud. Cac tài sdn cô·dinh, vôn,
quy không duçc qudn ly tôt. Trollg cac hçtp tac xli, ngum lao d(jng thl!- d(jng,
thiê'u nhiçt tlnh, khôllg tlm cach nâng cao nang suât, chât luçmg và hiçu qud,
và ding khôllg quan tâm dên thành phâm. St! không tôn tr{mg cac 1Ç1i ich cua
ngum lao d(jng pM va mÇJi d(jng Cd. cdi cach xli h(ji chu nghla trong nông
nghiçp amiln Nam không phdi là không co kho khan, nhiêu hçtp tac xli và
d(ji sdn xuât bi tan rif' (1991, tr. 261).

Nam 1979, dé duang dâu vOi nhung kho khan cùa nông nghiçp, Ban Bi
thu Trung uang Dàng da ban hành Chi th! 100 vé khoan sàn phâm nông
nghiçp, thùa nh~ quyén dUÇ1c hUOng thành phâm cho cac d('>i sàn xuâ:t và
nguèri lao d('>ng. Chi th! này da dem l<;li cho nông dân nhiéu tlJ chù han trong
sàn xuâ:t và phân phÔi sàn phâm. Nguài ta co thé noi râng no là d~u hiçu bao
trU<1C cùa chinh sach d6i mOi diên ra trong t~t cà cac m~t cùa dài sÔng xa Mi
Vi~t Nam cuÔi nhung nam 1980. Dén nam 1986, D<;li Mi Dàng VI da v<;lch ra
con duàng dé di dén m('>t giài phap toàn diçn, cha phép giài quyét nhung kho
khan vê kinh té-xa h('>i cùa dâ:t nuac.

Ngoài nhung kho khan trong lînh VlJc nông nghi~p, côn co nhung sai
lâm trong quàn 19 kinh té và tién t~ là nguyên nhân dân dén khùng hoàng kinh
té sâu séÎc. L<;lm phat tang vQt, gia cà tang, hàng hoa và luang thlJc thiéu, luang
can b('> thâ:p, cu('>c sÔng ngày càng kho khan, do là nhung nét tiêu biéu cùa thài
ky này. DO<;ln viét sau trong Van ki~n d<;li h('>i Dàng VI danh gia tinh hinh kinh
té và xa Mi cùa d~t nuac vào nam 1986 :

"Cu(jc SÔllg cua nhân dân, dç'ic biçt cua can b(j, con kM khan. Nhiêu
ngum không làm hêt thm gian hoç'ic không co viçc. Cac nhu câu vçît cOOt và
van Ma tÔI thiiu chinh dang cua nhân dân chua duçc dap ,mg. TÇli khu vt!c
Ilông thôn, hàng tiêu dùng thôllg thui!llg và thuac chua bçnh không du. Nhà a,
cac diêu kiçn vç sinh, cac hOÇlt d(jng van Ma vdn chua duçc nhu mong muôn.

Cac mç'it tiêu ct!c tallg lên. Công bâng xliMi bi xoi mon. Ky cUdng, pMp
luç'it không duçc tôn trÇJng. St! IÇlm quyln, tham nhiing cua m(jt sacan b(j, cac
hOÇlt d(jng bât hçtp pMp không bi tr,mg phÇlt nghiêm minh và kip thm. Tlnh
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hinh này da làm gidm niêm tin cua nhân dan dÔI' vm st! chi dÇlO cua Ddng và
cac Cd quan cua ChEnh phU" (Dàng CQng sàn Viçt Nam, 1986, tr. 13).

Trong b6i cành chung này, lïnh Yl;lc y tê cüng chiu nhiéu ành huàng.
cac ca sb y té xu6ng câp, luang can bQ không dù dé bào dàm muc s6ng t6i
thiéu cùa hQ, nhiéu ngum phài tlm viçc làm thêm. Tinh thân trâch nhi~m và
nhi~t huyêt d6i vâi công vi~c không càn nguyên v~n. Thiéu hqp tac vai nuac
ngoài, cQng vâi vi~c ngân sach l~i ngày càng h~ chê, là nguyên nhân giài
thfch s,! l~c h~u cùa cac trang thiêt bi Ytê. Tù thu6c cùa mQt s6 ca $b y té hâu
nhu tr6ng rÔng. Công tac dào t~o và nghiên CUu gi~m chân t~i chÔ.

Nhu da nêu trong phân truac, chung tôi thiéu s6li~u dang tin c~y vé ty
suât chêt và ty l~ b~nh t~t. Tuy nhiên,~ac bâng chUng gian tiép chUng to râng
bât châp nhûng vân dé trong tâ"t cà cac lïnh v,!c, ty suât chêt da tiép tl;lC giàm
cha tai cu6i nhûng nam 1970 và co vè không tang trong nhûng nam 1980
(Hirschman & al., 1995, tr. 787 ; chuang cùa tac già Hoàng Xuyên). Sù dl;lng
cac s6 li~u cùa cu(>c tÔng diéu tra dân s6 nam 1989 vé s6 sinh và s6 trè sinh
s6ng sot, Banister (1992) da két lu~n râng ty suât chét trè em duâi m(>t tuôi là
56-64%0 vào nam 1975, 53-60%0 nam 1978 và 48-53%0 nam 1981. Tuy nhiên,
theo cac tinh toan cùa ông, ty suât chêt trè em duffi m(>t tuôi trên th'!c té co
thé vân b muc 48-50%0 vào nam 1987, chUng to râng không co m(>t s'! cài
thi~n nào so vai nàm 1981. Diéu này d6i vai ông duèmg nhu là không thé và
co thé duqc giài thfch bàng vi~c cac bà m~ khai sinh và khai tù cha con' minh
dây dù han. Già thiêt này co vè dang tin c~y nhung mQt già thiêt khac cüng
dang dé chung ta chu 9 : ty suât chêt không th'!c s'! giàm trong nhûng nam
1980 do nhûng kho khan vé kinh tê và xii Mi. Trong chuang cùa minh, Hoàng
Xuyên da danh gia d,!a trên cac két quà cùa cu(>c diéu tra giùa hai cu(>c tÔng
diéu tra nam 1994, theo do, ty suât chêt trè em duffi m(>t tuÔi, 54,8%0 tù nam
1978 dén 1983, chi càn 46%0 nhûng nam 1984-1988. Nhln chung, nhûng tinh
toan khac nhau này déu cha thây xu huang diên tién cùa ty suât chêt. Nhung
co lë nhûng cài thi~n không lan lâm này co thé nàm trong nhûng sai bi~t mà
cac s6li~u thé hi~n và trong phuang phâp danh gia. Nêu già thiêt này là dung,
thl ty suât chêt colë không giàm ho~c giàm rât it trong nhûng nâm 1980. Diéu
này là hqp 19 nêu ngum ta nha l~i râng thm ky này b Vi~t Nam thiéu an và
suy dinh ducmg vân kha phÔ biên.

H~ thong] té' l'à bao l'~ sac khoe trong thùi ky lJ6i mm (1986 dé'n na])

Trong 10 nam tra lai dây, h~ th6ng y té và bào v~ suc kh6e da co nhûng
thay dÔi sâu sâc. Dé hiéu diên tién cùa chung, chUng ta cân d~t chl1ng trong b6i
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cành chinh tri, kinh tévà xa h<)i cùa thm ky này. Nam 1986, truélc tlnh hlnh chinh
tri, kinh té và xa h<)i phuc ~p cùa dâ"t nuâc và truâc diên bién mâi trên truàng
qu6c té, Dàng ~ng sàn Viçt Nam da quyét dinh thl!c hi~n cài cach toàn di~n

quàn ly kinh té và xa hl?i dé dua dâ"t nuâc thoat khoi khùng hoàng sAu silc (Dàng
~ng sàn Vi~t Nam, 1986). Vé quan h~ d6i ngo~, Vi~t Nam ap dl}ng chinh sach
mà cùa và hgp tac vâi mt cà cac nuâc trên ca sà tôn trçmg chù quyén, tl! chù và
toàn vt;n lanh th6 cùa nhau ; cài thi~n quan h~ ngo~i giao vâi cac nuâc phuang
TAy và cac nuélc trong khu Vl;fc ; kêu gQi hgp tac và dÀu tu nuâc ngoài dé $1
dl}ng v6n và tién b<> ky thu~t cùa thégiâi. Vé d6i nl?i, cài cach kinh té mang tinh
cach m~g da duqc tién hành dé ~o diéu ki~n thu~ lqi cho vi~c chuyén tir kinh
té bao câ"p, ~p trung sang "m<)t nén kinh té thi truàng theo dinh hu6'ng xa hl?i
cM ngrua". Trong nông nghi~p, Nhà nuâc giao ru('mg dâ"t dài h~ cho cac hl? gia
dlnh ; vai tro cùa hgp tac xa it quan trQng han truâc, hgp tac xa trà thành ca quan
thu thué, tu vâIJ. sàn xuâ"t và cung Ung cac dich Vl;l : thùy lqi, cày bùa, phan bOn,
thu6c trù sAu... Trong công nghîçp, bai bô bao câ"p và cac xinghi~p ho~t dl?ng
dl?c l~p. Lînh Vl;fc dich Vl;l công da tién hành giàm biên chévà cài t6 dé ho~t dl?ng
~~~~~~~~~_~_dé~~~~

luang, khuyén khich phat trién khu Vl;fc tu nhAn, mà r<)ng thêm fui truàng, dÛ' bô
nhiIng rào càtl. trong phan pMi sàn phâm. Cài cach da dem dén ml?t hai thà mâi
cha cac quan h~ xa hl?i. Quyén dan cM phât trién, 000 chi co suc m~ han,
tiéng noi cùa nhAn dan duqc phât trên cac phuang ti~n thông tin d~ chUng, mt
cà nhii'ng diéu này da gop pMn làm trong s~ch Mu không khi xa hl?i.

Trong vong 10 nam, chinh sach D6i mâi da chUng to tinh dung dân.
Ngum nông dan c6 dl?ng cam~ han, thUc dÀy hQ dàu tu nhiéu han vào d6ng
rul?ng do minh làm chù dé mà rl?ng sàn xuâ"t. Nang suâ"t và sàn luqng luang
thl!c tang lên nhanh ch6ng. Tù m9t nuâc phài nh~p khÀu g~o, Vi~t Nam da
YUan lên dUng hàng thu 3 thé giâi vé xuâ"t khÀu g~o, sau My và Thai Lan. Câc
linh Vl;fc công nghi~p, thuang m~i và dich Vl;l ding phat trién nhanh chong.
Chinh sach D6i mâi, khuyén khich dàu tu nuâc ngoài da giup dâ"t nuâc $1

.dl}ng duqc cac ngu6n v6n cua nuâc ngoài và ky thu~t mâi. Nhiéu dl! an hgp
tac kinh té da và dang duqc trién khai, trong d6 ml?t s6 dl! an co tàm quan
trQng 16'0 d6i vâi kinh té qu6c dAn. Chang h~ nhu cac dl! an thul?c rmh Vl;fc
dàu mo, nâng luqng (di~n, than), giao thông (xAy dl!Og càu, duàng, bén càng,
sAn bay), viên thông, sàn xuâ"t hàng tiêu dùng... Dén nam 1998, t6ng gia tri
dàu tu nuâc ngoài vào Vi~t Nam lên dén gân 22 ty USD vâi 1512 dl! an cùa
30 nuâc trong 12 linh Vl;fc uu tiên hàng dàu (The Vietnam Business Journal,
1996, quyén IV, s6 5). L~ phat da duqc kiém soat, ty l~ l~m phat da giàm
m~nh, tù 700-800% trong nhüng nam truâc D6i mâi xu6ng 14,4% nam 1994
và duâi 10% nam 1995, trong khi do t6c dl? tang GDP trong nhii'ng nam gân
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dây là 8-9% (8,8% nam 1994). Nhin chung, muc song cua nhân dân tirng
blIélc dlIgc cai thi~n. Nl;ln thiéu kinh niên llIcmg th'!c, th'!c phâm và hàng nhu
yéu phâm da không côn, thay vào do là hàng hoa doi dào, du chung 10l;li. Co
thé noi ràng trong mqt khoang thài gian kha ngân DÔi mOi da làm thay dÔi
can ban theo chiêu hlIOng tich c,!c dm song xa hqi cua Mt nlIélc.

Tuy nhiên, không phâi tâ:t ca mQi nglIm và tâ:t d cac lïnh vt,rc dêu thay
dÔi theo hlIOng tich c,!c và dêu d*n. DÔi mOi da mang ll;li nhiêu ca hqi nhung
cüng d*t mQi ngum và mQi lïnh vt,rc trlIélc nhii'ng thach thuc méli. Chién thâng
chi mim clIm vai nhii'ng ai biét và co thé thich nghi vai nhii'ng quy lu~t cua cc!

ché hOl;lt dqng mai. Trong kinh té thi trlIàng, giai hl;ln giüa thành và bl;li - von
mà nhâ:t trong ca chébao câ:p - trà nên râ:t rD ràng. Lïnh vt,rc y té von phl;l thuqc
hoàn toàn vào trg câ:p cua Nhà nlIac da không thé thich Ung kip thài vai vi~c

xoa bo bao câ:p và vai nén kinh té th~ truàng. S,! Il;lC h~u này mqt phân là do
qua th~n trQng trong th'!c hi~n di cach vi sglàm lung lay nguyên tâc nên tang
cua chu nghïa nhân van xa hqi chu nghïa.

Trong so nhii'ng nlIac dang phat trién, Vi~t Nam nÔi tiéng vi da dl;lt
dlIgc nhii'ng tién bq quan trQng trong lïnh v'!c Yté trong khi phat trién kinh té
côn nhiêu kho khan. Co mqt nghich canh là khi kinh té câ:t canh thi y té ll;li co

.nhii'ng Mu hi~u dang 10 ngl;li. Câc b~nh vi~n và phông kham cü ky, mqt so
dlIgc xây dt,rng tir gân tram nam nay và không dlIgc bao duong nên da xuong
câ:p n*ng. Câc trang thiét b~ rài r~c, hâu hét là do vi~n trg, da dl;lng vê chung
lo~i nhung không tlIcmg h@ và thiéu bq ph~n thay thé. Trong nhii'ng nam dâu
cua thm ky DÔi mai, phlIcmg thuc ho~t d('>ng cua ngành y té không thay dÔi
trong khi ngân sach nhà nlIac và ngân sach dia phlIcmg dân bi thu h~p. Do là
diêu da xay ra doi vai hàng nghin trl;lm xa, phông kham da khoa d~a phlIcmg
và vai cac b~nh vi~n ho~t dqng chu yéu d,!a vào ngân sach dia phlIcmg. Theo
mqt Mo cao vê y té và giao dl;lC à khu vt,rc nông thôn cua Ban Nông nghi~p

Trung lIcmg, so nhân viên y té tir 30/6/1989 dén 30/6/1990 giam Il %, chu yéu
là vi ngân sach dia phlIcmg không thé bào dàm chi trà llIcmg cho hQ (Ban
Nông nghi~pTrung lIcmg, 1991, tr. 242). Nhiêu y tâ phài làm công vi~c khac
dé tang thu nMp da bo nghê. &0 cao này trich mqt bài bao dang trên tà Tuâ'n
tin tue ra ngày 29 thang 12 nam 1990 cha biét : 'T{}i cac huyçn miên nui
Thanh Hoa, 45 xii không con tr{}m y tê: t{}i 20 huyçn khac tr{}m y tl không
ho{}t d(Jng nua. T{}i huyçn Quan Hoa, nhân viên y tê' cua 24 xii trên t6ng sô'
33 xii bo trÇlm" (1991, tr. 242). Trnh hlnh nghiêm trQng tOi muc bà OlIcmg
Quynh Hoa, B9 trlIàng B9 y téà miên Nam tir 1975 dén 1976, Giam doc ~nh
vi~n Nhi Ho Chi Minh kêu lên : "Bac sY và y ta không làm viçc. hi? quan tâm
dên viçc buôn ban ngoài pM'di kilm s6ng!" (Brazier, 1992, tr. 32).
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Tnr6'c SI! xuong câ'p này, nam 1989, Chinh phu da thông qua 4 giai phâp
nhàm tang cuèmg cac ho~t dQng chàm soc và bao v~ suc khoe : nhÜ'ng nguÔ'i
co bâng cap (bac s9, y s9, y ta...) co thé 1àm vi~c dQc l~p; nhiéu quy djnh diéu
chinh vi~c mèf cac phàng dugc và nhà thuoc tu; cac ca sà y té công dugc phép
thu phi kham chüa b~nh ; mQt M thong bao hiêm da dugc ap dl,mg trên toàn
quoc. cac giai phâp này da gap phân 1àm giam ganh n~ng ngân sach cha cac
ca sà y té công và mà ra con duèmg phât triên cha lïnh vl!c tu nhân dé co thé
dap Ung nhu cau cua nhân dân.

Ngày 29 thâng 4 nam 1989, BQ y té ban hành quy djnh vé hành nghé
djch Vl,l y té tu nhân. Tir do, cac ca sà y té tu nhân mÇ>c 1ên nhu nam (Ban
Nông nghi~p Trung uang, 1991, tr. 243 ; UNICEF, 1994, tr. 36). Nam 1995,
cà nuac co 8 III ca sà y té tu nhân xin giay phép ho~t dQng. cac ca sà này
thuQc mÇ>i hinh thuc và chuyên ngành : b~nh vi~n tu (2), phàng khâm (5 344),
phong san khoa (l 352), phàng kham nha khoa (l 080), trung tâm X quang,
phong xét nghi~m... C~n phài thêm vào con so này 2 099 phong kham y hÇ>c
cÔ truyén, 191 phèmg châm CtIu, mQt b~nh vi~n y hÇ>c cÔ truyén và mQt dan
vj phl;lC hai chuc nang. cac dan vj san xuat và buôn ban dugc phâm vugt qua
kha nàng cua Nhà nu6'c vi vào nam 1995 co 3 560 nhà thuoc tu, 3 748 ca sà
san xuat và bu(m ban thuôc tu, 70 phong dugc hÇ>c, 27 công ty dugc và 598
thuang gia dug~ cap giay phép ho~t dQng trong lïnh vvc y dugc (Ph~m Huy
Düng, 1996, tr. 64-65). NhÔ' phuang thuc quan 1y mém dèo han cac ho~t dQng
xuat nMp khâu và buôn bar. dl!gc phâm, nên thj truèmg thuoc ngày càng nang
dQng. cac dugc phâm tru6'c kia kho tim thihi~n nay da không con hiém nüa.

SI! phât triên cua khu vvc tu nhân, mé\lc dù co nhÜ'ng anh huàng rat tich
cl!c dén vi~c bao v~ suc khae, nhung cüng dé\lt ra nhiéu van dé m6'i. Moi quan
tâm 16'n nhat co 1ë là sI! phat triên vô tÔ chuc cua thj truèmg duÇl'c phâm. Vi~c
buôn ban thuoc da trà nên không thé kiêm soat dugc. NhÜ'ng mon 19i kh6ng
16 và ho~t dQng thanh tra nhà nu6'c kém hi~u qua giai thfch sI! phât triên cua
sàn xuat và buôn ban cac lo~i thuoc già, cac lo~i thuoc hét h~n sir dl;lng hoé\lc
cac lo~i thuoc chat 1uqng kém. Moi nam, mQt soluqng 16'n dugc phâm gia và
dugc phâm chat 1uqng kém dugc 1én lut dua vào Vi~t Nam (Everitt, 1996).
Bên c~nh do, con phai nhÂc dén sI! ton t~i cua hàng tram dan vj san xuat dugc
phâm bat hgp phâp. MQt nghiên CtIu do Trung tâm Nguon nhân l1!c cua BQ Y
té và UNICEF phoi hgp t6 chuc nam 1993 trên mQt mâu d~i di~n 260 xii da
cha thây ràng 1 271 nhà thuoc xii trong so 2 484 nhà thuoc dugc hai (tuc là
51,2%) ho~t dQng không co gÏéiy phép và 491 nguÔ'i ban thuoc chua hé duÇl'c
dào t~o vé y hOé\lc dugc. MQt diêm khac can nhéÎc dén là sI! phân djnh không
r~ch roi giüa lïnh vl!c tu và 1ïnh Vl!C công roi vi rat nhiéu bac s9 và y ta thuQc
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biên ché nhà nuac làm vi~c cha tu nhân. Nhu thé, không con ai chiu trach
nhi~m vm bâ't cû diêu gl, diêu này ành huàng Mn hi~u quà và sl!lang phi là
không thé tranh khoi. Dâ'y là con chua ké m"t s6 can b" y té lqi dl:mg chUc V\l
cùa mlnh dé IlpTI dl:mg tài sàn xii h(li (Chen, 1994, tr. 9).

Vi~c cac ca s6 y té duqc phép thu vi~n phi dii cha phép cac ca s6 này
trang trài duqc m"t phân chi phi ho~t d"ng. Ml,lc dich không phài vllqi nhu~n
mà nhâm trang trài cac chi phi vé thu6c và phi djch V\l. Nhung tâ't cà dêu mien
phi d6i vm l ,5 tri~u nguài thu"c ché d" trq câ'p xii Mi ; nhÜIlg nguài dén kham
dé ké ho~ch hoa gia dlnh cung không phài trà tién ; tiêm chùng m6 r"ng cung
mien phi. Ngoài ra, 28 tri~u nguài co thu nh~p thâ"p duqc huàng cac ché d(l
mien phi khac nhau (PhlpTI Huy Dung, 1996, tr. 51). Diêu này làrn cha vi~n

phi mà ~nh vi~n thu duqc chi chiém m"t phàn râ't nho, chi khoàng 5% tÔng
thu cùa ngành y té (Chen, 1994; Ban Nông nghi~p Trung uang, 1991). M~c
dù mûc thu này con thâ"p nhung cac nhà quàn ly và nhAn dân vân 10 léÎng. SI!
IlpTI dl,lng trong sù dl,lng vi~n phi và sI! kê dan qua nhiéu thu6c co thé dân dén
dùng thu6c phàn chi dinh và gAy h~i cha ~nh nhAn, xày ra 6 cà lïnh Vl!c công
lân tu. Han nüa, gia thu6c 6 cac vùng nông thôn cung khac nhau ho~c vuqt qua
khà nâng thanh toan cùa d~i b9 ph~ nhân dân, diéu này dân dén sI! bâ't blnh
dâng trong vi~c tiép c~ cac djch V\l y té (Ban Nông nghi~p Trung uang, 1991,
tr. 245). M"t h~u quà gian tiép khac cùa vi~c chi trà cac djch V\l y té là no
khuyén khich vi~c sù dl,lng thu6c không theo chi dân cùa bac sy khi mâc cac
~nh thông thuàng. Diéu tra mûc s6ng dAn CU Vi~t Nam tién hành nam 1992
1993 d6i vm m(lt mâu d~i di~n 4 800 gia dlnh cho thâ'y : 65% trong 6 750
nguài duqc hoi déu tl! u6ng thu6c. Diéu co vè nhu vô h~i này trên thl!c té l~i

tiém an nhiéu rùi ro, d~c bi~t khi nguài ban thu6c không huang dân sù dl,lng
thu6c (ho~c không co khà nâng huang dân) cha ~nh nhân vé nhÜIlg diéu càn
tuân thù nghiêm ng~t khi dùng thu6c. M"t nghiên clÎU cùa B9 y té vé ûng xù
cùa cac bà m~ co con nho cha thâ"y hàu hét trong s6 hQ cha con u6ng thu6c
khang sinh không cân dan thu6c. Chi co 22% trong s6 hQ mua dung lo~i thu6c
khang sinh và hàu hét không u6ng dung liéu. 78% không biét trong nhÜIlg
truàng hqp nào càn khan câ'p dua con dén bÇnh vi~n, th~m chi chi m(lt chut
ch~ trê thôi ciing co thé nguy hiém Mn tinh m~g (UNICEF, 1994, tr. 53).

Bào hiém y té (BHYT) cùa Vi~t Nam duqc thành l~p vai ml,lc dich dé
nhÜIlg nguài co khà nang tài chinh tl! thanh toan chi phi thu6c thang, vi~n

phi; nhu v~y, toàn b9 ngân sach se duqc dành cho nguài nghèo. Ta ciing thâ'y,
6 dAy m"t d~ng giup da cùa nhÜIlg nguài co sûc khoe t6t dành cha nhÜIlg
nguài 6m, yéu, nguài giàu dành cha nguài nghèo, gi6ng nhu trong truàng hqp
tiét ki~m phong luc 6m dau. BHYT là bât bu(lc d6i vm can b9 công nhAn viên
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chuc (không kèm vg, chong và con cai) và Nhà nuâc hÔ trg mQt ph~n phi bào
hiêm (BHYT dugc trà cùng vm luang). cac Công ty tu nhân và liên doanh trà
mQt ph~n phi bào hiém cha nhân viên cua mloh tùy theo muc luang cua hQ
(công ty trà 1%, nhân viên trà 2% 111ang). BHYT cung bât buQc d6i vm hQc
sinh và sinh viên. Nhung tât cà nhÜ'ng ai mu6n dêu co thé tham gia lo~i hinh
bào hiém này.

BHYT, dugc coi là sI! dong hành c~ thiét cua kinh té thi truèmg, không
phài không co nhÜ'ng vân dé vé thl!c hi~n. Dây là mQt khai ni~m mm b Vi~t

Nam. Nhiêu nguài không 9 thuc dugc vai tro, 9 nghïa cua no trong xa hQi hi~n
d~i. BHYT vân chua ~o dugc niêm tin cua nhân dân. Nàm 1993 co 2,9 tri~u

trên t6ng s6 7,5 tri~u nguài thu<>c di~n bât buQc dong BHYT dong bào hiém và
chi co 200.0000 nguài dong bào hiem tl! nguy~n (Ph~ Huy DUng, 1996, tr.
51). MQt s6 công ty da khai man vê s6 nhân viên và muc luang cua hQ dé phài
dong it. Ngoài ra, quàn 19 quy BHYT không t~p trung, ngugc l~ con bi chia nho
theo cac khu Vl!c và dja phuang. Két quà là b nhÜ'ng nai nào ho~t dQng t6t, quy
së 100 và két quà nàm do co s6 du ; ngugc l~i b nhÜ'ng nai ho~t dQng không t6t,
quy không du dé chi trà cha nhÜ'ng nguài thl;! huàng BHYT. Nhiêu ~nh vi~n

rai vào tinh tr~g l~ dl;!ng : hQ l~p ho S(1 già, khai man vê chi phi, vê thài gian
nâm vi~n ho~c sù dl;!ng quy BHYT dé hien d~i bOa ~nh vien, viec này vê 19 là
,bi câm (Khanh Vu, 1996). Dây là con chua ké s6 tiên chi trà trong truèmg hgp
~nh nht; tm muc ~nh nhân co thè bào hiém co nguy C(1 bj chàm soc thÔ' (1,

th~ chi phân bi~t d6i xù cua dQi ngu y bac sy. Tmh tr~ng này khién mQi nguài
không mu6n mua bào hiêm y té. Hien nay, mQt nghiên clÎU dang dugc thl!c hi~n

dé cài cach he th6ng BHYT và làm cha no hieu quà han.

Nhu v~y, b6n di cach y té chinh da tac dQng tich cl!c lên cac C(1 sb
cham soc và bào ve suc khàe. Tuy nhiên, chung cGng co nhÜ'ng yéu kém và
bUQc ngành y té phài thâo go nhÜ'ng thâch thuc không nho. Vê ph~n không
thu~n 19i cua nhân dân, duèmg nhu qua trloh D6i mm dl!Dg lên nhÜ'ng rào càn
mâi trong vi~c tiép c~n cac djch Vl;l y té.

Hi~n tr~ng và kiêm soât djch b~nh

Cac Cd SÙ y ti và d~i ng" can b~ y ti

Bàng 2 dua ra con s6 và sI! phân b6 cac C(1 sb y té và dQi ngu nhân viên
y té trong lïnh Vl!c công b cac câp. Co Mn câp tù câp trung uang dén C(1 sb.
Câp trung uang bao gom cac ~nh viçn, viçn và C(1 sb nghiên clÎU và dào t~o
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tIl!c thui?c B9 y té. Oic don vi này thuàng rât 16'11, co trl;1 sa aHà Ni?i, và duqc
trang bi t6t, dây chinh là nai hi?i tl;1 cua nhùng tinh hoa trong ngành y té. Câp
trung uong ding bao g6m cac ~nh vi~n t6t nhât cua cac ngành khâc (không
tIl!c thui?c B9 y tê) d~t t~i Hà Ni?i. Chung ta co thé kê ra dây cac b~nh vi~n

16'11 cua B9 Qu6c Phèmg, B9 Ni?i Vl;l, Duàng sât. .. Gi6ng acâp Trung uong,
cac don vi atinh co nhùng lqi thé vê can bi? và trang thiét bi, cac b~nh vi~n

này thuàng nAm atrung tâm dnh (mi?t thành ph6 ho~c khu dân cu 16'11), và
tIl!c thui?c sa yté dnh. Bàng 2 cho thây câp Trung uong và câp dnh chi chiém
12% s6 ca sa y té, nhung t~p trung hon 60% s6 bac sy, hon 50% s6 duqc sy
và hon 40% s6 hi?IY. T~i huy~n co Phèmg Y té quàn ly cac ~nh vi~n.huy~n

(cà nuac co 550 b~nh vi~n huy~n) và nhà hi? sinh huy~n. Cüng co cac b~nh

vi~n da khoa liên xâ vùng phl;1c Vl;l tù 5-10 xâ nAm gân nhau. Trên thl!c té, cac
~nh vi~n liên xâ t~o thành mi?t câp trung gian giüa câp huy~n và câp xâ. Nam
1992, s6 b~nh vi~n liên xâ này là 930 trên toàn qu6c. 0 câp xâ, tùy theo s6
dân, co tù 3-7 nhân viên y té (trung blnh là 4,2) ; nhiêu xâ không co bac sy.
Theo bàng 2, acâp này chi co 1. 192 bac sy trên 9. 234 tr~m xa.

Theo s61i~u cua Niên gian th6ng kê Y té nam 20007, tÔng ca sa y té
cua cà nuac là 1.3051 don vi. Trong do, s6 ca sa y té tuyén trung uong theo
dinh nghïa dâ nêu trên là 926 don vi chiém 7% tÔng s6. S6 ca sa y té tuyén
dnh là 379 don vi chiém 2,9% tÔng s6, tang hon so v6i s61i~u trong bàng 2
là 130 don vi. S6 ca sa y té tuyén huy~n là 1.453 chiém 11 ,3% tÔng s6, nhung
so vai s6 li~u abàng 2 dâ giàrn là 87 don vi. S6 ca sa y té tuyén xâ là 10257
don vi chiém 78% tÔng s6 ca sa y té cua cà nuac. Tinh dén nam 2000 trên
toàn qu6c con 358 xâ không co ca sa y té và 236 xâ chua co y, bac sy t~i xâ
(Niên giam th6ng kê Y té, 2000 trang, 45).

TÔng s6 can bi? y té trong toàn qu6c nam 2000 là 230.548 nguai trong
do câp trung uong và cac ngành co 37.016 nguai chiém 16%, con tuyén dia
phuong co 193.532 chiém 84%. Tuy nhiên, can bi? y tétrlnh di? cao cüng t~p

trung chu yéu atrung uong. S6 can bi? y duqc c6 trlnh di? tù th~c sy tra lên
trong cà nuac là 1.621 nguOi trong d6 1.200 nguai atuyén trung uong chiém
74% tÔng s6 can bi? y duqc c6 trlnh di? cao. S6 bac sy trong cà nuac nam 2000
là 40.217 nguai trong d6 tuyén dia phuong là 32.161 nguOi chiém 80% tÔng
s6 bac sy (Niên giam th6ng kê y té nam 2000, trang 33). Qua s6li~u trên cho
phép két lu~n rAng trong nhùng nam gân dây cac ca sa y té dâ duqc tang lên
rD r~t. D~c bi~t là ca sa y té tuyén xâ.

7. B9 y Té, 2000. Niên Güim Thang kê y té nam 2000. Thang kê-Tin h<;>c. VVKé hO'.lch. tr. 23.
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vé trang thiét bi và d(li ngü can b(l y té, tinh hinh èJ cac huyçn nhln
chung kM t6t, nhung m(lt s6 huy~n vân con kh6 khan vi co sèJ v~t chât l~c Mu
và thiéu bac sy gioi. T~i xa, cac tr~m xa chi ho~t d(lng nhu cac tr~m sO clÎU ;
cac tr~ xa này thl!C hi~n vi~c tiêm phong cac bênh truyén nhiêm, da de,
cung câp cac dich V\l ké ho~ch h6a gia dlnh, thl!c hi~n vai tro cua nhà thu6c
và diéu tri cac bÇnh thông thuèmg. d m(lt s6 tr~m xa, nhà cira t6i tàn và không
s~ch se. Tât ca cac tr~ xa c(lng l~i c6 t6ng s6 giuèmg 16n nhung s6 giuèmg
này chi là m(lt dâu hi~u vé sûc khôe vi hâu hét cac bÇnh nhAn déu mu6n diéu
tri ngo~i tru. Oic diéu kiçn tri bÇnh vân chua d~t yêu câu nhung cân thùa nh~n

là cac tr~m xa và bÇnh viçn liên xa khu VJ!c da d6ng vai tro hàng dâu trong
bao ve sûc khoe và kiém soat dich bÇnh bèJi vi cac ccr sèJ này ph\lc V\l 80% dân
nông thôn, mà phân 16n c6 thu nh~p thâp. Cüng cân phai nhâc dén cac chucrng
trlnh d~c biet duqc t6 chûc theo chiéu dÇ>c tù trung ucrng xu6ng dia phucrng :
chucrng trlnh ve sinh ch6ng cac bÇnh truyén nhiêm, phong ch6ng lao, s6t rét,
cac bÇnh hô hâp câp, buOu c6...

Bên qnh he th6ng công, nhu chung tôi da c6 dip trlnh bày, con c6 h~

th6ng tu. Oic th6ng kê vé s6 dcrn vi y té và d(li ngü y bac sy chûng to Viet
Nam da c6 nhÜIlg tién b(l dang kê trong viec hlnh thành và xây d\lDg m(lt
m~ng luai r(lng 16n phu khâp dât nuâc. Nhung néu tinh l~i m\lc dich cung câp
cac dich V\l cham s6c CO ban cha toàn dân, thi sI! phân b6 dia ly d(li ngü y bac
sy chua phai là t6i uu. M~c dù s6 can b(l y té dia phucrng nhu da n6i èJ trên c6
tang lên ra r~t, nhung phân 16n hÇ> l~i ho~t d(lng èJ cac khu VJ!C dô thi nhu cac
thi xa, thi trân và thi tû, con it ngum mu6n làm viec t~i cac vùng nông thôn.
Vi Niên giam th6ng kê Y té nam 2000 cha biét ràng ty le xa c6 bac sy mai
chi chiém 51,1% t6ng s6 xa (Niên giam th6ng kê y té nam 2000, tr. 45). Diéu
này giai thich vi sao m~g luai này ho~t d(lng chua hieu qua và vi sao vân dé
nhu câu cham s6c sûc khôe èJ khu VJ!c nông thôn vân chua duqc thoa man.
Tmh tr~g này kich thich ho~t d(lng cua nhÜIlg vi lang bam, mà ho~t d(lng bât
hqp phap cua hÇ> c6 h~i hcrn là c6 lqi.

Viec dào t~o duqc tiép t\lC tang cuèmg t~i cac truèmg d~i hÇ>c y và duqc
và t~ cac co sèJ dào t~o ngân h~n. Nhung n6 d~t ra vân dé kh6 khan vé dâu
ra. Châng h~ nam 1993 c6 157591 sinh viên t6t nghi~p trong khi s6 y bac sy
cua cac bÇnh vien huyçn, tinh và trung ucrng liên t\lC giam tù 1988 dén 1993
(Ph~ Huy Düng, 1996, tr. 19). Diéu này c6 nghla là không phai tât ca nhÜIlg
ngum c6 bàng déu tlm duqc vi~c làm. Tac d(lng cua thât nghiep lên hieu qua
cua ngành y té cha tai nay vân chua c6 lm dap.
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Bang 2 : Phân bo cac ca sa y té và dQi ngü y bac sy
trong linh vl!c công acac cap hành chinh8

CaP hành chrnh

Trung uang TInh Huvên Xa TOna côna

S6casàyté 962 379 1.454 10.257 13.051

(7,37%) (2,9%) (11,14%) (78,59%) (100%)

S6 giuàng 29.055 15.2304 46.830 45.303 181.359

(16,02%) (83,98%) (25,82%) 24,98%) (100%)

rong 56ybac 59
Ysy 2.091 10.970 21.125 17.338 51.524

(4%) (21%) (41%) (34%) (100%)

HQly 3.218 (6%) 19.041 15.988 13.307 51.554

(37%) (31%) (26%) (10%)

Yta 546 (4%) 3.239 4.615 5.493 13.893

(23%) (33%) (40%) (100%)

Ouge sy và dUÇlc ta 1.581 (7%) 11.951 8.894 1.761 (7%) 24.187

(49%) (37%) (100%)

NgtJài hành nghé y hQc 25 (1%) 1.127 1.238 577 2.967

cd truyén (38%) (42%) (19%) (100%)

TOng cQng cân bQ yté 12.180 60.886 62.780 39.668 175.514

(7%) (35%) (36%) (22%) (100%)

Ngu6n : UNICEF, 1994.
S<5' cCI sa y lê'và s<5'giulmg bçnh Irich lit Niên gùim IMng kê y lê'niim 2000. Th6ng

kê-Tin h{Jc- V~ Kê'hOÇlch, Bq Y lê: Ir. 23.

8. Ph~ Huy Düng (1996) dà Inch cac s6li~u Ih6ng kê cùa Bi) Y lé nâm 1993, c6 hai khac vâi
nhûng s6 Ii~u Ih6ng kê lrong bàng 2. Theo Ph~ Huy Düng, s6 y bac sy à c~p lrung Ilcmg là
23789, c~p tinh là 72778, c~p huy~n là 61024 và c~p xà là 36342 ; s6 ngllÙÎ làm vi~c Irong Iinh
V\l'c nr nhân là 193933, cao tM1 r~1 nhiéu so vm bàng 2 (1996, Ir. 19-20). Ngllgc I~, sI! phAn
b6 cùa Ph~ Huy Düng khOng chi Iiél bàng bàng 2. Oic s6 Ii~u cùa bàng 2 c6 thé côn Ihiéu
de> chfuh xac, nhung dù sao chUng cüng cung c~p me>1 hlnh ành vé sI! phân b6 de>i ngü y bac
sy à cac c~p hành chinh khac nhau.
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Vi~c dào t~o dUÇ1c tiép tl~c tang cuèmg t~i cac truèmg d~i hQc y và dUÇ1c
và t~i cac cc! sb dào ~o ngân h~n. NhlIllg no d~t ra vân dé kM khan vé dâu
ra. Châng h~n nàm 1993 co 157.591 sinh viên t6t nghi~p trong khi s6 y bac
sy cùa cac ~nh vi~n huy~n, tinh và trung ucrng liên t~c giàm tir 1988 dén
1993 (Ph~m Huy Dung, 1996, tr. 19). Diêu này co nghïa là không phài tât cà
nhÜ'Ilg ngum co bâng déu tlm dUÇ1c vi~c làm. Tac d(')ng cùa thât nghi~p lên
hi~u quà cùa ngành y té cho tm nay vân chua co lm dap.

Tu vong, dich ~nh và vân dé' suc khoe

Nét d~c trung cùa công tac cham soc suc khoe trong nhÜ'Ilg th~p ky gân
dây co lë là nhÜ'Ilg thành tl;lU d~t dUÇ1c trong phong ch6ng nhÜ'Ilg nguy CCI tir
vong và cac lo~ ~nh ~t, và nhÜ'Ilg thâch thuc trong mong mu6n nâng cao
suc khoe, dUÇ1c thé hi~n tTU6c hét trong vi~c ch6ng suy dinh duoog.

NhÜ'Ilg thay dôi vé kinh té và xa h(')i xày ra trong qua trlnh DÔi mm da
làm thay dÔi sâu sac cach s6ng và môi truèmg ; nhÜ'Ilg thay dÔi này dén luÇ1t
chung l~i làm này sinh nhÜ'Ilg vân dé vé suc khoe gan lién vm cach s6ng và
môi truèmg s6ng. Ngoài nhÜ'Ilg nguy cc! pM bién nhu cac ~nh truyén nhiêm,
suy dinh duoog, nguy hiém cho bà my và tre em, cac ~nh do thiéu v~ sinh
thl!c phâm con co cac ~nh do hành vi nhu HIV/AIDS và cac ~nh lây nhiêm
qua duèmg tlnh d~c.

Nhiéu danh gia cho thây rÀng ty suât chét tiép t~c giàm (xem
chucrng cùa tac già Hoàng Xuyên). Néu ty suât chét thô theo tÔng diéu tra
dân s6 nam 1999 là 5,7960, thi theo s6li~u diéu tra bién d(')ng dân s6 và ké
ho~ch hoa gia dinh nam 2002 là 5,80/00. Theo diéu tra nMn khâu hQc giüa
ki nam 1994, ty suât chét tre em du6i m(')t tuôi và ty suât chét tre em tir 1
dén 4 tuÔi lân luÇ1t là 45,1960 và 61,69609• Theo s6li~u cùa tÔng diéu tra dân
s6 nam 1999, ty suât chét tre em du6i 1 tuôi chi con là 36,7960. Ty suât
chét tre em này chi con l~i 26960 nam 200210• Tuy nhiên, tre em chét dum
m(')t tuÔi b Vi~t Nam chù yéu do cac b~nh viêm duèmg hô hâp và liêu chày.
Hcrn 50% s6 tir vong là do cac b~nh nhiêm duàng hô hâp câp và tiêu chày
b tre sc! sinh (UNICEF, 1994). M(')t nghiên clÎ'U do Trung tâm Ngu6n Nhân

9. Xem H'mh VI, phAn b6 dia 19 ty su~t chét trè em.
10. TOng qc th6ng ke : Diéu tra bién dl)ng dAn s6 và ké ho~ch hoa gia dinh 1/4/2002. NhÜDg
két quà chù yéu. Nhà xu~t bàn th6ng kê. Hà Nl)i. 2003. tr. 42.
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Ivc cua BQ Y té tién hành t~i 8 tinh cha thây cac b~nh phô bién nhât à tre
em là tiêu chay (23%), viêm duàng hô hâp cap (20%) và sot rét (12%)
(phan Thl;lC Anh & al., 1993). Nhiêu soli~u thong kê le cua BQ Y té cha
chung ta biét ràng nam 1994 nhüng nguyên nhân chinh gây tir vong là tai
n~n giao thông duàng bQ (1024 truàng hqp), cac lo~i tai n~n khac (1561
truàng hqp), lao (923 truàng hqp), viêm phÔi (912 truàng hqp), sot rét
(513 truàng hqp), viêm phé quan (493 truàng hqp), viêm màng naD (439
truàng hqp), cao huyét ap (384 tfJ..ràng hqp), cac b~nh phl;l khoa và san
khoa (369 truàng hÇ1p) và bang (298 truàng hqp). Cac b~nh truyên nhiêm
tinh riêng không gây nhiéu tir vong nhung khi két hqp l~i, chung làm
nhiêu nguài chél. Nhüng b~nh truyén nhiêm phÔ bién nhât là tiêu chay,
d~i, viêm màng nao. Nhfrng b~nh truyén nhiêm khâc nhu ta, dich h~ch,

viêm gan... ding gây chét nguài. Trong so nhfrng ca tir vong do b~nh gAn
vai thai sàn, thuàng g~p nhât là bang huyét và uon van ; dt tir cung,
nhiêm khuAn huyét và dQng kinh tién sinh nà cûng là nhfrng nguyên nhân
quan trQng gây tir vong. BQ Y té cho biét khoàng 35% so tir vong do b~nh

liên quan dén thai san châc chAn co thé tranh dUÇ1c néu dUÇ1c phat hi~n kip
thài, chAn doan tot và diéu tri phù hqp (UNICEF, 1994, tr. 45). Nhüng nam
gân dây, chuang trlnh tiêm chùng mà rQng dUÇ1c trién khai vai sV giup da
cua Liên hqp qu6c da bào v~ dUÇ1c han 50% so tre duai 10 tuÔi khai bi lao,
uon van, d~u mùa và b~i li~t (Dy ban Ké ho~ch Nhà nuac, T6ng CI;lC Thong
kê, 1994). Cûng theo cac so li~u thong kê rài r~c cua BQ Y té nâm 1994,
cac b~nh ph6 bién nhât là b~nh viêm duàng hô hâp (138.667 truàng hqp),
viêm phÔi (109.922 truàng hqp), cac d~ng truyên nhiêm tir cung (53.317
truàng hqp), sot xuât huyét (41.985 truàng hÇ1p) , cao huyét ap (38.756
truàng hqp), viêm d~ dày (37.444 truàng hqp), cac b~nh duàng rUQt
(35.304 truàng hqp) (Ph~m Huy Dûng, 1996). Cac b~nh do sir dl;lng nuac
không hqp v~ sinh và cac b~nh do cac tac nhân gây b~nh co trong không
khi vâ.n kM phÔ bién. Cân phài nhâc dén nhfrng dâu hiçu cho thây sV gia
tang trà l~i cùa b~nh sot rél. MQt Mo cao cua Vi~n SOt rét, Ky sinh trùng
cùa BQ Y té công bo nam 1989 noi ràng chi trang 9 thang dâu nam 1989
co 50 b~nh dich da bùng phat t~i 49 xa. Trên 100.000 dân co 2.059 nguài
bi sot rét và 3,3 nguài chét (Ban Nông nghi~pTrung uang, 1991, tr. 257
258). T~i cac tinh miên nui phia Bâc và Tây Nguyên, 50 tir vong do sot rét
tang m~nh. Nam 1989, t~i mQt so khu VVc, s6 tir vong do s6t rét da tang
gâp 3 lân, tMm chi gâp 4 lân so vai nam 1988, 15% dân so mang ky 'sinh
trùng sot rét ; t~i cac vùng nui, ty l~ này là 25%. Theo cac chuyên gia y
té, b~nh sot rét co nguy ca phat trién và de dQa it nhât mQt nira dân so Vi~t

Nam (Brazier, 1992, tI. 35). Tuy nhiên, tù nam 1996 trà l~i dây ty l~ nguài
chét do sot rét trên 100.000 dân co xu huang giàm déu. Néu nam 1996 so
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nglIài chét vi s6t rét trên 100 000 dAn là 0,27, nam 1998 con 56 này là 0,24
thi dén nam 2000 chi con l~i là 0,19 11 .

Nhin chung, nguy ca tir vong và ~nh t~t trinh bày trên dAy kha tiêu
biéu cha tinh hinh cùa cac nlIGC dang phât trién, nai diéu ki~n s6ng, v~ sinh,
nlIGC s~ch không dlIÇ1C dàm bào. Chl1ng tôi không co nhÜ11g con 56 chinh xac
vé tinh tr~ng nlIGC sinh ho~t và cach sir dl;!ng nlIGC pM bién, và tinh tr~g cùa
cac nhà v~ sinh cua tâ"t cà cac hQ gia dinh. cac 56 li~u cùa cac nghiên clÎll
bang phlIC1ng phâp thàm do cung câ"p nhÜllg hinh ành khac nhau vé tinh hinh
v~ sinh. Nhung it nglIàÏ biét rang hC1n 50% dAn 56 (d~c bi~t là dAn nông thôn)
không sir dl;!ng TIIIGC s~ch, rang he.> không co cac bé nlIGe và toa lét hqp tiêu
chuân v~ sinh (Ban Nông nghi~p Trung lIC1ng, 1991 ; UNICEF, 1994 ; Diéu
tra dAn 56 giüa hai cul?c t6ng diéu tra nam 1994). M~c dù ty l~ dùng nlIGC s~ch

không ngùng tang lên, nhung dén nam 2000 ty l~ dAn nông thôn dlIÇ1C dùng
nlIGC s~ch mOi d~t 42% (nam 1998 ty l~ này là 32%, nam 1999 là 36%)12. DAy
ding là ml?t tac nhAn truyén nhiem ~nh, d~c bi~t là cac lo~i ~nh truyén
nhiêm qua dlIàng nlIGc.

Ml?t van dé suc khôe khac cân dé c~p dén là suy dinh dlIÔ'Ilg. DAy
không phài là ml?t vâ"n dé cùa riêng thàÏ ky D6i mGi. Trong nhiéu th~p ky,
phân lan nglIàÏ dAn Vi~t Nam bj thiéu llIC1ng tht!c. Tù khi co d6i mOi, muc
s6ng nhin chung dlIÇ1C nAng lên, nhung nhiéu nglIàÏ vân thiéu doi. cac s6li~u

nàm 1990 cùa Bi? y té cha biét 21,7% 56 trè sa sinh cAn n~g dlIrn 2. 500
gram và 51,5% 56 trè dlIrn 5 tu6i bj suy dinh dlIÔ'Ilg. Gân ml?t nùa 50 sàn phl;!
co Mu hi~u thiéu mau (Ùy ban Nông nghi~pTrung lIC1ng, 1991, tr. 245). Nàm
1993, theo cac chuyên gia cua B<? Lao dl?ng, ThIIC1ng binh và Xa Mi, 30% dAn
56 dô thi và 8% dAn cac thành ph6 s6ng trong muc "nghèo tuy~t d6i" (thu
nh~p trung binh cua he.> tlIC1ng dlIOllg vrn 15 kg thoc/nglIài/thâng), và trong 56
he.>, gân 20% dAn nông tMn và 4% dAn thành thj bi "thiéu doi kinh niên" (vrn
dlIrn 12 kg thoc/nglIài/thâng) (Nguyên Th! Hâng và Nguyên Van Thi~u,

1993). Diéu tra muc s6ng dAn Cil (1994) cha tMy co mQt st! cài thi~n, nhung
suy dinh dlIÔ'Ilg và thiéu an vAn chiém phân lan trong nhAn dAn, d~c bi~t à
nhÜ11g vùng thlIàng xuyên bi thiên tai hoành hành. Nhung trong th~p Id 90,
cùng vrn st! phât trién kinh té, ty l~ suy dinh dlIÔ'Ilg trè em da giàm ml?t câch
dang ké. Néu nàm 1996 ty l~ trè em suy dinh dlIÔ'Ilg lo~i 1 (cAn n~g 50 vrn

Il. B(> y lê, 2000. Niên giam Th6ng kê Y lê nàm 2000. T6ng kê-Tin hQC, v~ Kê h01;lch, Ir. 91.
12. Ùy ban bào v~ và chlim sOC lrè em Vi~l nam, Trung lâm lhông lin và lU 1i~u nghiên clÎl.l.
Chi liêu lrè em ViÇI Nam nlim 2000, Hà N('>i 2001, lrang 29
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tuÔi) là 43,9%, nàm 1998 ty l~ này là 39% thl dén nam 2000 ty l~ này chi càn
là 33,8% (Niên gilim th6ng kê y té 2000, tr. 61).

SI! gia tàng trà l~i cùa cac can ~nh gân lién vOi hành vi nhu nghi~n

ruçru, nghi~n thu6c la, ma tûy, cac ~nh lây nhiêm qua duèrng tlnh d~c,

IllY/AIDS d~t ra nhiéu thach thûc mà công tac bào v~ sûc khoe phài thao gë1.
y Oi sI! phat trién cùa kinh té thi truèrng và chinh sach h()i nh~p kinh té thé giai,
cac t~ n~n xa h()i nhu ma tûy và m~ dâm ngày càng phat trién m~nh. Qic
truèrng hgp illY dU<:1ng tinh và tir vong VI AlOS liên t~c tango MQt chién dich
da duQ'c tién hành dé thông tin tuyên truyén cho nhân dân vé sI! nguy hiém và
nhii'ng m6i quan h~ nguy hiém cùa hành vi tloh d~c bùa bai, nhung nhii'ng
thanh niên thu()c nMm co nguy ca cao duèrng nhu chua co nhii'ng kién thûc
cân thiét vé sI! lây tmyén và phàng ch6ng can b~nh này (Franklin, 1993). Tuy
nhiên, tlob hlnh lây nhiêm illY cùa Yi~t Nam không giàm mà l~i liên t~c

tang. Néu nàm 1996 s6 nguài lây nhiêm muoi phat hi~n là 1.681 nguài. 56
lây nhiêm tich luy dén nam 1996 là 4.105 nguài trong do s6 nguài cMt tich
lûy dén nàm 1996 là 373 nguài. Thi dén nam 2000 con s61ây nhiêm mOi phat
hi~n lên tOi 10. 333 nguài. 56 lây nhiêm tich lûy dén nam 2000 là 33. 747
nguài và s6 ngum chét tich lûy dén nàm 2000 là 2.764 nguài (Niên giam
th6ng kê y té nàm 2000, tr. 101). Thiéu nhii'ng bi~n phap khân c~p, Yi~t Nam
së không thé kiém soat duqc thàm hQa này trong vài nam tOi, cac vi d~ cùa
cac nuac dang phat trién vân càn do là m()t minh chUng.

Nhii'ng thach thûc vé ca c~u tÔ chûc và hlnh thành m~g luâi y té, dé
dU<:1ng d~u vOi tlnh hlnh mOi, suy dinh duë1ng, lm kêu gQi giü môi truèrng s6ng
s~ch së (nuâc, toa lét), mong mu6n cung c~p cha nhân dân nhii'ng kién thûc
ca bàn vé phàng ch6ng và cac cach chüa tri. xây dqng m()t phong cach s6ng
lành m~, hi~n diP., kiém soât th! truàng duqc phâm, là nhii'ng v~ dé kho
khàn mà vi~c giài quyét chûng dài Mi nÔ ll!c chung cùa toàn xa Mi. Sûc khàe
nhân dân duQ'c nâng cao nhanh hay ch~m ph~ thu()c vào nhii'ng giài phâp duQ'c
âp d~ng.
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PHÂN Ba DIA LYDÂN sa VÀ DI DÂN.



NglJ'ài dàn 6ng Chàm
(dAn t~c thilu s6q mié'n trung Vj~tnam)



6

Phân bo dân CU

Langlet-Quach Thanh Tâm

Nghiên CUu phân b6 dân cu vê rn~t không gian, ngoài y nghïa nhârn
rniêu tà noi sinh s6ng, con phàn anh cach s6ng cùa tùng dia phuong, dâ'u hi~u

rô nhâ't cùa d~c trung van h6a xa hÇ>i và ho~t dQng kinh té cùa rnQt dân tQc.
Nghiên cUu ding cho thâ'y lich sù xa xua và gan dây cùa con nguài và rnôi
truàng s6ng cùa hQ, cüng nhu cac xu hu6ng phat trién.

Phân b6 dân cu cüng chfnh là biéu hi~n rô r~t nhâ't cùa rn6i quan h~

giüa con nguài v6i rnôi truàng thiên nhiên, dUÇ1c hlnh thành dan dan trong qua
trlnh t~o l~p rnQt nhà nu6c - dân tQc, v6i phuong thuc sàn xuâ't dUÇ1c da s6
châ'p nh~n. à Vi~t Nam, râ't nhiêu yéu t6 li! nhiên, kinh té, và lich sù mc dQng
lên sI! phân b6 dân cu vê rn~t không gian.

Do v~y, chUng tôi chi phac hQa rnQt cai nhln t6ng thé, tu d6 dua ra
nhÜllg nét d~c trung, và trong chùng rnl!c nào d6 së dua ra dl! Mo vê nhÜllg
xu hu6ng thay d6i c6 thé tiên doan dUÇ1c.

Phân bo dân Cil theo không gian vAn không dong déu

Tru6c khi c6 nhÜllg công b6 cùa nhÜllg nhà dia ly Phap nhu Pierre
Gourou hay Charles Robequain (Gourou, 1931; Robequain, 1935), cac hQC
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già Vi~t Nam da nhân m~nh sI! phân b6 dân cu không dong dêu trong cac
cu6n dia chil .

Du dia chi do Nguyên Trai viét nam 1438 và duqc b6 sung nhiêu lb
vào cac théky 16 và 17, cho râng cac phù huy~n thu('>c dong bâng sông Hong
thuèmg bao g6m s6 xâ nhiêu han rât nhiêu lân so vai cac tran vùng cao. Châng
h~, ta co thé thây b6n tran2 trung tâm bao quanh kinh dô Thang Long, vào
thé ky 15 co s6 xa lan han nhiêu lb so vai cac tran ngo~i, nâm à xa thù dô :

- Trân Hài Duang : 1.377 xa

- Trân San Nam: 2.019 xa

- Tran San Tây : 1.368 xa

- Trân Kinh Bâc : 1.147 xa

Vào thé ky 19, nhu câu thành l~p m('>t nhà nuâc hi~n d~ và công bâng
là 19 do dé tién hành cac cu('>c diêu tra vê thué dinh3. Oie tinh toan4 cho thây

1. Dja chi là danh m\IC cac yéu t6l1;l nhiên, nai sinh s6ng, phan chia hành chinh, tài nguyên ... ,
duQ'c l~p ra trong su6t qua trinh Ijch sir cùa Vi~t Nam. Sau day là mc)t s6 tac phàm vé dia chi
n6i tiéng nhat :
DII dia chi bàng tiéng Han cùa Nguyên Trài (1380-1442), nhà nho và nhà chinh tri, mat niim
1442 vi bi buQc tc)i giét vua Lê Thai Tông (1434-1442). T~p 6 cua Tuyén t~p ü: Trai- but danh
cùa Nguyên Trài, viét nàm 1438, duQ'C b6 sung vào thé ky 16-17 và xuat bàn nàm 1824 theo
m<\u Trung Qu6c cùa Vu Công. Day là mc)t trong nhÜ1lg giao trinh su ph~m do Nguyên Trài
viét cho vua Lê Thai Tông. Vi~n Sir hQC Hà Nc)i dà dich sang chû qu6c ngû nàm 1976, trong
cu6n "Nguyên Trài toàn t~p" (tr. 209- 246). \
Dçzi Nam "Mt thô'flg chi, thuàng duQ'C gc;>i là "Bach khoa toàn thu c6" dé phân bi~t vm mc)t tac
phàm khâc duQ'C so~ dum thm vua Duy Tân (dâu théky 20). Day là mc)t tac phàm d6 sc) do Qu6c
sir quân s~ và hoàn thành nàm 1882 theo yêu câu cùa vua TI! Dûc (1847-1833). M6i t~p viét
vé mc)t tinh, theo m<\u Trung Qu6c Da Qing Yi Tong Zhi. Campuchia, Thâi Lan, Mién Di~n và
Lào cüng duQ'C ghi chép trong bc) sâch này. Day là cu6n sâch dây dù nMt trong thm ky này.
2. Tnfu là mc)t don vi hành chinh duQ'C sir d\lng tir thé ky 16 dén nàm 1831 à mién Bâc và tm
nàm 1832 à mién Nam.
3. cac cuc)c diéu tra s6m nMttrong lich sir Vi~t Nam vé s6 dinh c6 lë duQ'C tién hành vào dâu
tbm ky Bâc thuc)c. Nhà chinh tri Vi~t Nam dâu tiên viét vé van dé này là Nguyên Trài (xem
chU thich 1). Tuy nhiên, ông dà không nhàc dén ngu6n s6Ii~u. Theo cac vàn bàn sir hQC chinh
thlÎc, cac cuc)c diéu tra dà duQ'C tién hành theo djnh ky ba nàm mc)t lân. CUc)c th6ng kê dlft dai
theo chiéu vua Gia Long nàm 1805 à mién Bâc và hoàn thành nàm 1836 à mién Nam duôi. thm
vua Minh M~ng cüng là djp dé diéu tra vé s6 dinh, vi ngoài s6 dién côn c6 s6 dinh.
4. cac sir gia không th6ng nhlft quan diém trong vi~c chQn h~ s6 dé tfnh toân s6 dân dl!a trên
s6 dinh dà duQ'C th6ng kê : 4, 6 hay 8, tùy theo già thiét cùa mOi nguài. Tuy nhiên ngum ta
không thé trânh khoi SI! vô doân vi vi~ cho ràng mc)t dinh tlll1llg dUl1llg vm mc)t gia dlnh g6m
khoàng 4, 6, 8 ngllài chi là mc)t dânh giâ mang tinh kinh nghi~m.
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sI! khac nhau vè s6 dân tl;\i cac tinh d6ng bang Bâc B(> ding nhu Nam B(> so
vôi cac tinh mièn nui tù dâu thé ky cho tOi truôc thài Phap thuQc.

Ly do dé chçm ba m6c thài gian trong bàng Ilà vi ngoài vi~c ngu6n s6
li~u dê tim, chUng con co y nghïa lich sù : 1819, sau thài vua Gia Long, duqc
coi nhu két thuc qua trinh chân chinh Mt nuôc; 1847, t6ng két vè dinh cao
cùa thé ky cai tri cùa nhà Nguyên vôi di cach hành chinh thài Minh Ml;\ng
(1832); 1865, khOi dâu cùa mQt ky nguyên dây bién dQng vôi vi~c Phap bât
dâu chiém toàn bQ dât nuôc.

Tuy chua dap IÎng duqc nhung doi hôi cùa th6ng kê ngày nay, nhung
nhung s6 li~u này cüng chi ra duqc là vào nàm 1865, 60% s6 dinh t~p trung
à cac,d6ng bang sông HÔng và Thanh Hoa - Ngh~ An. Chi 16% dân sinh s6ng
à d6ng bang sông Cùu Long. V~y phài chàng thl!c sI! là m~t dQ dAn s6 à vùng
này thâp hay là do quàn ly nhà nuâc à mièn Nam xa xôi kém hi~u quà ?

Bàng 1 : Phân bô nam giOi (tir 18 dén 65 tuÔi) trongniJa dau thé ky 19
(% sô dinh so vOi tÔng sô dân trên cà Dllac)

.

Vùna 1819 1847 Khoàna 1865

Vùng nûi Bâc BQ 4,8 5,4 5,6

Dong bang Bâc BQ 37,2 34,9 35,6

Bâc Trung BQ 25,2 25,7 26,6

Nam Trung BQ 17,5 17,6 18,7

DOno bana Nam Bô 15,1 16,1 13,2

Ngll6n : Theo sô'li~1l tinh toan Clia Philippe Langlet, cac niim 1819,1865 trich tü Dq.i
Nam nhât thâng chi và niim 1847 trich tü Dq.i Nam th~(c 1~IC

Tllong phàn ra r~t giii'a dong bàng và mién nui

Khac bi~t giua d6ng bdng và mién nui là nét dÇic trung cua phân M'dân
cil. Tht1ng kê niim 1979, niim 1989 và nhâ't là niim 1999, dii minh hQa chinh
xac hun cho nh{În xét trên bdng con sô'S (hinh 1J.

5. Câc s6li~u tir nâm 1975 do cu~ tOng diéu tra dân s6 ngày III0/1979 cung c9:p. Alain Monnier
dii blnh lu~ ngân g<,Jn vé cac s61i~u này trong tl:lP chf Dân s6 (Population) (Monnier, 1981, tr.
610-619). Tuy nhiên, cac th6ng kê dugc dùng làm ca s6 cho phân lôn cac nghiên clÎU và tinh
toan Il;li 19:y tir cu~ tOng diéu tm dân s6 nânl 1989. Trong tl:lP chf này, s6lieu dii dugc cl)p nMt,
C\l thé là theo Magali Barbieri, James Allman, Phl:lffi Bfch San và Nguyên Minh Thâng~
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Diéu tra theo tinh m'lm 1979, 1989 và 1999 cho thây mt)t sô' tinh rât
dông dân trong khi mt)t sô' kJUlc lçli kha tJuta dân :

Nam 1979, chi mt)t Tinh co sô'dân trên 3 tri~u nguài là thành pM'Ho
Chi Minh. Nam 1989, con sô'này là 4, bao gom : thu do Hà Nt)i, Tp. Ho Chi
Minh, Hà Nam Ninh và Ngh~ Tinh. Dêfl nam 1999, chi con 2 là Tp. Ho Chi
Minh (5037 151 dân) và tinh Thanh Hoa (3 467610 dân). Tuy nhiên, câ'n htu
y rang giila cac khodng thài gian noi trên, mt)t sô' tblh da sap nh{Îp tit nam
1975 diphù h(fp vOi m~c tiêu kinh tê'dt)c l{Îp if câp tinh, le}i bi tach ra dl dap
itng cac m~c tiêu khâc (xem ph~ l~c : bdng dân sô' cac tinh. Di~n tich cua thu
dô Hà Nt)i gâ'n dây liên t~c thay d6i).

Trai l(Ji, co rât nhiêu tinh co sô'dân duOi 1 tri~u nguài : niim 1979, tât cd
câc tinh quanh dong bang sông Hong, Tây Nguyên và Tây Nam Bt), nam 1989,
sô'dân tang lên (/y do se-dUtJc dé c{Îp tOi trong câc chuong vé dân sô'và di dân)
da làm tang con sô'cac tinh co sô'dân trên 1 tri~u nguài : Hà Tuyên (1.026.536),
Hoàng Liên Son (1.031.931), Bilc Thai (1.029.985), Qudng Ngai (1.041.966),
Thu{În Hdi (1.169.213), Long An (1.120.204) và Kiên Giang (1.197.911).

Nam 1999, cac tinh duOi 1 tri~u dân con kM nhiéu ifvùng Dông Bilc
mién nui phia Bilc (8 tinh), 3 tinh if vùng Tây B&e, nhung chi co hai tinh if
dong bang sông Hong (Hà Nam, Ninh Binh), 2 tinh if vùng Bilc Trung Bt) và
2 if Duyên Hdi Nam Trung Bt), 2 tinh ifTây Nguyên, 6 tinh ifvùng Dông Nam
Bt) và chi co mt)t tinh if dong bang sông Citu Long.

Dumlg nhiên vi~c cN dua ra mt)t con sô'tuy~t dôÎ mà không noi dêfl di~n
tich hay mitc thu nh{Îp cua nguài dân, và clu;m nguifng 1 tri~u là không thuyêt
ph~c. PJzân bô'dân CU theo di~n ticll co ynghïa hml. Sif tUlltlg phdn giila dong
bang và mién nui vé m{Ît dt) dân sô' kha ro nét. éJ dong bang m{Ît dt) dân sô'
cao. TruiJc nam 1975, nhilng nCfi dông dân thuirng if cac dong bang Bilc Bt) và
Trung Bt). Tuy nhiên, dân soqua dông if mt)t dia phuong già dây duirng nhu dé
châp nh{În hon nhà cac hO(Jt dt)ng da dWlg và nhà vi~c di dân tif nguy~n hoiJc
ép but)c trong vong 30 nam trif l(Ji dây (Nguyén Ditc Nhu{În, 1984, Ir. 313-

~ (Barbieri & all, 1995, tr. 621-652), hay theo Hoàng Xuyên và Magali Barbieri (Hoàng Xuyên
& Barbieri, 1997). Câc s6li~u mm dây (1995) cüng duqc lay tir 000 cao hành chfnh cua cac tinh
và huy~n. Dlllng tôi sir dVng cac s6li~u này, tru khi c6 xac minh ll!i vé sau. Câc niên giam th6ng
kê cua Vi~t Nam cung cap s6 li~u theo tinh. Nhung di~n tfch cua clic don vi hành chfnh này ll!Ï
liên tvc thay d6i tù nâm 1975. Bàng s6li~u tuong Ung së dfnh chfnh vé t6ng thé cac so sanh s6
liêu. Dé c6 thé so slinh chfnh xac han, dn c6 duoc dit liêu cua don vi hành chfnh nho hon và c6
khà nâng theo dôi sat cac thay d6i liên quan dé~ s6 qu~n và vi~c chia ll!Ï tinh. Nâm 1996, Vi~t
Nam c6 61 tinh, nhung cac qu~ huy~n àdÔng bâng sông HÔng vân dang duqc slip xép ll!Ï.
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338; Langlet-Quach Thanh Tam, 1974, tr. 7-30). Hiçn nay, nguo'i ta thuimg
noi vi chênh lçch muc SÔ/lg giua thành thi và nông thôn và vi nguiJng xac dinh
nghèo doi nhiiu h(fn là noi vi sI! qua tai vi dan SÔ~ Tuy nhiên, sI! thay d6i trong
tu duy duirng nhu vô h(li ay thé'lziÇn mong mUôll cua m6i ca nhan, ho{ic cua
nhung ngum co trach nhiçm, co dUilc vai tro day du và khiing khit lum trong
m6i quan hç giua con ngum và dat dai nO'i hfJ sinh SÔllg.

Theo SÔ' /içu T6ng diiu tra dan SÔ' niim 19996 (dan sô': 76,3 triçu, diçn
t[ch : 330.991 km2 nêu trong Niên giam t/zô/lg kê 1994 ), tlu' mtjt dç dan sô·trung
binh trên ca nuifc là khoang 231 ngumlkm2 (niim 1982 : 170 ngumlkm2; niim
1989: 194 ngumlkm2; niim 1994 : 214 nguùilkm2). Diêu do cho thây Viçt Nam
là mçt quôc gia co mtjt dç dan sô' rat cao trong klzu vl!c Dông Nam A(niim
1992, mtjt dç dan sod Malaixia là 56,4 ngumlkm2, d Indonexia là khoang 100
ngumlkm2 và d Thâi Lan là 112 ngumlkm2), nêu chi so sanh mtjt dt) dan sô'
trung binh tinh trên ca nuifc, chu k/zông so sanh v6'i cac vùng dông dan nhudao
Java chJng hçl1l. Tuy vtjy, mtjt dç dan sô'cua Viçt Nam chi d muc trung binh so
v6'i cac nuitc khâc (chl b&ng 112 cua Hà Lan hay 114 cUa Biingladét).

M~t di) dan so il dong bdng Bac Bi) cao hO'1l dong bdng Nam Bf)

D6ng bàng chi chiém 1/4 di~n tich cua ca nuâc (khoang 85.000 km2)
nhung adây ll;li t~p trung 3/4 s6 dân. Nam 1999, m~t dQ dân s6 trung binh té;li
d6ng bàng BAc B(llà khoàng 1000 nguài/km2, ad6ng bàng Nam BQ là 400
nguài/km2. M~t dQ trung binh ad6ng bàng sông H6ng là 1180 nguài/km2, tuc
là cao gâp 3 làn m~t dQ trung binh trên ca nuâc và gâp 19 làn m~t dQ aTây
BAc và 17,6 làn m~t dQ dân s6 aTây Nguyên. Yéu t6 dQ cao này co liên quan
dén t~p qwin canh tic lua nuâc. DQ cao 25 m trên ban d6 thuàng duqc xem
nhu gi6i hé;ln cua vùng d6ng bàng dông dân.

D6ng bàng sông H6ng, chu yéu là châu thÔ sông H6ng và sông Thai
Binh, n<ri ~p trung 19,4% dân s6 vào Dam 1999 (14 646 815 nguài), trên di~n

tich 12.510 km2, là nai co m~t dQ dân s6 cao nhât cà nuâc (l 180 nguài/km2).

Té;li nhÜIlg vùng tù lâu da co con nguài sinh s6ng t~p trung thành cac
. làng dông dân ad6ng bàng BAc BQ, tic dQng cua môi truàng tl! nhiên tra nên
không càn y nghîa. Dâu dâu nguài ta cüng thây dân cu rât dông duc, ngay ca
anhÜIlg vùng dât tfÜng phia Tây Nam hay nhÜIlg vùng d6i vành dai. M~t dQ

6. TOng diéu Ira Dân so và Nhà aVi~1 Nam 1999. Kél qua diéu Ira mâu. Nhà xual ban Thé
Gim, Hà N<)i, 2000.
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toi thiéu achâu the> sông H6ng vân râ't cao so vâi m~t dl) trung blnh cùa cà
nuac : trên 500 nguài/km2 (Vü TI! L~p & al, 1991).

Hà Nl)i giii' ky l\lc vâi 2 383 nguài/km2, tiép dén là Hung Yên : 1201
nguài/km2; Thai Blnh : 1183 nguài/km2; Hài Phong : 1113 nguài/km2; Hà
Tây : 1111 nguài/km2; Nam Hà : 1060 nguài/km2. Tinh duy nhâ't co m~t dl)
dân so thâ'p là Ninh Blnh (637 nguài/km2)7, trong do Tarn Di~p và Hoàng
Long co dia hlnh mien nui.

Ljch sir hlnh thành dân CU tù lAu dài anhii'ng vùng dâ't này phân nào 19
giài cho m~t dl) dAn so cao hi~n nay (D~g Thu, 1994). Quà v~y, tù dâu thài
d6 d6ng, con nguài da chinh ph\lc mành dâ't này, bat dâu tù miên d6i nui bao
quanh d6ng bâng sông H6ng và tién dân vê phia d6ng bâng trong suot tién
trlnh lich sir. Tù nhii'ng hang dl)ng, thung lüng, con nguài di chinh ph\lc vùng
trung du vai trung tAm là V"rnh Phu, sinh song và tr6ng t[(;>t trên nhii'ng quà d6i
do phù sa truac kia b6i dap, và ad6ng bâng dÇlC theo sông H6ng, sông L~
sông Dà. Làn song di CU này két hqp vâi làn song di CU tù Thanh Hoa tâi da
chiém lïnh cac d6ng bàng chAu the>. Trung tAm tù V"rnh Phu da dich chuyên tâi
ce> Loa, gân d6ng bâng hC1I1 và tranh dUÇ1c lü 1\11. Vùng dâ't co nguài sinh song
thài do noi liên mành dâ't dông dAn Phong ChAu (V"rnh Phu) truac kia vâi miên
dâ't mâi, thich hqp dé tr6ng lua, bâng chiéc câu n6i là Ce> Loa. Vùng dâ't ngày
càng dông dAn này tién dân tù trung du ve phia d6ng bâng. SI! phân b6 dAn cu
nhu v~y vê m~t không gian vân tiép t\lc trong nhîmg théky tiép theo. Vào dâu
thài ky Bâc thuQc (théky 1 truac eN.), châu Giao Chi (d6ng bâng sông H6ng
và trung du) co 746.277 nhân khâu và chAu Ciru ChAn (Thanh Hoa) là 166.013
khâu, tuc là it hC1I1 gân 4,5 lân (Tiên Han Thu In D~ng Thu, 1994, tr. 21). Trong
suot thài ky Bâc thuQc, dân tù Trung Quoc hay tù nhÜ'ij.g vùng khac tiép t\lc
dén sinh s6ng achâu the>, dÇlc theo nhii'ng tr\lc giao thông chinh, t~o nên làng
m~c, và t~p trung dông nhâ't xung quanh cac trung tâm hành chinh nhu Long
Biên (Hà NQi ngày nay), hay dÇlC theo nhii'ng tr\lc giao thông này. Ngoài so
chênh l~ch do di dân gAy nên, mlÎc tang truang dAn s6 tl! nhiên da gop phân
làm gia tang dAn s6 và tâm quan trÇlng cùa châu tM sông H6ng. MQt so tài li~u
lich sir hiém hoi da chûng minh cho nh~ xét này. Vào khoàng giii'a théky 10,
khi Ngô Quyén giành l~i d<)c l~p cha dAn t<)c (nam 938), so dinh chi là
3.100.000 (nam giâi tù 18 dén 60 tue>i). Sau do m<)t vài tMp niên, dum thài
Tién Lê (980-1009), co lë do dUÇ1c kiém soat ch~t chë hC1I1 nên s6 dinh tang lên
rô r~t: 5.006.500 dinh trên cà nuâc (Nguyên Trai, 1976, tr. 213, xem chu thich

7. T6ng diéu tra Dân 56 và Nhà a: Két qua S(1 bQ. Nhà Xw!t biin thé giOi. Hà NQi. thang 9 nàm 1999.
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O, Tuy v~y, m~t dQ dân s6 phe> bién à muc thâ:p, khoàng 21 nguài/km2 trên cà
nuac,tù Hoành San dén biên giai vm Trung Qu6c (D~ng Thu, 1994, tr. 32).

Quà v~y, st! phân b6 dân cu à cMu the> lrUac dây không khac nhiêu so
vm ngày nay, dân cu dông duc tù Vi~tTri trà ra biên, d~c bi~t à nhÜ'Ilg vùng phù
sa b6i dQC theo sông H6ng, sông Day, và sông Du6ng, nhung vân con nhiéu
vùng chua co ngum sinh s6ng, nhâ:t là ven biên, nai mâ:t nhiêu công khai khân.
Cùng vm st! phât triên cua chinh quyén dum cac triêu d~i tiép theo, mQt s6 công
trlnh cua tu nhân hay nhà nuac, do nhu câu buc b<ich, khién cha cac miên duyên
hài co duqc vai tro nhâ:t djnh (Thai Blnh, Nam Djnh) và công cu~ khai hoang
dâ duqc tién hành tù thé ky 10 à Hài Hung, Nam Dinh và Ninh Blnh. Xung
quanh Thang Long dà bat dâu ~p trung dông dân tù thm Ly (théky 11-13). Luc
do, kinh dô bao g6m 61 phuàng thuong nhân và thq thu công. Làn s6ng di cu
vào mién Nam mà lich sù duqc g<;>i là "Nam tién", qua Hoành San (cùa ngô
mién Trung) duqc mà dâu bâng vi~c sap nh~p vuong qu6c Chàmpa.

Suc n~ng dân s6 cua cMu the> và d6ng bàng noi chung ngày càng tàng.
Du dia chf cua Nguyên Trâi cha thâ'y cac don vi hành chfnh à d6ng bàng co
dân s6 râ:t dông. M~t d<) thâ'p dân tù châu the> sông H6ng vê phia cac vùng
vành dai và tù BAc vào Nam. Qua d6, ta thâ:y nhÜ'Ilg nMn t6 tac dQng dén st!
pMn b6 dân cu bao g6m : dia hinh, lich sù lâu dài cua st! hlnh thành dân cu,
st! hi~n di~n cua cac trung tâm quyén It!c c6 suc hut m~nh më, và cac yéu t6
kinh té cüng di kèm vm ba yéu t6 trên.

Vi tri cua vùng trUng du, bao g6m phfa nam tinh Thai Nguyên nàm 1989,
tinh Hà BAc, tinh V"mh Phu (phia BAc d6ng bâng), tinh Hà San Blnh (nai gâ'p
khuc cua sông Dà v6n duqc sâp xép riêng), nay cân duqc xem xét l~i dé li~t kê
vào vùng cMu the> trong giai do~n phat trién nàng d<)ng (Vü Tt!~p và Taillard,
1994, tr. 403-406; Lê Ba Thào, 1990, tr. 328-352 và 1998). Th~t v~y, néu càng
lên cao m~t dQ dân càng giàm, cha dù d<) cao này chi tù 15-25 m, thi cac vùng
trung du së bi lân sang d6ng bàng. Tuy nhiên, dang chu y là c6 st! khac bi~t râ't
lan vê dân s6 giii'a cac vùng duqc g<;>i là trung du, tuong tîng vm vai tro là vùng
chuyén giao và mQt vi tri d~c bi~t trong ky uc cua ngum dân (càn cu kMng
chién, di tfch lich sù và tiên sù). Vùng trung du, à phfa tây cMu the>, nai c6 dân
cu sinh s6ng tù lâu dm, duqc ~o nên tù nhÜ'Ilg thêm dâ't không cao lâm (khoàng
15 m), thuàng duqc chuyén hoa thành da laterit, xen lân d6i và thung lüng sâu.
à mién BAc, do là nhÜ'Ilg vùng d6i thâ'p nhung râ't d6c (18-22%). Nhiêu thung
lüng h~p làm h~ chédi~n tfch tr6ng tr<;>t. Tuy nhiên à Phuc Yên, Thai Nguyên,
cac suàn d6c thoai thoài hon, dân xu6ng cac thung lüng r<)ng hon cua sông au,
sông Ll,lc Nam, sông Thuong, dâ ~o nên nhÜ'Ilg canh d6ng thâm canh mfa, rau,
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hla tuai t6t nuôi s6ng s6 dan CU nông thôn dông duc. M~c dù v~y, m~t dQ dan
nhln chung vân tMp hûn à d6ng bâng. Oic vùng này vân con khà nàng tiép
nh~ thêm dan và cac dl! an (Lê Ba Thào, 1990, tr. 140-42). Vmh Phu là mQt vi
dl;! minh h9a cho khai ni~m không ro ràng này. M~t dQ dan s6 noi chung à dAy
dao dQng trong khoàng 500 dén 150 nguèri/km2 (1994). Con s6 này à muc trung
blnh so vm cà nuac vi no tuang Ung vm s6 li~u cùa 26 trên tÔng s6 61 tinh.
Nhung m~t dQ (nàm 1989) t~i cac thung liing và d6ng bâng là tir 250 dén 750
nguài/km2 d6i vm nông thôn và tir 1.000 dén 2.000 nguài/km2 à V mh Phuc, nai
co thành ph6 Vi~t Tri. Khu VJ!c duy nhât co dia hlnh nui và cao nguyên nam à
phia TAy-Nam, vm m~t dQ dAn s6 là 50 dén 150 nguèri/km2. Néu theo s6 li~u

nàm 1989 m~t dQ dAn 56 cùa PhU Th91à 316 nguèri/km2, thi dén nàm 1999 m~t

dQ dAn s6 cùa Phu Th9 là 361 nguèri/km2. d Vmh PhUc, m~t dQ dan s6 nàm
1989 là 691 nguèri/km2, nàm 1999 con s6 này lên tm 797 nguèri/km2.

Nhii'ng d~c diém này kha phÔ bién, nhât là à d6ng bang BAc BQ do lich
sir hlnh thành dAn cu pMc t~p han và lAu dài han. Tàng ~anh dAn s6 à chAu
thÔ ciing là nguyên nhAn dân tm viçc di dan ngày mQt tàng nhung tir tir, không
6 ~t, vé phia Nam và vé cac dô thi cùa Vi~t Nam truac dAy. SI! dôhQ cùa thl!c
dAn Phâp, cùng vm vi~c du nh~p cac phuang ti~n ky thu~t, nAng cao muc s6ng
và tuôi th9 cùa dAn s6, càng làm nÔi b~t cac hi~n tuqng trên. Chung tôi sir
dl:mg két quà nghiên CUu cùa cac nhà dia 19 h9c Phap cho su6t thài ky này,
trong do co Pierre Gourou (Gourou, 1936), nguài dà chUng minh sI! thiéu cAn
bang trong phAn b6 dAn CU à d6ng bang sông H6ng dé nMn m~nh suc ép dAn
s6 cl;lc bQ, ciing nhu dà miêu tà cac hlnh thâi làng xà.

Tuy nhiên, néu de d9a vé qua tài dan s6 CI;lC bQ là diéu dang 10 ng~i trong
thài ky thl!C dan dô hQ, khi nguài dAn con chua 9 thuc dugc vé vân dé h~n cM
sinh dè, thi già dAy no vân là mQt vân dé thài sI!. Trong qua trlnh tim kiém cac
giài phâp nhàm cài thi~n muc s6ng, dào ~o tay nghé t6t hC1I1, tom l~i là nhàm
thuc dây SI! phât trién cùa dât nuac, thl giàm muc sinh là mQt biçn phâp cân thiét.

M6i de d9a này l~i càng ro r~t hC1I1 t~i cac d6ng bang mién Trung, rât
ch~t hçp và Mt thuàng không màu ma. Pierre Gourou dà dé c~p sAu vân dé
này tir nhii'ng nàm 1930 (Gourou, 1940). Di~n tich cac d6ng bâng ven bien
ciing kha 1&1 : khoàng 21.300 km2

• Nhung phân di~n tich màu ma h~n ché
hC1I1 à cac d6ng bang BAc BQ và Nam BQ, và khi Mu à day ciing khâc nghi~t

hC1I1 (h~n han, bào, gio Lào, Iii m~nh). Cu6n sach cùa Lê Ba Thào (Lê Ba
Thào, 1990, tr. 219-250) dà miêu tà thl!c téà vùng dât này : m~t dQ dan s6 rât
cao, thuàng xuyên chiu ap ll!c dAn s6, dAn cu thich t~p trung à vùng dât hçp,
làn song di dan ngày càng xa hC1I1 vê phia Nam.
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Sl! phân b6 dân cu ad6ng bâng sông Cùu Long phim anh kha trung
thl!c cac giai do~n cua l!ch str phat trién nông nghi~p cüng nhu ành huang cua
cac diéu ki~n tl! nhiên trên mành Mt mm dUÇ1c khai pha luôn phài dUOllg dàu
vm cac cu(>c chién tranh và bién d(>ng. Nguai Vi~t Nam mm chi dén s6ng a
dây chua lâu. NhÜl1g vùng dât phia Nam mai chi thu(>c vê nguai Vi~t Nam
cach dây 300 nam, néu lây diém m6c là nam 1698, khi cac chua Nguyén
Phuac ctr tuang Nguyén HÙ'U Kinh dén dé thiét l~p t6 chuc hành chinh a
nhÜl1g vùng mm sap nh~p.

Theo chân nhÜl1g nguai khai hoang, chung ta co thé xac dinh dUÇ1c thm
diém ma r(>ng vùng d!nh cu cua nguai Vi~t di cu là tù thé ky 17 (Son Nam,
19'73; Huynh Lua, 1987; Tr!nh Hoài Duc, 1820). NhÜl1g khu dân cu dàu tiên,
d~c bi~t là cua nhÜl1g nguai theo d~o Thiên Chua là avùng ven bién Mo Xoài
Bà R!a. Sau do tiép u;lc ma r(>ng theo trl;lc Dông Bâc-Tây Nam vê huang D6ng
Nai (tinh Biên Hoa). Cu6i théky 17, m(>t s6 ngum Hoa trung thành vai triêu
d~i nhà Minh da dén dây làm tang làn song dân nh~p cu và gop pMn phat
trién vùng Biên Hoa và My Tho. Nguai Vi~t da dén sinh s6ng ~i Hén Nghé
(Sài Gon) ngay tù dàu thé ky 17. Cùng vai ngum Kho-me da d!nh cu adây,
hQ bât dàu tr6ng trQt anhÜl1g vùng không b! lü ll;lt de dQa (ChÇ1 Quan, Tân
D!nh ... ), theo huang Hoc Môn, dQc theo duàng di Tây Ninh.

Nhu v~y, ngay tù cu6i thé ky 17, vùng Sài Gon-Hén Nghé da là nhÜl1g
nai sinh s6ng dàu tiên cùa nguai Vi~t di cu, m(>t cach tl! phat hay co t6 chuc
dum hlnh thuc cùa cac tr~i quân sl! ho~c ban quân sl!. Tuy v~y, dân cu vân con
rât thua that, h~ th6ng giao thông vân là duàng sông nuac tl! nhiên. Con
duàng dàu tiên dUÇ1C xây dl!Og nam 1748 VI ml;lc dich quân sl!, nhung b! ngât
quang nhiéu do sông và thac avùng Biên Hoa. Khu vl!c dân cu tiép tl;lc ma
r(>ng ra xung quanh Sài Gon và ngày càng tra nên dông duc. ChÇ1 mQc lên và
tra thành nhÜl1g h~t nhân cùa công cu(>c dô th! hoa amién dât mai. Trong su6t
thé ky 17 và 18, công cu(>c khai khân tiép tl;lc phat trién dQC theo ba cac sông
Vàm Co Dông và Vàm Co Tây, ba bAc cùa sông Tién, cac cù lao a ctra sông
Mêkông, vùng da D6ng Thap Muai, nhât là nhÜl1g vùng lü da rut di, ga cùa
cac con sông, dài duyên hài trU<1C dây (vùng Tân An, Cai L~y, Go Công, R~ch
Gàm, Xoài Mut, Cao Lânh, dào Minh, dào Bao, dào Tân Châu).

Dàu thé ky 18, vùng nam sông Cùu Long da co ngum Vi~t di cu dén,
d~c bi~t là nhÜl1g ngum theo d~o Thiên Chua (Câi Mon, Câi Nhum), s6ng
chung vai ngum Kho-me aTrà Vinh, SOc Trang, R~ch Gia, Cà Mau.

Sl! co m~t cùa ngum Hoa aR~ch Gia-Hà Tiên dUÇ1c danh dâu bâng
nhÜl1g vi~c làm cùa M~c Cuu, ngum da rm bO Trung Qu6c sau khi thay d6i
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triéu d~i. Ông da xây dl!Og càng Mang Kham (Hà Tiên), l~p nên cac làng khai
hoang tù Kongpong Xom dén müi Cà Mau. M~c dù diéu ki~n thiên nhiên râ"t
khac nghi~t, ban dào Cà Mau vân thu hut nhiéu nguài dén l~p nghi~p à nhÜIlg
vùng gà sông nhu Câi Lan, Câi Bé, Gành Hào, Ông D6c. Ngay cà t~i nhÜIlg
long chào à U Minh, mQt s6 gia dlnh con làm nhà trên nhÜIlg mô Mt cao, sinh
s6ng bâng nghé tr6ng lua, khai thac rimg, và chài lum. Vâi m~t dQ dân cu
thâ"p, tài nguyên thiên nhiên phong phu, d6ng bâng sông Ciro Long da giup
cac d6ng bâng Bac BQ và Trung BQ vai bât ganh n~ng vé dan s6.

Nam BQ tiép tl;lc vai tro là ngu6n dt! tm dâ"t và tài nguyên trong su6t thé
ky 19, diéu này dUÇ1C chUng to qua vi~c cac chua Nguyên thùa nh~n và mong
mu6n phat trién vùng này thành mQt Vl;la hla cùa dâ"t nuâc.

St! xuâ"t hi~n cùa nguàiPhap, cùng vâi vi~c xây dl!Og duàng sa, kênh
r~ch và càng Sài Gon da mà ra mQt ky nguyên mm cho công cuQc khai pha
vùng d6ng bâng. Vi~c khai thac lién hành trên nhiéu lïnh Vl;lc, phân 100 à phia
tây, da gop phân làm cho vùng châu th6 trà nên n6i b~t bên c~h nhÜIlg trang
tr~i nho hon à Tién Giang (vùng Mt co hai nhanh sông chày qua). Nông dân
và công nhân d6 vé dây da dinh cu trên nhÜIlg dèo Mt dài và htfp dQc theo bà
kênh, quay ra phfa sông, m~ch giao thông chinh cho mQi ho~t dQng.

Tuy v~y, nhÜIlg vùng dông dân à dây cüng ft hon so vâi à d6ng bâng
BAc BQ. Nâm 1999, m~t dQ dân à cac tinh d6ng bâng BAc BQ dao dQng giüa
1201 nguài/km2 (Hung Yên) và 637 nguài/km2 (Nlnh Binh), ph6 bién nhâ"t là
tù 1 100 dén 1 183 nguài/km2; con à Nam BQ, m~t dQ không vuÇ1t qua 800
nguài/km2 và thuàng à mûc tù 200 dén 700 nguài/km2.

Tuy v~y, lich sù và st! da d~g cùa cac ho~t dQng da ly giài cho st! phan
b6 dân CU à Nam BQ. Môi truàng tt! nhiên, nhâ"t là à nhÜIlg vùng dàm lây mién
Tây và Nam d6ng bâng sông Ciro Long da tac dQngm~ me dén st! phan b6
dân cu. Tuy nhiên, ijch sù và tinh nâng dQng cùa con nguài vân là nguyên nhan
chinh làm cho dan cu vân t~p trung dông à trung tâm và à nhÜIlg vùng co hai
nhanh sông Mêkông cMy qua. M~c dù da co nhÜIlg thay d6i 100 trong thé ky
20 và nhÜIlg chinh sach quy ho~ch l~ dan cu lién hành tù nâm 1975 (Desbarats,
1987, tr. 43-75), phan b6 dan cu vân giü nguyên nhÜIlg nét chù yéu.

Phân bo dân CU d mié'n nui : no ll!c giù cân bdng nhit quy hOf,lch ~i và
di dân tl! nguy~n

Bàn d6 vé m~t dQ dan s6 cho thâ"y mQt vong cung cac tinh mién Bac và
mQt dài cac tinh mién Trung co m~t dQ dân s6 thâ"p, tA"t cà déu à mién nui và
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cao nguyên: Nàm 1999 co 16 tinh co m~t dé? tir 50 dén 150 nguài/km2. Chi 2
tinh co m~t dé? bang ho~c thâ'p hem 50 nguài/km2 1à Lai Châu, Kon Tum (TÔng
diêu tra Dân s6, két quà sa bé?, Hà Né?i 1999).

Nhil'ng n<ri co m~t dé? dân s6 thâ'p thuàng là nhil'ng vùng dan té?c thiêu
s6, chuyên d6t rây 1àrn nuemg à nhil'ng nai dâ't mâ'p mô và co rùog. Tuy v~y,

ngoài vi~c nghiên cU'u s6 li~u vê m~t dé? dân cu, cac dân té?c khac nhau l~i co
nhil'ng diém khac nhau ro r~t càn xem xét (nguài Muàng cüng sinh s6ng à
dây tir 1âu dài nhu nguài Vi~t, nguài Thai di cu tir phia Tây dén). Công vi~c

tr6ng hla nuÔ'c, nhà mua hay tuÔ'Ï tiêu, thu hut mé?t 1uçmg 1Ô'n nhân 1t!c dé
tr6ng câ'y cüng nhu ché ngt! ngu6n nuÔ'c tuÔ'Ï tiêu, co khà nang nuôi s6ng
nhiêu nguài hem, dâ 1y giài cho diêu này. Dâ't nông nghiçp râ't thiéu à nhil'ng
tinh này. Trong nhil'ng thung 1üng ré?ng 1Ô'n và nhil'ng vùng h~ 1uu sông, nguài
ta tr6ng 1ua nuÔ'c, m~t dé? dân s6 tang 1ên nhung vÔ'i ty 1~ con râ't thâ'p so vÔ'i
d6ng bang, nai nguài Vi~t sinh s6ng. Nhil'ng vùng tr6ng lua à dong bang
Buôn Mê Thué?t (Dac tic) nhu Krông Pak và Krông Anna châng h~n, m~t dé?
dân s6 tir 150 dén 250 nguài/km2, dây là nhil'ng huyçn dông dân nhâ't sau thi
xâ Buôn Mê Thué?t, n<ri m~t dé? dân s6 tir 250 dén 500 nguài/km2 (Vü Tt! L~p
& cac cé?ng st!, 1991, tr. 142-143).

Tây Nguyên và mién nui là nhil'ng nai thua dân nhâ't. Nam 1989, nhil'ng
tinh co m~t dé? dân thâ'p nhâ't là Lai Châu (26 nguài/km2), Kon Tum, Gia Lai
(34 nguài/km2) và Dac Lac (49 nguài/km2). Chinh diçn tich dâ't trong 1ua h~n

ché chu không phài dé? cao là nguyên nhân chù yéu 1àm cha tinh Lai Châu it
dan. d dây, chi co mé?t n<ri dân cu tuemg d6i dông là thi xâ Lai Châu (20.000
dan nam 1995). M~t dé? dân à khu Vl!c thành thi không qua 250-500
nguài/km2 vào nàm 1989. d nhil'ng nai khac trong tinh, m~t dé? khoàng 20-50
nguài/km2. d Tây nguyên, vÔ'i dé? cao khoàng 750-1500m, m~t dé? dan cu cao
hem nhiêu t~i phân 1Ô'n cac huyçn, vi cac dân té?c thiêu s6 dâ sinh s6ng à dây
tir 1âu dài, Mt dai màu mà và giao thông thu~n ti~n. St! khac biçt kha ro rçt
vê m~t dé? dân s6 cüng dugc ghi nh~n à phia BAc dây Truàng Son. Quà v~y,

m~t d<) dân s6 giüa cac huyçn ven biên, thành thi (500-1000 nguài/km2) và
cac khu Vl!c con l~i cùa Ngh~An và Hà TInh (50-20 nguài/km2, th~m chi duÔ'Ï
20 nguài/km2) là râ't tuemg phàn. Dia hinh nui da loi 10m trên dài dâ't qua h~p,

giao thông kho khan và 1uçmg mua râ't lÔ'n chinh là nhil'ng yéu t6 1àm cha n<ri
này trà nên râ't khâc nghi~t. Nam 1999, tuy m~t d<) dân s6 à cac tinh dêu tang,
nhung m~t d<) dan s6 à cac tinh thué?c Tây Bac và Tây Nguyên vân giü à muc
thâ'p. Nhil'ng tinh co m~t dé? dân s6 thâ'p nhâ't vân là Lai Châu (34 nguài/km2),
Kon Thm (32 nguài/km2).
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Sl;( tucmg phàn côn thé hi~n giüa dong bàng và miên nui. Nguài ta da
c6 gàng can d6i l~i m~t d(> dân s6 à Tây Nguyên. cac yéu t6 lich sù gây nên
Sl;( khâc nhau vê m~t d(> dân s6 giüa dong bàng sông Hong và sông Ciro Long.

Bac Trung B(>, bao gom Thanh Hoa, Ngh~ An, Hà 1mh, Quàng Binh,
Quàng Tri, Thùa Thiên-Hué thuèmg duQ'c gQi là Khu BOn cü trong cac niên
giam th6ng kê. Sl;( phân chia này da trà nên không con phù hqp vâi nghiên
clÎU hay phat trién kinh té, no chi noi lên thoi quen cùa nguài Vi~t Nam trong
quan ni~m vê không gian. Ngoài ra, cac s6li~u giup ta giài dap vân dé ca ché
phân b6 dân cu.

Bang 2 : Dl)C thù dân 50 theo tÙ1lg vùng tl! nhiên8

S6dân TY suat TY suat Ty suat S6dân

Vùng (tri~u
M~t d"

sinh thô ehét thô tang dân thành th!
dân s6

ngtrèri) %0 %0 s6 (%0) (%)
Dông Bâe 10,8 162 19,2 6,4 12,9 16,0

Tây Bite 2,2 62 28,9 7,0 21,9 13,0

(Lai

Châu:

38,56)

Dong bàng sông 14,6 1.180 16,1 5,0 11,1 21,1

Hong

Bite Trung Bô 9,9 196 21,4 6,6 14,8 12,3

Ven bien Trung Bô 6,4 195 20,9 6,3 14,6 26,6

Tây Nguyên 3,1 67 29,8 8,7 21,1 22,8

(Kan (Kan

Tum: Tum:

35,5) Il,4)

DôngNamBô 13 285 18,2 4,4 13,8 50,0

DOng bàng sông 16 408 18,8 4,9 13,9 17,0

CÙU Long

TOng 76,3 231 19,9 5,6 14,3 23,5

Ngll6n : T6ng C~tC Thông Kê. 1999. T6ng dilll Tra dân sô' và Nhà d, kêt qllà sa hi)
Trang 35-36.

8. Ban biên t<).p dà c~p nMt s6 li~u 1999 thay cho so li~u 1993, 1994.
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NhÜl1g n6 h!c dugc th1;lc hi~n theo huâng tù d6ng bAng lên miên nui, tù

Bilc vào Nam, tù Tây sang Dông, tù nhÜl1g dô thi lân vê nhÜl1g vùng vành dai.

Vi~c di dân c6 t6 chûc da g6p phAn phân b6 l~i dân cu. Oic tinh Tây
Nguyên là nm c6 m~t dQ dân s6 tàng cao nMt trong giai do~n 1979-1989 :

Dâc Lâc + 104, Lâm D6ng + 61, D6ng Nai + 55, Sông Bé + 48, Gia Lai-Kon

Thm + 47, san La + 45.

Trong niêm hân hoan th6ng nhâ:t Mt nuac, cMm dût giai do~ Ut cà

ph1;1C Vl;l chién tranh và vm niêm tin vào mQt nên kinh té c6 ké ho~ch, cac cUQC

di dân này (4.100.000 nguài tù 1960 dén 1986 theo d1;l doan, sau d6 da dugc

dinh chinh) (Trân Dinh Giàn, 1995, tf. 113-118) nhâm m1;1c dich lâ:y l~i cân

d6i trong khai thâc tài nguyên thiên nhiên cùa Mt nuac. Tâ:t nhiên, ap l1;lc dân

s6 là râ:t lân à nhÜl1g vùng d6ng bAng nm mà ho~t dQng kinh té chua da d~ng,

vi~c khai hoang nhÜl1g vùng Mt rQng lân, kh6 bào v~, da và dang nhâm vuÇ1t

qua s1;l t1;1t Mu vê kinh té, hQi nh~p t6t han cho nguài dân mm di cu và làm
cho hç> tham gia tich c1;lc vào tàng truàng kinh té.

Vi~c giài toa cac thành ph6 phia Nam, v6n da trà nên qua tài trong

chién tranh (nhu Sài Gon, Dà Nang), tuy mang tinh chinh trj, nhung cüng nâm

trong khuôn kh6 chuang trinh này.

Di dân thuàng diên ra giüa cac vùng cach xa nhau, nhung cüng c6

khi ngay trong mQt tinh, ho~c giüa cac tinh gân nhau. Tù 1976 dén 1987,
c6 nhiêu cUQc di dân giüa cac vùng lân c~n, chiém 54% t6ng s6 dân di cu

trong giai do~n 1979-1980, 66% giai do~n 1981-1985 ; 81% giai do~n

1986-1987. Ba khu V\!c chinh c6 di dân kiêu này là Hà NQi, Sài Gon và
nhÜl1g tinh xung quanh hai thành ph6 này, và Tây Nguyên, nai tiép nh~n

dân di cu tù vùng ven biên Bilc và Trung Trung BQ toi. Quà v~y, néu Hà NQi
davà dang thu hUt nguài lao dQng, thl da s6 hQ phài di qua miên trung du.
Tinh Hà Nam Ninh cü tiép nh~n nhÜl1g nguài tù trung du, L~ng San hay

Hoàng Liên san toi, mQt s6 trà vè tù cac vung kinh té mai. à phia Nam,
xung quanh trung tâm kinh té lân là thành ph6 H6 Chi Minh, da diên ra

nhiêu cUQc di cu dén cac vùng nông nghi~p mai khai hoang à SOng Bé,
D6ng Nai, d6ng bAng Cà Mau, cac bai biên, nm ngành dich Vl;l t~o ra công
àn vi~c làm hàng ngày, hay à nhÜl1g khu công nghi~p nhu Biên Hoa, TM
Duc hay TAn Thu~n.
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Tùy theo tùng giai do~, nhii'ng nai tiép nh~n di dân giüa cac vùng ho~c

tir xa tOi ~p u'ung à cac tinh Tây Nguyên, ho~c à thành ph6 H6 Chf Minh d6i
vOi nhii'ng nguèri trà vé tir cac vùng kinh té mOi.

Dân di cu thuèmg dén tir nhii'ng dnh nghèo, ft dât tr6ng lua nhu à Bâc
Trung BQ, Quàng Binh, cac tinh nông thôn à châu thÔ sông H6ng, ho~c trung
du hay vùng nguèri Tày (Vü TlJ L~p & Taillard, 1994, tr. 132-133).

Trong giai do~n 1976-1980, di dân ngoài tinh hay giüa cac vùng chié'm
46% tÔng s6 dân di cu, giai do~n 1981-1985 : 34%, giai do~n 1986-1987 :
19% (Trân Dinh Giàn, 1995, tr. 115).

Theo s6liçu cua tÔng diéu tra dân s6 nàm 1999, c6 2,9% dân s6 da tùng
thay dÔi nai cu trU so vOi nam 1994. Trong d6 c6 55% di CU n(li dnh và 45%
di cu giüa cac dnh, thành ph6 (TÔng CI;lC Th6ng kê, 2(01).

MI;lC dich cua nhii'ng dqt di dân gân dây (tir 1960 à phfa Bâc và tir 1975

à phfa Nam) là t~o ra nhii'ng khu VlJc kinh té mOi song song vOi qua trlnh dinh
CU cho dân du cu. Tir 1960 dén 1986, s6 nguèri dân dén dinh CU à Tây Nguyên
lên tâi 800.000 nguèri. Hq tr6ng chè, cà phê, lua ... Han 600.000 nguèri ttr
d6ng bàng sông H6ng và 400.000 nguai tir vùng d6ng bàng ven bien dông
dân da dén dây sinh s6ng (Trân Dinh Giàn, 1995, tr. 115). Ngay cà khi Mo

cao con thâp han dlJ kién và néu cac vùng kinh té mOi không gây duqc ành
huàng nhiéu dén buc tranh dia 19 cua dât nuâc, thi nhii'ng nguai dân di cu
này cüng da làm thay dÔi dang ké tinh hlnh chung. Ngày nay hiçn tuqng này
vân duqc tiép tl;lc và tang cuèmg trong nhii'ng nam gân dây vâi vi~c di dân tlJ
phât dén nhii'ng vùng nui hiém trà, dôi khi d~t nhà chuc trâch truâc SlJ da r6i9.

Nhung tir khi nén kinh té c6 nhiéu chuyén bién mOi, slÎc hut cua cac khu VlJc
dô thj trà nên m~nh mê han và d~t ra nhiéu vân dé phuc t~p cho vi~c quy
ho~ch nai à.

9. Theo bao Sài Gan gidi phOIlg s6 ra ngày 12/9/1996, t~ cac tinh Dâc Lâc, Gia Lai, Kon
Tum, Lâm D6ng, Sông Hé, D6ng Nai, Bà Rja-Vüng Tàu, Hinh Thu~n, s6 dân di cu tl! do dén
lên tm 172.000 M, tuc là khoàng 832.000 nguèli. 85% trong s6 hQ tm dAy tiï 1991-1995, và
phong trào vAn'côn tiép tl}c. T~i phia Bâc, khoàng 4.000 gia dInh dén sinh s6ng t~i tinh Bâc
Thai và Lai O1All. Hq-d6t rAy làm nuang, và s6ng du canh du cu. Oic dAn tÇlc thièu s6 tham
gia vào phong trào này là Tày, Nùng, Dao, H'mOng, chiém 50% tOng s6. Nhüng nguài dAn
khai hoang này philn Ifm chQn nhüng nai rong r~m, kh6 Om Mn dé sinh s6ng, d~t nhà chuc
trâch truâc sI! dà r6i.
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Bang 3 : NhÜ11g vùng co nhiéu di dân
tù xa dén, giai do~n 1976-1985 (%)
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Nam Tâv Nouvên Dôno Nam Bô 86nobânosônoCùuLong

1976-1980 47,8 7,7 44,5

1981-1985 64,7 29,3 6,0

Ngllon : B9 Lao d9ng (Tran Dinh Gion, 1995, Ir. 115).

Phân bo theo cac dô th,

Ngum. ta thuàng nMn m~nh ty l~ dAn thành th! (ty l~ dô th! hoa) 6 Vi~t

Nam thâ:p. Dpm nghïa chinh thûc vê dAn thành th! 6 Vi~t Nam nhâ:n m~
hinh thûc sinh s6ng và phuang thûc ho~t d<?ng cua ngum. dan. Trong Niên
giam th6ng kê nâm 1986, dan s6 thành th! duqc d!nh nghïa là "nhûng nguùi
sông d nui dUÇ1c gÇJi là thành thi. Theo quy dinh hiçn hành, nhiing nui dUÇ1c
coi là thành phô' là nhiing qufj.n n(Ji thành, nhiing khu dân cU giü vai tra là thi
trân, trù cac trung tâm nông nghiçp, cac khu công nghiçp, ngay cd khi chua
dUÇ1c công nhfj.n là thành phô~ Nhà nuiJc ding dii co chi thi quy dinh nhiing
dié"'m là thi xii hay thi trân phdi tfj.p trung trên 1.000 lao d(Jng, không ké"' nhiing
nui chuyên vê' diêm nghiçp, ngu nghiçp hay thu công nghiçp" (Niên giam
th6ng kê 1986, tr. 347). Tuy duqc d!nh nghïa nhu v~y, song s6 dAn thành th!
con thâ:p han râ:t nhiêu so vOi 6 nông thôn, nhâ:t là 6 trung du và mién nui phia
Bac (13,6% dAn thành th!) và &c Trung B(> (chi 9,9% dAn thành th!). Ngoài
ra con co khac bi~t trong cach thûc tién hành dô th! hoa và nh!P d<? tàng
trubng dô th! 6 hai dâu vï tuyén 17 truâc nàm 1975, trong cuàng d<? dô th! hoa
giai do~ 1975-1990 và tù sau 1990. Tuy nhiên, Vi~t Nam da co nhiêu thành
ph6 (Langlet-Quach Thanh Tâm, 1993, tr. 419-441 ; Auriac & Vü Chi Dông,
1997), và co truyén th6ng xAy dl,h1g cac dô th! thành nhÜ'Ilg trong tâm hành
chinh, tr'\1 s6 cua chinh quyén trung uang tù thm. xUa. Cüng cAn luu y rAng
quan ni~m vé thành ph6 phài duqc d~t trong tu duy theo kieu Vi~t Nam, vOi
m<?t nén vàn minh ch!u ành hubng sAu silc cua Trung Qu6c và không ngÙllg
phat trién. Thành ph6 hi~n d~i theo quan ni~m phuang TAy là do ngum. Phap
dua ra. Nâm 1993, cac thành ph6 chi chiém 5% lanh tM và khoang 20% dAn
s6. Dôi khi nhiéu thành ph6 ~p trong 6 m<?t nm nhu chAu thÔ sông HÔng, dQc
theo ven bien mién Trung, 6 dÔng bâng sông Ciro Long, d~c bi~t là trên tr'\1c
Dông &c-TAy Nam, nm co cac nhanh sông chày qua. D!nh nghïa vé thành
ph6 6 Vi~t Nam râ:t phûc t~p, VI con phài tinh dén nhÜ'Ilg d~c trung cua nén
vàn hoa nông thôn troyén th6ng, luôn gan cho cac th! xâ m<?t V! tri d~c bi~t.
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Quan diém chinh thuc dugc thông qua nam 1995 dii phân biçt :

- 100 khu dân cu co vai tro là dô thi và thành ph6 tll!c thuQc tinh. là thi
xii. trong do 23 à miên d6i nui phia BAc. 19 à d6ng bâng sông H6ng,
11 à BAc Trung BQ (tinh dén Huê). 9 à duyên hài miên Trung, 5 à Tây
Nguyên. 18 à Dông Nam BQ. 15 à d6ng bâng sông Ctiu Long.

- 1.301 thành ph6 câ:p II (thj trâ:n). trong do 248 à miên d6i nui phia
BAc. 255 à d6ng bâng sông H6ng, 150 à Mc Trung BQ, 139 à duyên
Mi miên Trung, 246 à Dông Nam BQ. 191 à d6ng bâng sông Cùu
Long (Niên giam th6ng kê 1995. tr. 25-26)

can cu vào s6 dân nam 1989 (Lê Van Thành), cà nuac co 1 thành ph6
trên 1 triçu dân, 1 thành ph6 tù 500.000 dén 1 triçu dân, 6 thành ph6 tù
200.000-500.000 dân, 12 thành ph6 tù 100.000-200.000 dân, 18 thành ph6 tù
50.000-100.000 dân và 24 thành ph6 tù 20.000-50.000 dân. Tuc là tÔng s6 co
62 khu dân CU co quy mô lan và tucmg d6i lan.

Bdn dô cac vùng tién hành phân IOl;li ky h(1Il, co tinh dén quy ché hành
chinh, chuc nang và s6 dân cùa tÙDg khu Vl!c, chia thành ph6 làm 13 IOl;li tù
duai 2.000 dén trên 1 triçu dân (Vii TI! L~p & cac cQng sI!. 1991. tr. 5).

Ty trçmg dân s6 cùa cac thành ph6 dugc thé hiçn trong cu6n Atlas cac
thành ph6 cùa Franc Auriac và Vii Chi D6ng (Auriac & Vii Chi D6ng, 1997,
bàn d6 s6 4), theo do dân s6 thành thi ~p trung à hai dâu dâ:t nuac, d~c biçt
thành ph6 H6 Chi Minh co s6 dân dông h(1Il hAn nhÜI1g nai khac, hO xa cac
thành ph6 câ:p II ciing co quy mô lan nhu an Tha, Biên Hoa.

Hiçn nay. vai tro quan trçmg cùa cac trung tâm thuQc mQi câ:p dQ hành
chinh càng dugc khAng dinh ro. Thành ph61à nai Mi t\l cùa giao thông duàng
bQ và duàng sông. là nhÜI1g vùng dâ:t Mi trên tf\lC duàng sông. Vu thé công
nghiçp và dô thi trong cac hOl;lt dQng kinh té gân dây (Langlet-Quach, 1996.
tr. 167-202) càng làm tang suc hâ:p dân cùa cac dô thj.

Nhu v~y. phân lan cac thành ph6 dUÇ1c phat trién trên ca sà cac thành
ph6 truac dây, thuàng dUÇ1c xây dl!Og à nhÜI1g nai dâ:t cao trong vùng d6ng
bâng tr6ng lua, dé tranh Iii l\it. nhÜI1g nai ch6n thich hqp cha kién truc à dây
thuàng râ:t hiém. Diêu ki~n dia 1.9 và kinh té cùa vi tri (d~c bi~t d6i vé1Ï d6ng
bâng sông H6ng nai dân s6 râ:t dông) thuàng làm cha cac thành ph6 bên bà
sông phài phât trién m()t cach mâ:t cân d6i, tuc là t~p trung nhiêu h(1Il à mQt
bà sông. Tù thOi thuQc dia, thành ph6 dii phât trién sang bà sông bên kia nho
co cây câu n6i hai bà sông và khi 1~ l\lt không con de dQa cac công trinh xây
dl!Og, vi d\l nhu truàng hqp qu~n Phu Nhu~n, qu~ cd nhâ:t à Sài Gon.
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Do anh huèmg tù thài thl!c dân-phong kién, hâu hét cac thành ph6 100
dêu co sI! wang phan giüa "khu ph6 dâng cap trên", vai nhüng khu ph6
phuang TAy du'lc xAy dlJOg trên nhüng vùng dat khô nio, dé chiu, nhiêu cAy
xanh, dành cho nhüng nguài co muc s6ng cao, và "khu ph6 lao dçmg" dông
duc, thuàng chua du'lc xAy dlJOg hoàn chinh. M~t dl? dAn cu 6 nhüng khu ph6
quy tl?c vào thài diém do con thua, nhung hi~n nay ngày càng xuâ"t hi~n nhiêu
trl;l s6 cùa cac t6 chuc công nghi~p và tài chinh, vai nhüng toa nhà cao tango
SI! tuang phan giüa cac khu ph6 thé hi~n ra nhâ"t 6 kién truc và quy hO<;lch
cành quan dô thi. bài VI khac bi~t vê m~t d(> dAn s6 không con ra r~t nüa.

Do là nhüng thành ph6100 v& nhüng ngôi nhà thap truyên th6ng, bên
c<;lnh do ngày càng xuat hi~n nhiêu toa nhà cao tang hi~n d<;li. Nhln tù trén
may bay, nhüng thành ph6 này kha an tuqng. Làn song xAy dlJOg ngày càng
lan r(>ng dén cà nhüng vùng bùn lay tmac kia (phia nam thành ph6 Hô Chi
Minh), dén nhüng vùng dat nông nghi~p, lâm nghi~p (thành ph6 HÔ Chi Minh
m6 r(>ng vé phia dông, n6i véJi Thù Duc và Biên Hoa), n6i lién thành thi v&
nông thôn thành ml?t m<;lng lu& (Hà N(>i và cac vùng IAn c~n), gi6ng nhu m(>t
dàn kién không khi nào dùng. Trl;lc Chuang Duang - Gia LAm (Hà N(>i), vai
chiêu dài khoang 15 km, du'lc dô thi hoa nhanh chang nhà chiéc cau.

Oic thành ph6 100 co m~t d(> dân s6 rat dông. Nhüng ngôi nhà thâ"p
r(>ng chùng 2,5-5 m và sâu khoang 15-25 m, g<;>i là "nhà 6ng", cao tù 2 dén 4
tang tùy theo kha nàng cùa moi gia dlnh, cüng làm tàng m~t d(> dân s6. Vi~c
di dAn Ô <;lt dén nhüng dô thi 6 phia Nam vï tuyén 17 trang giai dO<;ln 1954
1975, cüng gap phan t<;lo nên nhüng khu dAn cu dông duc. Néu nhu vi~c quy
hO<;lch l<;li dô thi ngay sau nàm 1975 da t<;lo ra m(>t làn song ngu'lc 1<;li , nhung
vai két qua chua du'lc nhu mong d'li, thl dau an cùa qua khu chua thé xoa
du'lC VI m(>t s6 gia dlnh di cu da kip sinh con dè cai dông duc 6 thành ph6.
Gan dây han, khi I~nh cam di cu dén thành ph6 du'lc da bo, c(>ng v& nhu cau
vé nhAn Il!c 6 thành ph6 và cu(>c s6ng kho khàn 6 nông thôn, da làm cha s6
dân nMp cu vào thành ph6 ngày càng tàng, làm gia tàng dân s6 thành thi, dân
dén qua tai dAn s6. M~t dQ dân s6 ph6 bién lên téJi 20.000 nguài/km2 trong
nhüng khu ph6 cü 6 trung tAm :

- T<;li Can Tho, tù 19.500 dén 33.500 nguài/km2 nàm 1989, trang khi 6
cac qu~n ven nQi là 4.100 dén 9.000 nguài/km2 và 6 cac huy~n ngo<;li
thành là 900 dén 4.000 nguài/km2.

- à Dà Nang, cac qu~n trung tâm v& di~n tich cMt h~p han, và dân cu
dô thi Ma 100%, co s6 dAn dông han cac qu~n xung quanh, thuàng
rQng han (198.000 dân 6 qu~n Hai ChAu, so véJi 31.900 6 Ngü Hành
San và 51.000 6 Liên Chiéu, nàm 1995).
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- Hà NQi, Hai Phàng, thành ph6 Ho Chf Minh dêu co chung tlnh tr~ng

nhu trên.

Tuy v~y, ty I~ dô thi hoa rât kMc nhau trên ca nuac do lich sir phat triên
cùa tùng vùng và dinh huang kinh té gân dây. Ty I~ dô thi hoa theo vùng nam
1993 (bang 2) cho thây miên Dông Nam B<? vuÇft lên hÀn, vai cac thành ph6
nhu Ho Chf Minh, Viing Tàu, Biên Hoa. M~c dù v~y, m~ng luâi dô thi co tM
rât dày d~c néu tfnh ca nhÜI1g thi trân nông thôn nhu truàng hqp cùa châu thô
sông Hong (trên 80 dô thi lan nho). Qua v~y, à vùng dong bâng co truyên
th6ng nông nghi~p này, d.c làng xa co tM rât lan, rât dông dân. NhÜI1g trung
tâm co chuc nang nhu thành thi. ngay ca khi chua hoàn chinh (chuc nang
hành chfnh hay chi là chq), th~m chf co quy mô nho (khoang 5.000 dân) ciing
khac bi~t hÀn so vai cac làng xa xung quanh. Tuang tl! nhu v~y, miên Dông
Nam B<?, nai co sông Tiên và sông H~u chay qua, da di dâu trong qua trlnh
1 . .

khai hoang dong bâng sông Ciru Long, và là nai co kinh té huang tai xuât
khâu dâu tiên duai thài Phap thuQc, co ty I~ dô thi hoa rât cao. Rât nhiêu
thành ph6 t~p trung à dây, vai nhÜI1g vai tro rât da d~ng, nâm dQc theo sông
Dong Nai, Vàm Co Dông, Vàm Co Tây, cac nhanh sông Mêkông.

Nhflng trào luu di cu tl! phat và sl! gia tiing dân sogân dây (j thành th/JO

Tù 1975 dén 1980, cac thành ph6 g~p kho khan trong ho~t dQng kinh
té nên không con suc hut d6i vai nguài di cu. Song nhip dQ tang truàng kinh
té Ôn dinh tù nhÜI1g nam 1990 da làm tang dân s6 khu Vl!c thành thi do di CU

nông thôn thành thi. VI v~y da làm xuât hi~n nhiêu diêm t~p trung dân cu.
Diêu này càng ra nét han à cac thành ph6 lan co suc hut ngày càng tango

Néu tù 1981 dén 1990, muc tang dân s6 à thành ph6 và à nông thôn ft
chênh I~ch do chfnh sach h~n ché nh~p cu vào thành ph6 duqc thl!c hi~n rât
nghiêm ngi!.t, thl tù 1990 trà di, dân s6 à nhiêu thành ph6 lan tang m~nh do
tac dQng cùa nhÜI1g làn song di CU tl! phal.

Tù nam 1986, Hà NQi co muc tang dân s6 trung blnh là 55.000
nguài/nam, trong do 22.000 là chênh I~ch di CU và nh~p cu. Con s6 này co thê
d~t dén 75% tÔng s6 d6i vai tât ca cac qu~n nqi thành. 50 dân nh~p CU cao
gâp 5 lân s6 dân di CU khoi thành ph6. Nam 1999 dân s6 Hà NQi tang 134 300

10. Trnh tr~ng di eu dUÇ1c n6i dén trang hai chuang riêng, cr dây chung tôi chi dé c~p dén tac
dQng cua di eu lên toàn cânh khi vii;c con nguài dén sinh s6ng tat yéu dan dén thay d6i trang
không gian.
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nguài, trong do chi co 21,7% là tang tl! nhiên, 78,3% luçmg tang trên là do
tang ca hqc dân 56. Phân 16n dân nh~p eu vào Hà Né;>i co nguon g6c tir cac
tinh Thanh Hoa, Hà BAc, Nam Hà, Hài Hung, Hà Tây, Vmh Phu dén t~p trung
dqc cac trl;lc duàng 16n gân cac khu thuang m~i, cac công truàng 16n, t~o nên
mé;>t th! truàng lao dé;>ng luu dé;>ng.

aDà Nang, dân 56 nam 1990 da tang 1,35 lan 50 vai nam 1985, nam
d~t con 56 râ:t cao do nhÜI1g nguài dân di khai hoang vùng kinh té mOi 0 ~t trà
vê. Theo 561i~u cua T6ng Diêu tra dân 50 thi nam 1999 m~t dé;> dân 56 cua Dà
Nang da tang lên 1,2 1an.

aViing Tàu, tir 1979 dén 1989, dân 50 da tâng 1,49 lan; nhjp dé;> tiing
truàng trung binh hàng nam là 5%, và 55% trong 56 do là do 1àn 50ng di cu tl!
phat (uac tinh vào khoàng 7.000 dén lü.Ooa nguài/nam, không kê 50lao dé;>ng
thài VI;l). Thành ph6 càng Viing Tàu ciing là mé;>t nai nghi mat chi cach thành
pho Ho Chi Minh (gan 5 tri~u dân) khoàng 2 già duàng bé;>. Tir nam 1989 dén
nam 1999 m~t dé;> dân 56 cua thành ph6 Ho Chi Minh ciing tang lên là 1,3 lan.

Vi dl;l cua thành pho Ho Chi Minh râ:t co y nghïa vi do là mé;>t thành ph6
16n và 5l! gia tang dân 56 co nguy ca làm dào 1é;>n tinh tr~ng dân 56 cua mé;>t
vùng ré;>ng 16n. Luçmg dân cu không co hé;> khâu thuàng tru hqp phap chiém
ty 1~ râ:t cao trong nhÜI1g nam gan dây.

Bàng 4 : Ty I~ dân không co hl) khâu thltàng tru theo qu:)n
ir thành ph6 Ho Chi Minh nàm 1994

Quân % Quân (tiép) %

Cac auân nôi thành 18,3 Quân Binh Thanh 22,5

Quân 1 14,9 Quân Phu Nhuân 18,1

Quân III 14,8 Huy~n 18,7

Quân IV 17,9 Huyên Cù Chi 12,3

QuânV 11,0 Huvên Hoc Môn 19,8

Quân VI 14,8 Huyên Thù DLrc 18,8

Quân VIII 20,4 Huyên Binh Chânh 22,2

QuânX 10,7 Huvên Nhà Bè 21,6

Quân XI 14,8 Huvên Can Gièl 16,8

Quân Tan Binh 28,5 Toàn bô TP. H6 Chf Minh 18,4

Ngllon : Niên gùim thô'ng kê nom 1995 và CI,le Thông kê TP. Ho CM Minh.



204 DÂN SÔ vÀ PHAT TRIÉN à VItI' NAM

cac cu(>c diéu tra mai dây cha tMy mûc tâng dân s6 hàng nâm cua
ThàOO ph6là 2,4% trong khi mûc tâng tl! nhiên dao d(>ng trong khoàng 1,7%.
Dl! kién trong nâm 1996, ngoài t6ng dân s6 hi~n co là 4.790.000 nguài se co
thêm 600.000 nguài không co h<? khâu thuàng tru.

Sv phân b6 dân cu cua trung tâm kiOO té mién Nam theo nghê nghi~p

và m~t d(> dang dugc diêu chinh. Cho dén nâm 1990, cac khu dân cu dugc mà
r(>ng theo cac tr\lc da quen thu(>c tù 1954 là theo huang BAc, Dông Bac-Tây
Nam, noi mà dât dai, thuàng là dât b6i tù xua, không doi Mi phài cài t~o

nhiéu (Langlet-Quach, 1991b, tr. 185-231), và ding là noi t~p trung cac khu
công nghi~p (Thu Dûc, Biên Hoa, Hoc Môn...). M(>t s6 cac công trlnh mai
dây OOâm thuc dây ho~t d(>ng khu VlJc phia Nam thành ph6, d~c bi~t là à
huy~n Nhà Bè (làm duàng cao t6c, xây câu, quy ho~ch cac khu công
nghi~p...) da t~o nên nhÜl1g thay d6i ra r~t. Néu nhu m~t d(> dân cu à huy~n

này vân à mûc cua m(>t huy~n ngo~i thàOO (l.144 dân/km2, 22% dân cu dugc
coi là dân thi thành nâm 1995), thl ngu6n nhân công d6 vê (uac tiOO khoàng
67.632 nguài) da t~o nên cac khu dân CU t~m thài, t~p trung theo quê quan
ho~c theo nghê nghi~p. Dât dé xây dl;lllg cac khu công nghi~p dugc lây tù dât
nông nghi~p (vi d\l xa Hi~p Phuac da bi lây mât 50% Mt nông nghi~p), dây
hàng ngàn nông dân mà phân dông là không dugc dào t~o dây du dé co thé
tlm dugc vi~c làm à chinh quê mlnh, phài di cu ho~c dén cac dô thi, nai hÇl
co thé tlm dugc m(>t vi~c làm t~m thài, không cân dào t~o và vai mûc thu nh~p

thâp. Do là nhfrng ghi OO~n cua chUng tôi à cac.huy~n ThU Dûc, Hoc Môn,
BlOO Chanh.

on(>i thành, qua trlnh dô thi hoa ding dien ra nhanh chong. Xuât hi~n
sl! phân hoa nào do trong xa h(>i. Tuy nhiên chung ta chi dé c~p dén chuyên
môn hoa, mÔi qu~n huy~n luôn c6 t~o cha mlnh m(>t trung tâm riêng. Nam
1995, thành ph6 bao g6m nâm thi trân; Chi riêng huyçn Cân Già, nai phân
lan di~n tfch là rùng ng~p m~n, con là nông thôn, không co khu trung tâm
theo d~ng này.

M~t d(> dân cu gây nên ap ll!c m~OO à cac qu~n huy~n CÜ, thêm vào do,
nhà à cua phân lan cac gia dlnh l~i thuàng thâp tâng. VàOO dai bên trong cua
thàOO ph6 co m~t d(> dân CU tù 10.000 dén 20.000 nguài/km2, dây là m~t d(>
thuàng tMy à cac dô thi Vi~t Nam vai nhfrng ngôi nhà 6ng tù hai dén ba tâng
ch~y dÇlc theo cac ph6 thuang m~i chinh. Qu~n 5 con co m~t d(> dan cu cao
han do co khu ph6 cua nguài Hoa (Chg LOn).
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Vi~t Nam c6 tù 75% dén 80% dân s6 s6ng 6 nông thôn. Ty l~ cao
thuèlng thâ:y 6 hai vùng châu thô Bac BQ và Nam BÇ, nai chù yéu trÔng hla
nuac (79% dân s6 6 châu thÔ sông HÔng nam 1999 và 83% 6 châu thÔ sông
Ciru Long). Tây Nguyên von là nai CU tru cùa cac dân tQc it nguài, cüng tiép
nh~ làn s6ng di cu l~p nghi~p 6 cac thành ph6, diéu d6 19 giài ty l~ dân s6
nông nghi~p 6 dây là 77,1 %. Nguqc l~i, BAc Trung BQ vAn mang d~m nét
nông nghi~p (87,7%) vi n66 xa cac trung tâm kinh té nang dQng hi~n nay.
Vùng duyên hài mién Trung v6'i chuÔi dÔng bâng hyp và dân s6 dông duc, da
phài chuyén hu6'ng sang cac ho~t dQng khac, do d6 dân s6 nông thôn chiém
77.1 %. Nhung ky 1l;lC vé dân s6 nông thôn thâ:p (50%) l~i là 6 mién Dông
Nam BQ, nai c6 TP. Hô Chi Minh, mQt trung tâm kinh té 16'n, và hàng lo~t khu
công nghi~p trài dQc theo hu6'ng Dông Bac vé phia Thù Dûc và Biên Hoa, n6i
Mn vai khu tam giac phat trién kinh té tù Sông Bé dén Bà Rja-Vüng Tàu.

Ljch sù lâu dài và sl! thich nghi v6'i diéu kiçn tl! OOiên cüng c6 thé giài
thich nhiing nét khac OOau cùa toàn dOO, ngay cà khi hlOO thûc sinh s6ng n6i
chung vân là t~p trung.

Dong bdng sông Hong

Nông thôn dÔng bâng sông HÔng c6 m~t dQ dân cu râ:t cao. Bàn dÔ m~t

dQ dân cu n6i chung cho thâ:y m~t dQ dân CU trung blnh cùa khu Vllc này cao
han nhiéu m~t dQ trung blnh trên cà nuac. Sûc ép dân s6 t~p trimg 6 quaOO
Hà NQi, Thai Blnh và Hài Hung (gân 1.000 nguài/km2

). Do d6, di~n tich dâ:t
nông nghi~p tiOO theo dâu nguài râ:t thâ:p (579 m2/nguài; 768 m2/nông dân
nam 1989). Dân cu s6ng t~p trung thành cac làng. Nhln chung toàn bQ khu
vl!c châu thô déu c6 nguài 6, cac diém dông dân t~o thành cac châ:m trang
tri déu và dày d~c. Phân c6 nguài 6 thuèlng duqc thé hien bâng mQt tÔng thé,
làm cho nai dây tr6 nên mQt khu VllC dân cu dày d~c. Pierre Gourou da thong
kê duqc 7.000 khu dân cu v6'i diçn tich trung blnh khoàng 200 ha dâ:t trÔng
và làm nhà, v6'i trung blnh khoàng 1.000 dân (Gourou, 1936). Nhung ding
c6 OOiing khu dân cu l6'n han (500 ha) v6'i s6 dân dông han (5.000 dén
10.000 nguài). Hien nay, s61àng và thôn cùa 78 huyçn da lên t6'i 14.783 (Vü
Tl! L~p & cac cQng sl!, 1991, tr. 53). Qua trlnh sap nh~p cac dan vj hàOO
chiOO vào dâu OOiing nâm 1990 nhâm ml;lc tiêu cài thien kinh té xa hQi da
làm giàm s6 luqng cac xa xu6ng con 1.700 (1995). Ngoài ra con OOiéu làn
sap OO~p khac v6'i OOiing ml;lc dich khac OOau nhu dé tiét kiem dâ:t xây dl!fig,
giàm thài gian v~n chuyên hàng h6a hay phong lü ll;lt. 0 nhiing vùng it bi
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sông ngoi chia càt, thoat nuac tot, nâm à vien phîa Bâc và Tây &c cùa dong
bâng ho~c à phân bâng phâng cùa cac vùng doi tMp, làng m,!-c co thé trài
rQng hO'Il. Duai chân cac go dat, nhà cira chen chUc hO'Il à nhilng nai dê dào
giéng. Gân cac sông ngoi thuÜ'ng co nhieu làng lan hO'Il vai diçn tîch xây
dl,l'I1g rQng hO'Il. Làng này co thé cach làng kia 3-5km và mÔi khu dân cU
thuÜ'ng co tù 4 dén 6 khu dat xây nhà bao quanh bâng hàng rào cây xanh.
Tuy nhiên, noi chung ta co thé dê dàng nMn tMy nhilng dài dat xây dl,l'I1g
noi lien nhau trên cac ga dat dqc theo hüu ng,!-n sông Hong, phia sau dê. Trên
vùng dat dai màu ma này, m~t dQ dân cu dông nhat (thuÜ'ng là gân 1.000
nguai/km2

), nhà cira ch~t chQi nMt, chen chUc nhau, t'!-o nên dm giac thân
thiçn, doàn két và hqp tac. HO'Il.thé, do không co cac ga dat, nguai nông dân
phài xay nhà trên cac bai boi và dào ao dé lay v~t li~u. Nhà cira à day co vè
rai r,!-c vi nguai nông dân phài song gân canh dong, ho~c dqc theo cac con
kênh dân nuac dong thai ding là dUÜ'ng giao thông. 0 nhilng ô dâ't triing, nhà
cira thuÜ'ng t~p trung trên cac go dat tl! nhiên ho~c do con nguo-i t'!-o ra (Vii
Tl! L~p & cac cQng Sl!, 1991, tr. 38-70).

Dong bdng sông Cùu Long

Khac vai làng à dong bâng sông Hong, làng à dong bâng sông Ciro
Long chua co be dày lich sir. Nhilng làng c6 nhat ciing mai chi hinh thành
cach day không qua 300 nàm. Dieu ki~n tl! nhiên ành huàng m,!-nh me dén
vi~c ll!a chqn nai cu tru vi vùng dat này tMp và co nhieu nai dê bi ung ll,lt.
Luc dâu, nguai dân sinh song à nhilng nai dat cao, sau lan dân xuong mien
dat triing. Nhilng làng nâm trên cac go dat gân bo- sông thuÜ'ng t~p trung à
phîa Tây Bâc dong bâng, nai vào mùa mua thuÜ'ng bi II,lt. cac dài dat này
t'!-o thành nhilng khu gân nhilng mành dat IQ ra sau khi bi ll,lt dé làm nhà và
vuÜ'n, gân sông ngoi dé danh ca, gân cac mành dat triing dé trong lua, trong
rau, và gân dUÜ'ng di I,!-i. Day timg là nai dimg chân nhilng nguo-i dam m,!-o
hiém Mn khai hoang nhilng mien dat con hoang vu à phîa Tây và phîa Nam,
nai nguai ta bât dâu công cUQc khai hoang tir thuqng nguon cac con sông
nhà, mà rQng dân khu dân cu và trong trqt ve phfa h,!- luu. Tên gqi cùa cac
dia phuang ciing chlÎllg tà cach thûc khai hoang này : "Iàng thuqng nguon",
"thôn dâu nguon" à vùng dâm lây hay bi Iii ll,lt à phîa Nam R,!-ch Gia, Cà
Mau, à nhilng vùng da duqc khai khân tir dâu théky dqc theo cac thung liing
cùa sông cai Lan, kênh R':l.ch Gia. Nhilng khu dân cu khac thuÜ'ng nâm trên
nhilng go dat, dù là rat tMp nhu "song lira" hay "lung tôm", nai giao nhau
cùa hai dong chày t':l.0 thành trâm tîch và lâu dân trà thành nhilng go dâ't n6i

lên sau tr~n ll,lt.
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Nhiéu làng ding nàm gân nhau quanh nhfrng bà dat khô hOl1 cùa Dong
Thap Muài, dQc theo hai bên bà sông Tién, trên trt,lc My Tho den Chq Loo,
trên cac bà kênh, nai thuèmg co nhiéu vuèm cây.

Nhiéu làng dQc kênh nuac ngQt xuat hi~n bat dâu tir Cân Tha trong
vùng mi~t vuèm. Nhà dra noi tiep nhau dài hàng chl,lc cây so dQc theo cac
kênh 16'11, duqc noi vai nhau bàng nhfrng con r~ch. Nai dây, bà sông Cùu
Long không cao, it ca và co gio biên nên không duqc nguài di khai hoang
dé y(Nguyên Huy, 1972; Nguyên Công Blnh & cac cQng sI!, 1990; Nguyên
Phuang Thào, 1997, tr. 7-59). Dân cu sinh song tir dra kênh vé phia thuqng
nguon. d gân biên, nuac biên da dây lùi cac khu dân cu vé phia nhfrng dài
duyên hài co dQ cao thap (2-3 m) và vé phia kênh tuai tiêu. Nhà cua thuèmg
thua thm à nhfrng vùng chiu ành huàng cùa nuac lq nhu vuèm dira Ben Tre
hay dong ruQng Tân An.

Do nhà cua nàm dQc theo cac kênh ho~c dê và quay m~t vé phia duèmg
giao thông, làng xom à dây da ch~t chQi hOl1. Nhu v~y, à dong bàng mién
Nam, cac khu dân CU ngày càng duqc mà rQng hOl1, nhung khoàng cach giüa
chung vân rat 16'11, làng xom vân à d~ng mà, bong dira thuèmg thay the cha
lily tre. SI! hùih thành dân cu vân con tiep tl,lC à nhfrng vùng trong lua nÔi
(phia Tây và Tây Bac châu thÔ, tir Long Xuyên den Châu Doc và tir Long
Xuyên den R~ch Gia), nai dân cu sinh song dQc theo cac con dê và lilll,lt xày
ra nhiéu thang trong nam. D~c diêm cùa thành pho hay thi tran nông thôn là
nai quy tl,l nhfrng duèmg giao thông chinh và nhfrng cQt angten truyén hlnh.
TIm kiem nhfrng khu dat nÔi và sI! linh ho~t trong cac ho~t dQng à dây cap
thiet hOl1 bat cu nai nào khac.

Noi chung, nguài ta luôn co càm giac vé mQt vùng quê thoang dang à
dong bàng sông Cùu Long, VI m~t dQ dân cu à dây thua thm hOl1 so vai à dong
bàng mién Bac, nhât là à mQt so tinh nông nghi~p nhu Kiên Giang, Minh Hài
hay à cac vùng quê mién Dông Nam BQ dang trong qua trlnh chuyên bien
nhanh chang nhu Tây Ninh, Blnh DUOl1g. Làng xa t~p trung trên nhfrng mành
dat boi, nhà cua thua thm, hoi,lc duqc xây dl!llg trên nhfrng doi dat nhô lên tir
5 den 10 mét, trong trQt trên cac doi doc và trong lua nuac à duai thâp vai
vuèm cây an trai. Nhfrng thay dÔi gân dây da gây nhiéu bien dôi mà chUng ta
kho co thé h~ thOng duqc. - .



208

Két lu~n

DÂN sa vÀ PRAT TRIÉN (} VI$r NAM

Phân bo dân cu vê m~t không gian, qua nghiên clÎU t6ng thé hay trong
st! khac bi~t gifra thành thi và nông thôn, cho thâ:y nhjêu thay d6i nhanh
chong. Vê quy mô noi chung, nhÜ'ng thay d6i này là két quà cùa nhÜ'ng nÔ lt!c
nhàm lâ'y h;l.Î cân bàng gifra dong bàng và miên nui. Song két quà l~i tùy thuqc
vào moi liên h~ gifra hi~u quà Cl;! thé cùa cac quy ho~ch vm nhÜ'ng tac dqng
cùa hi~n tuqng di dân và tinh nàng dqng kinh té. à mUc dq Cl;! thé hon, vi~c

phân ~. l~i nai sinh song bàng cach giân dân da co nhiêu thay d6i nhà dài
song dugc cài thi~n, nhà ap dl;!ng ky thu~t mai trong sàn xuâ't, xây dt,rng và
troyên thông. Li~u khac bi~t gifra thành thi và nông thôn trong lïnh Vt,rc này
co con gifr dugc nhÜ'ng nét troyên thong càn bàn? Phài chàng cành quan se
dugc dô thi hoa theo chiêu huang mai dugc kiêm soat cMt che hon? Duàng
nhu hi~n nay Vi~t Nam tlm cach bién cac thành pho thành nhÜ'ng dô thi lan
co khà nàng t~o ra xung quanh chung mqt trong nhÜ'ng vùng tînh. NhÜ'ng ghi
nh~n thuàng thâ:y cùa cac bao1) Tubi tre và Sài Gon gidi phOng vê hi~n tuqng
di dân tt! phat dén cac thành pho và nhÜ'ng miên nui cao cüng nhu tac dqng
cùa no, nhÜ'ng cuqc thào lu~n vê dê tài này, cho thâ'y moi quan tâm cùa du
lu~n cüng nhu cùa cac nhà chuc trach. Tuy v~y, st! nhât tri vê bào v~ môi
truàng trong khi ma rqng cac khu dân cu và khai hoang amiên nui, cüng nhu
bào v~ môi truàng và châ't luqng cuqc song trong khi ma rqng và nâng cao
nàng suâ:t acac dô thi là mQt vân dé không don giàn.

11. Vifn dé di dân co tO chuc dllÇlC dé c~p dén trong cac bài bâo dâng tItn Sài Gon gidi phOllg
(22-03-1997, i-11-1996, 31-10-1996,12-09-1996,9-11-1995,27-09-1995); Tubi Tré(l8-06
1996) ; Thallh Niên (20-08-1995), v.v.
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Ph., I.,c : Khâc bi~t vé dân 56 và m:)t de) dân 56 giai dOl;ln 1989-1999

Tinh Dân s6 TY I~ lâng hàng Mât do Ikm2 M~td9/km2 Chênh I~ch vé

1999 nam 1989-1999 (%) nam 1999 nam 1989 mât do (%)

Hà Noi 2.672.122 2,7 2.883 2.189 694

HaiPh6ng 1.672.992 1,2 1.113 979 134

Hà Tây 2.386.770 1,4 1.111 959 152

Hai Dltang 1.649.779 0,7 993 923 70

HLtng Yên 1.068.705 1,1 1.201 1.071 130

Hà Nam 791.618 0, 944 901 43

Nam Dinh 1.888.406 1,2 1.127 1.000 127

Thai Bfnh 1.785.600 0,7 1.183 1.100 83

Ninh Bfnh 884.080 1,2 637 560 77

Hà Giang 602.684 2,5 77 60 17

Cao Bang 491.055 0,1 73 73 0

Lao Cai 594.637 2,4 74 58 16

Bac Can 275.250 2,3 57 45 12

Lang San 704.643 1,2 86 76 10

Tuyên Quang 675.110 1,6 116 99 17

Yên Bai 679.684 1,5 100 86 14

Thai Nguyên 1.046.160 1,3 293 257 36

Phu Tho 1.261.500 1,3 361 316 45

Vinh Phuc 1.091.973 1,4 797 691 106

Bac Gianll 1.492.191 1,5 390 335 55

Bac Ninh 941.389 1,4 1.181 1.026 155

Quallll Ninh 1.004.461 1,9 169 139 30

Lai Châu 588.666 2,8 34 26 8

San La 881.383 2,4 62 49 13

Hoà Bfnh 757.637 1,2 164 145 19

Thanh Hoa 3.467.609 1,3 310 272 38

Nghê An 2.858.265 1,5 175 150 25

Hà nnh 1.269.013 0,6 210 196 14
Ngllon : Dilu tra dân sô' 1999, Hà N(Ji, 1999.
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Di dân nôi dia. .

Francis Gendreau

D6 Tiêll Düng

PIzÇlln D6 NIz(lt Tân

SI! phan bo dan cu không dong déu trên cà nuac là két quà cùa qua trinh
hinh thành dan cu à Vi~t Nam, sàn phâm cùa lich StI, dia ly, t6 chûc kinh té
và xa hQi. Trong 50 nam trà lé;li day, Vi~t Nam da chUng kién nhiéu phong trào
di dan trên lanh tM cùa minh. Trong thài gian né;ln dôi nam 1945 hoành hành
à phia BAc Vi~t Nam, hàng ngàn nguài dâ phài rài bolàng mé;lc di tlm cai an.
Sau khi khang chién chûng Phâp 1946-1954 két thUc, hàng tram nghin dan
Công giao da bo mién Bac, ncri ché dQ cQng sàn nam chinh quyén, dê vào
Nam, trong khi dô, nhiing nguài cQng sàn l<;li t~p két ra Bac. Trong nhiing nam
chién tranh 1965-1975, hàng tri~u nguài dan mién Nam da phài bo làng và bi
don vào song à cac "ap chién luÇ1c" ho~c trong cac thành pho. Sau that bé;li cùa
My, và ché dQ mién Nam sl,lP d6, nhiéu nguru da Mi hucmg, tl! phat ho~c do
cac chinh sach giàm dan so thành thi à mién Nam cùa Chinh phù.

SI! phan bo dan cu không phài luc nào cüng hqp ly vm nhu câu cùa cac
vùng lânh th6 khac nhau và vai sI! thay d6i cùa nhu câu này, và cac chi so
khac nhau vé dan so và kinh té-xâ hQi cô sI! khac bi~t lan giua cac vùng (bàng
1). Chinh VI v~y, vùng dong bàng sông Hong (kê cà Hà NQi và Hài Phông),
dong bàng sông Cfru Long và thành pho Ho Chi Minh chi chiém 18% di~n

tich cà nuac mà da t~p trung 50% dan cu, vai m~t dQ dan solà 534 nguài/km2
(s61i~u nam 1989). SI! phù hqp giiîa dan so và nguon lao dQng vai tài nguyên
thiên nhiên, clat dai và diéu ki~n sàn xuat dUÇ1c diéu chinh thông qua cac dqt
di chuyên dan cu và nguon lao dQng vm quy mô khac nhau tù nhiéu th~p ky
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nay. Cho dén gân dây, nhûng chuyén di dân này vân do Nhà nuac tÔ chuc
(philn thu nhât) ; tir m<)t vài nam trà I~i dây, do qua trlnh tl! do hoa kinh té và
nai long; kiém soat xâ h<)i, cac b<) pMn dân cu ngày càng tl! do di chuyén dé
dén sinh song à nhûng vùng Mt mm (phân thu hai).

Bang 1 : Phân b6 dân cu, tài ngnyên và thn nhl)p theo vùng

M~t dq dân Dat nông Rùng tll Dat Thu nh~p Soillang

Vùng Cil nghi~p nhiên hoang (1000 dongl thllc
(ngllài/km2) (m2/nallài) (m2/ngllài) (m2/ngllài) ngllài/thang) (kg/ngllài)

a b c d e f g

Mién nui phfa 120 1.043 1.436 5.057 86 239

Bâc

DOng bang 1.124 512 16 67 109 328

sông Hong

Bâc Truna Bô 190 712 1533 1.868 82 237

Duyên hài mién 167 706 2167 2231 110 269

Trung

Cao nguyên 53 1.908 12.114 4.839 96 222

mién Trung

OOng Nam Bô 378 1056 541 420 226 150

Dong bang 401 1637 52 216 126 775

sôna Cùu Lona

Cà nllé1c 219 1.013 1.243 1.645 119 361

Ngllon : b, g : Sô'li~u cûa T6ng Cl.IC Thông kê, 1994.
c, d, e : Sô'li~1I cûa T6ng Cl.IC Thông kê, 1993.
r Uy ban Kê' hoq.ch Nhà nuiJc. T6ng Cl.IC Thông kê, 1994.

Di dân co t6 chuc

Lfch sa

Vi~t Nam là m<)t nuac chu yéu song bâng nông nghi~p : 75% dân so
song à nông thôn (TÔng Cl;lC Thang kê, 2002). VI v~y, m(>t trong nhûng moi
quan tâm thuàng xuyên cua Nhà nuac là t~o diêu kiçn thu~ Iqi cho san xuâ:t
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nông nghi~p và, tir do, tien hành phân bo l~i dân cu theo lânh thÔ. Tir lâu,
D6ng bâng sông H6ng dii là nm co m~t d('> dân cu rat cao: ngay tir nam 1921,
ngum ta dii tMy co nai m~t d('> lên toi 800-1.200 ngum/km2

• Viçt Nam ding
co m('>t truyén thong lau dm, do là chinh sach phân bo l~i dan cu theo liinh
thÔ, dii co tir thm cac dm vua chua, r6i cà trong thài Phap dô M.

Trong nhÜIlg nam 60, à miên Bâc Vi~t Nam, cac van bàn quan tn;mg
cùa Dàng và Nhà nuac dii chu trçmg toi thl!c té là cân "phân b6' l(,li mqt câch
hr;p ly hO'n llfc luçmg sdn xuât trong câc vùng dông bang và mién nui, cân dôÎ
câc nguôn nhân llfc giiia câc vùng khâc nhau" (Dàng C('>ng sàn Vi~t Nam,
1961) và "phât dqn'g cMtn djch dl dân cU cac vùng dông bang tham gia phat
triln kinh té' cac vùng mién nui. Phdi gâp rut sO(,ln thdo mqt kê' hO(,lch t6ng
quat. Phdi cung cô'cac phong trào cho phép di chuyln mqt hq ph~n nguèti lao
dqng à dông bang lên cac vùng mién nui, mà rqng dât canh tac, xây dlfllg cac
vùng sdn xuat miti". (Dàng C('>ng sàn Vi~t Nam, 1963). Dé thl!c hi~n chinh
sach này, nhiêu 1àn song di dân 1&1 tir d6ng bâng lên cac tinh miên nui phia
Bâc dii dugc t6 chûc trong nhÜIlg nam 1960-1965 à miên Bâc Vi~t Nam,
thông qua chuang trlnh "phat trién kinh té và van hoa miên nui".

Sau khi dat nuac hoàn toàn thong nhat nam 1975, Chinh phù vAn tiep
tl,lc nhan m~nh dén m('>t chinh sach mai vê phân bo l~i ll!c lugng lao d('>ng
và dân cu, coi do là m('>t trong nhÜIlg yéu to chinh trong chinh sach phat
trién, nhat là phât trién nông nghiçp : "Tinh t~p trung cao da nén kinh té'
kê' hO(,lch Ma cua Vi~t Nam trude niim 1986 dii cung câp cho Chinh phu
mqt công Cl!- rât m(,lnh dl gâydnh huàng trlfc tiêp dé'n cac làn song di dân
và diéu chinh chung theo nhiing hu6'ng dUÇ1c coi là châp nh~n dUÇ1c vé mijt
xii hqi" (D~ng Anh & cac c('>ng sl!, 1997). Vi v~y, cac chuyén di dân dêu
nâm trong chuang trlnh phat trién "Vùng Kinh té Mai", mà bàn thân cac
chuang trinh này cüng nâm trong cac chuang trlnh phat trién nông thôn.
Vùng Kinh té Mai là nhÜIlg vùng dat hoang, doi tugng cùa mQt chuang trinh
phât trién kinh té-xa Mi tÔng quat thông qua cac chuyén di dân nông thôn
do Nhà nuac tÔ chûc (BQ Lao d('>ng, Thuang binh & Xii Mi, 1993). Vi v~y,

do là m('>t qua trinh di dân nông thôn dé khai khAn dat hoang. Và à nhÜIlg
nm co dù diêu ki~n dé tr6ng lua, ngum ta da và dang thâm canh lo~i cây này
(Tràn Dinh Hoan, 1985).

Dé dàm bào cha cac chuang trinh này thành công, Nhà nuac dii dua
chung vào cac kého~ch 5 nam và cac kého~ch phât trién kinh té-xii Mi hàng
nam. D6ng thm, Nhà nuac da trién khai d6ng lo~t nhiêu giài phap liên quan
dén qua trinh di dân (B(> Lao d('>ng, Thuang binh & Xii Mi, 1992). cac giài
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phap này gom toàn bç, cac diéu ki~n dn thiét dé nguài di CU nhanh chong xây
dl;1'I1g duqc mç,t nai à mai vé tÔng thé phài tot han nai à cü cùa hQ. Tuy nhiên,
trên thl!c té, VI phài chi trà tât cà cac chi phi liên quan dén di dân, nên là ganh
n~ng qua lan doi vai Nhà nuac, dân dén cac phuang ti~n dé thl!c hi~n tot
chinh sach này rât hé;ln ché.

M~c dich

Truac khi thong nhât dât nuac, di dân co tÔ chûc chi dien ra trong
nhÜ'llg nàm 1960-1965, nhàm di chuyên mç,t bç, ph~n dân CU song à dong
bàng lên mién nui phia Bâc. Chinh sach di dân này nhàm phân bOlé;li mç,t cach
hqp ly ll!c luqng sàn xuât giÜ'a cac vùng, khai khAn dât hoang và mà rç,ng di~n

tfch dât canh tac. Ml,lc dfch huang tai là rât lan : hàng nàm di chuyên mç,t
luqng nguài wang ûng vai tàng truàng tl! nhiên. NhÜ'llg nàm tiép theo (tir
1966 dén 1975), do chién tranh, qua trlnh di dân duqc d~nh huang vào vi~c

cùng co cac diêm tiép nh~n duqc té;lo dl;1'I1g tir nhÜ'llg nàm truac. Qua trlnh này
cüng nhàm bào dàm an toàn cha nhÜ'llg nguài dân phài ch~u barn dé;ln cùa gi~c

My và gop phàn dap ûng nhu càu vé nguài và cùa cài trong công cuç,c Mo v~

TÔ quoc.

Sau khi dât nuac thong nhât nàm 1975, chinh sach di dân nông thôn dé
hlnh thành cac Vùng Kinh té Mai da duqc thl!c hi~n trên toàn lanh thÔ. Ml,lc
dfch sâu xa cùa giai dOé;ln dàu cùa cac ké hOé;lCh 5 nàm là giài quyét vân dé
thiéu luang thl!c và giàm ap 11!c vé vi~c làm. D~nh huang ca bàn cùa chinh
sach di dân là di chuyên dân CU và nguÔn laD dç,ng cùa cac tinh dông dân cu
à phia BéÎc (DÔng bàng sông Hong và Bâc Trung B9) dén cac tinh phia Nam,
nhât là dén cac tinh cao nguyên (Tây Nguyên), cac vùng trong cao su à Dông
Nam B9 và dÔng bàng sông CIro Long. Cùng thm gian này, vân tiép tl,lC co sI!
di dân tir Dong bâng sông HÔng lên mién nui phia BéÎc.

BOn ké hOé;lCh 5 nàm thl!c hi~n chuang trlnh di dân co t6 chûc thê hi~n

rô cac ml,lc tiêu mà cac nhà lanh dé;lO da xac dinh. cac ml,lc tiêu dé ra nàm
1975 nhu sau :

- Vê' dân sô' : giàm sûc ép dân s6 à cac vùng nông thôn dông dân cu
(nhât là vùng dÔng bàng sông HÔng) ;

- Vê' kinh té' : chuyên s6 laD dç,ng du thira dén cac vùng ft dân co
nhiéu tiém nàng và vi v~y, giàm sI! chênh l~ch vé m~t dl'? dân s6
giiia mién Bâc và mién Nam; tàng sàn luqng nông nghi~p à mién
Nam, nai co 2-2,5 tri~u hecta dât du càn co thé su dl,lng duqc : dé
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co thé d~t dugc, cân mà r\lng di~n tich dat canh tac, hlnh thành cac
vùng chuyên canh 16'11 và tang 56 luqng cac sàn phâm co thé xuat
khâu dugc ;

- Vê' xii h(ji : t~o ra nhiêu ca Mi vi~c làm tTOng khu vvc nông nghi~p,

cài thi~n và nâng cao muc s6ng cho nhân dân, gop phân hlnh thành
cac vùng nông thôn mai phat trién ;

- An ninh trong Illtéfc :s,! tang truàng m~h me cua cac thành ph6
phfa Nam trong chién tranh (d~c bi~t là thành ph6 Hô Chi Minh) d~t

ra nhÜl1g vlfu dé vé t~ n~n xâ Mi t~i dây ;

- An ninh bênngoài : t~o ra m\lt h~ th6ng cac xom phong v~ trong cac
vùng quan trçmg (nhat là cac vùng mién nui biên giOi Vi~t Nam và
nhÜl1g vùng trçmg yéu dé bào v~ dat nuac), và nhu v~y gop phân
cung c6 an ninh, qu6c phOng;

- Quy hOÇlch /iinh thô': bâng cach cung c6 dân dân vi~c dinh CU cac
dân t\lC thiéu 56 dÔng tMi bào v~ môi truèmg, và bâng cach ~p trung
cac khu dân CU (nam 1975 co 160 000 l~ng).

Ké ho~ch 5 nam 1976-1980 cüng nhâm :

- Giàm dân 56 nông thôn à dÔng bâng sông HÔng và cac dÔng bâng
phia BAc;

- Giàm vi~c dô thi hoa à phfa Nam thông qua di dân dén cac vùng
nông thôn cua cac tinh phfa Nam;

- Phân b61~i dân cu tTOng cac tinh và huy~n, và cung c6 làng xâ ;

- B6 tri l~i cac l,!c luqng vü trang dé hlnh thành và phât trién cac
Vùng Kinh té MOi.

Kého~ch này nhâm di chuyén 4 tri~u nguOi (t6ng c\lng 10 tri~u tlI nay
dén nam 2000), dugc chia nhu sau :

- 1,5 tri~u dén tlI dÔng bâng sông HÔng

+ dén dÔng bâng sông Ciro Long và cac tinh cao nguyên Trung Be:>
(1,2 tri~u),

+ dén cac tinh mién nui phia BAc (0,3 tri~u) ;

- 1,6 tri~u tlI thành ph6 Hô Chi Minh và cac khu dô thi khac chuyén
dén cac vùng nông thôn và cac vùng kinh té mOi ;
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0,9 triçu tù Trung du Bac BI? và dong bàng duyên hài cac
tinh Trung BI? chuyên dén cao nguyên Trung B(> và vùng cao cua
tÙDg tinh.

Nhii'ng co gàng này gàn lién v6i ml;lc tiêu ma rl?ng dât canh tac: trang
vàng 10 dén 15 nAm, bién 5 tri~u hecta dât hoang thành dât canh tac và tai
phu xanh 7 triçu hecta doi trQc ; trang giai do~n 1976-1980, ma rl?ng duqc
1,5 triçu hecta dât canh tac (lrnai hoang 1 tri~u hecta và cài t~o 0,5 triçu) và
phu xanh 1,2 tri~u hecta.

Ké ho~ch 5 nAm 1981-1985 dii d~t ra nhii'ng ml;lc tiêu khiêm ton hon,
theo chiéu huang giàm di, co tinh "dén nhii'ng kho khAn co thê g~p phài : vâi
ml;lc tiêu ban dâu là 3-4 tri~u ngum di cu, nAm 1982 dii giàm xu6ng chi càn
2,5-3 triçu ngum, nàm 1983 càn 2 triçu, và 1 triçu (và 600 000 hecta dât khai
hoang). Trang giai do~n 1986-1990, ml;lc tiêu d~t ra là 1,6 triçu ngum di cu
và 400 000 hecta dât khai hoang. Dong thm, vi~c di dân n(>i vùng duqc d~t

lên hàng dâu (80% dân di cu së duqc chuyén dén s6ng aml?t nai khac trang
cùng tinh). Cu6i cùng, ml;lc tiêu 1 triçu ngum di cu duqc d~t ra cha giai do~n
1991-1995.

Triin khaï

Trang giai do~n dâu tiên cua qua trlnh chuân b~, nhân dân duqc thông
Mo vé viçc chuyên chô asap tm (ml;lc dich, khi h~u nai chuyên dén, diéu kiçn
song,...). Viçc IlJa chQn ngum di cu duqc tién hành trong sa nhii'ng gia dlnh
tlJ nguyçn, tùy thul?C khà nàng thành công cua hQ trong viçc xây dlJDg cu(>c
song mâi không qua kho khAn. Sau do, cac thu tl;lc di dm duqc tién hành. Ké
dén là di chuyên : cac gia dlnh duqc nh~n vé di l~i (tàu hoa ho~c ô tô khach)
và II? phi di duèmg. Nai don tiép dii san sàng dé tiép nh~ hQ : chô a~m thm
(cho tù 2 dén 3 nAm), ca sa h~ tâng (tTUèmg hQC, tr~m y té...). Chinh quyén
d~a phuong giup hQ Ôn dinh bàng cach cung câp cha hQ ml?t s6 sàn phâm
(thuoc men, do nâu nuang, nông Cl;l,...) và luong thlJc trong khoàng thm gian
tù 6 thang dén m(>t nàm. HQ duqc trao quyén sir d,:mg ml?t mành dât và duqc
nh~n m(>t khoàn tién trq câp dé làm dât và mua h~t gi6ng ; ngoài ra, Chinh
phu trq câp ml?t khoàn vay vm liii suât uu diii cha ngum di cu. Cho dén nàm
1986, cac gia dlnh déu dii tham gia vào hqp tac xii ho~c cac trang tr~i qu6c
doanh. Tiép do, h(> gia dlnh dii tra thành m(>t don v~ sm xuât, cac hqp tac xii
và trang tr~i cua Nhà nuâc duqc cung câp cac d~ch VI;l ky thu~t. Hon nfra, tù
nAm 1990, di cu và I~p nghiçp dii nàm trong khuôn khÔ cac dlJ an phat trién
(Hoàng Dong, 1998).
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Ngoài ra, cac M gia dlnh di CU cüng nh~n duqc nhiêu khoàn trq câ"p
khac. Cl;! thé, tù nam 1992 (Nghi dinh s6 327-CT ngày 15/9/1992), hq nh~n

duqc cac khoàn sau (Vi~n Nghiên Ctlu Kinh té, 1997) :

- trq câ'p di dai dé trà chi phi di chuyén, thu6c men, d6 dùng và
dl;!ng Cl;! sàn xuâ't, cho a, và cac chi phi khac ; khoàn trq câ'p này
tri gia 3,11 tri~u d6ng l cha moi gia dlnh di cu tù Bàc vào Nam,
l ,71 tri~u cha moi M di cu nqi vùng và 0,71 tri~u cha moi M di
cu nqi tinh ;

- trq câ"p l~p nghi~p tri gia 0,78 tri~u d6ng/hq d6i vai tâ"t cà cac lo<;u
hlnh di cu;

- và riêng d6i vé1i cac hÇ> di cu tù Bâc vào Nam, trq câ"p 3,89 tri~u d6ng
cha nhÜ'ng hÇ> co hai nguai lao dqng và ba nguai phl;! thuqc, cùng 6
thang luemg thl!c.

Hem nii'a, Chinh phù giup da tài chinh cha cac chinh quyén dia phuemg
co tham gia vào chuemg trlnh di dân :

- 40.000 d6ng/hÇ> cha cac vùng co nguai xuâ"t cu, dé trang trài cac chi
phi truyén ba và t6 chûc di dân ;

- 70.000 d6ng/hq cho cac vùng tiép nh~n dé thl!c hi~n dl! an và thanh
toan cac chi phi t6 chûc.

Vi~c thl!c hi~n chuemg trlnh da dôi h6i co bq ph~n quàn ly hành chinh
trl!c thuqc B9 Lao dqng, Thuemg Binh và Xa hÇ>i trong mqt khoàng thai gian
dài, và tù nam 1995 thuqc B9 Nông nghi~p & Phat trién Nông thôn.

Cac chuung trinh và kit qua

Trong nhÜ'ng nam 1960-1965, hem mqt tri~u nguai di CU da l~p nghi~p

acac tinh mién nui phia Bac, it hem râ"t nhiéu so vai sl! tang truàng dan s6 (8
tri~u). Hq da khai hoang và dua vào tr6ng trqt gân 350 000 hecta dâ"t. Do sl!
thiéu th~n trqng khi ph6 bién phuemg thûc thâm canh và không ap dl;!ng cac
bi~n phap bào v~ và cài t,:\o dâ"t, nên nàng suâ"t thu duQ'c con thâ"p. Mqt phân
dâ"t khai hoang da tra nên càn coi. Cuqc s6ng cùa nhÜ'ng nguai di cu ngày
càng kho khan hem VI ca sa h,:\ tâng thiét yéu cüng nhu thu6c men và giao dl;!c
vân côn thiéu.

1. 1USD luang duang vâi J4.000 d6ng vào nàm J999.
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Quy mô di dân dUÇ1c thl,Cc hi~n trên cà nuac và nQi vùng trong nhÜl1g nam
1976-1995 dUÇ1c thê hi~n trong cac bàng sau (bàng 2, 3 và 4 và biêu do 1).

Bang 2 : Quy mô di dâ:l theo giai do~n 5 nam, 1976-1997

Giai doan Mue tiêu Thue hiên TrunCl bfnh hànCl nam

1976-1980 4.000.000 1.520.600 304.120

1981-1985 1.000.000 1.257.300 251.460

1986-1990 1.600.000 1.142.600 228.520

1991-1995 1.000.000 902.000 180.400

1996-2000 1.000.000 210.700' 105.350 •

Tong 8.600.000 5.033.200" 23.970 ••

* Sô'Ii~lInam 1996-1997 .. ** sô'Ii~1I nam 1976-1997.
Ngllôn : C~IC di dân l'à xây dl.mg cac l'i1ng kinli té' mm.

Bang 3: Quy mô di dân hàng nam, 1976-1997

Nam Quy mô di dân Nam Quy mô di dân

1976 1987 262.300

1977 1.176.200 1988 210.400

1978 1989 161.100

1979 255.000 1990 168.300

1980 89.400 1991 153.100

1981 124.200 1992 211.100

1982 155.500 1993 158.800

1983 203.800 1994 220.500

1984 588.100 1995 158.500

1985 185.700 1996 121.700

1986 340.500 1997 89.000

Ngll6n : Ci.IC di dân l'à xây d~fIIg cac l'lillg kinli té'mm.
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Bàng 4 : Quy mô di dân nQi vùng và gifra cac vùng
trong giai do~n 1976-1997

223

Ngo~ivùng 1

Vùng N(>i vùng
E>i E>én

Mién nûi phfa Bâc 435.000 24.700 217.500

E>ông bang sông Hông 185.000 726.000 -

Bâc Trung B(> 566.000 250.600 -

Duyên hài mién Trung 465.400 201.000 33.900

Cao nguyên mién Trung 343.000 - 719.000

E>ông Nam B(> 685.000 204.500 178.300

E>ông bang Sông CÙlI Long 947.000 - 258.100

Tong c(>ng 3.626.400 1.406.800 1.406.1300

Ngllon : Cl,lc di dân và xây d~rng \'llng kinh rimOi.

Trong yang 22 nam gân dây (1976-1997), hon 5 tri~u ngllài dii di Cil
trong khuôn kh6 cac chllong trinh di dân do Nhà nllâc t6 chûc. Trung binh
hàng nam co khoang 240 000 ngllài di dân. Trong giai dOi;ln 1976-1980. con
sa này dii vUÇ1t lên 300 000 ngllài/nam, và d~c bi~t lên cao nMt vào nhfrng
nam 1976-1978, thài gian ngay sau khi Mt nllâc th6ng nMt, vâi 392.000
ngllài/nam. Trong giai dOi;lO tiép theo (1979-1997), con sa này dao dQng tù
90.000 ngllài/nam (trong nhfrng nam 1980-1997) và 340.000 ngllài/nam
(nam 1986), trù st! dqt bién nam 1984 vâi 588.000 IIlÇ1t di chuyên. Nai co
nhieu ngllài di cu nMt là Dong bang sông Hong, và vùng tiép nh~n nhieu nMt
là Tây Nguyên và Dông Nam BÇ>. Trong sa hon 5 tri~u ngllài di Cil, 70% là di
cil nqi vùng. cac chuyén di cu tù cac tinh phfa Bâc dén cac tinh phfa Nam
chiém hon 50% cac chuyén di Cil ngoi;li vùng.
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Nàm

Biêu dÔ 1 : Quy mô di dân co t6 chuc hàng nam

Nhà ngu6n nhân ll!c này, han mQt triçu hecta dâ:t da dugc canh tac
(cây luang thl!c và cây công nghiçp). T';li nhfrng nai xuâ:t CU nhiêu, công viçc
sàn xuâ:t da dugc t6 chûc l';li, nang suâ:t trung blnh cùa cAy luang thl!c trên
dâu ngum dugc tang lên mQt cach dang kê VI diçn tfch dâ:t tr6ng blnh quân
trên dâu nguài da tang cùng vai nang suâ:t2• T';li nhfrng vùng co dAn di cu

chuyên dén nhiêu nhu Cao nguyên miên Trung, vi~c di dAn dé hlnh thành cac
Vùng Kinh té Mai da t';lo diêu kiçn dê phat triên cac cAy công nghiçp và
thuang m';li nhu cao su, cà phê, chè, dAu tàm... Nhiêu vùng cAy chuyên canh

rQng lan da dugc hlnh thành và nhiêu công an viçc làm dugc t;:to ra. Sàn
luqng xuâ:t khâu da tango

Di dân theo cac cuf)c t6ng diê'u tra dân sô' niim 1979 và 1989

Di dAn tl! phat chi thl!c SI! bât dâu ph6 bién tir dâu nhfrng nam 1990,
nguài ta co thê nghï dén tac dQng cùa chinh sach di dAn co t6 chûc qua cac
két quà cùa cac cUQc t6ng diêu tra dAn s6 nam 1979 và 1989.

2. T~i d6ng bâng sông H6ng, nam 1976, s61uqng sim phâm cây lucmg thl!c b'inh quAn trên dàu
nguèri là 196 kg. Nam 1993. là 389 kg. d BAc Trung BQ, con s6 này da lang lÙ 186 kg nam
1976 lên 236 kg nam 1993.
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Thông tin vê cele ty l~ tàng tnrèmg giua hai cUQc diêu tra cua 40 tinh
thành3 nàm 1989 và vê m~t dç, dân cu nàm 1979 duqc tÔng hqp trên ca sb l~p

bàng két hqp hai s6 li~u này (bàng 5).

Bàng 5 : Phân bo t~i cac tinh thành theo ty I~ tang trmmg
giua hai cue)c tÔng diéu tra 1979-1989 và m~U de) dân clf nam 1979

Ty I~ tang dân 56 trung binh Mât dô dân CLI (nOLIài/km2
) nam 1979

hàng nam 1979-1989 (%) DLIôi 55 TCr 55 dén 400 400 trà lên Tano
DLIéJi 1,9% - 11 9 20

1,9% trà lên 6 14 - 20

Tono 6 25 9 40

Ty I~ tang trung brnh hàng 4,4 2,0 1,5 2,0

nam (%)

Ngllon : Gendreall, 1993.

Oie tinh co m~t dQ dân cu thâp da tang nhanh nhât và nhiing tinh co
m~t dQ dân CU cao tang cMm nhat. Oic tinh co m~t dQ dân cu trung blnh cô
nhiing hoàn cành khac nhau : nhln chung cac tinh này co dân s6 tàng v6i t6c
dQ vira pMi, nhung v6i sI! phân tan lan, diêu này là dé hiêu ; tMt v~y mQt s6
nàm b vùng Dong bàng sông Cùu Long, cac vùng nui phfa BAc ho~c cao
nguyên miên Trung, là nhiing vùng nh~p cu, trong khi nhiing nguai dân khac
b Trung du Bâc BQ ho~c t<;li cac d6ng bàng duyên Mi Trung BQ là nhiing vùng
di cu.

Han nua, tÔng diêu tra dân s6 nàm 1989 gi6i thi~u mQt bàng tÔng két
vê di cu trong giai dO<;ln 1984-1989 tit câu trà lai vê noi cu tru 5 nàm tru6c
dây. Bàng 6 cung cap cac két quà liên quan dén cac dqt di cu giua 7 vùng cua
nhiing nguai tit 5 tuÔi trb lên vào thai diêm t6ng diêu tra. Hai vùng co nh~p

cu thuân tuy là Cao nguyên miên Trung (v6i ty l~ nh~p CU thuân tuy là Il,4%)
và Dông Nam BQ (3,2%). 5 vùng khcic là cac vùng di CU thuân tuy, d~c bi~t là

3. Viçt Nam lue d6 dLIÇ/c chia làm 40 dan vj : 36 tinh. 3 thành ph6 (Hà N<)i. Hai Phàng và thành
ph6 Ho Chf Minh). và "d~c khu" Vûng Tàu - Côn Dao. D6 là 40 dan vj mà dê dan gian chung
tôi g<;>i là cac tinh thành.
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miên nui phia BAc (-1,0%), Dong bâng sông Hong (-1,2%) và BAc Trung BQ
(-1,7%). Qua cac két quà này, ta thây tac dQng diêu hoa cùa chinh sach tai
phân b6 không gian, ngay cà khi qua trlnh nh~p cu à Cao nguyên miên Trung
là rât 100.

Bang 6 : Di cU' thuan tuy gifra cac vùng, 1984-1989

1

Vûng Sô ngllèli Sô ngllèli Sô ngllèli di Ti I~ di Cll

1

xuat Cll nh~p Cll Cll thuan tûy thuan tûy (%)

Mien nui phfa Bac 194.346 91.528 -102.818 -1,02

Dông bang sông Hong 320.607 148.854 -171.753 -1,26

,Bac Trung B~ 218.728 73.571 -145.157 -1,69

Duyên hài mien Trung 126.311 67.772 -58.539 -0,88

Cao nguyên mien Trung 32.067 316.083 284.016 11,41

Dông Nam B~ 66.049 315.051 249.002 3,19

Dông bang sông CÙU Long 103.280 48.529 -54.751 -0,39

TÔng c(lng 1.061.388 1.061.388 - -

Nguon : Ban chi d~o T6ng Diê'ulra dân 50, 1991.

Cl câp dQ tinh, cac két quà con ra nét han. Tinh Dak Lak và Lâm Dong
à cao nguyên miên Trung là cac vùng c6 dân nMp cu 100 vai mQt ty 1~ di cu
thuàn tuy là + 17,1 % và + 16,9%. Nguqc li,li, ti,li cac tinh thuQc vùng c6 xuât
cu cao, nguài ta thây mQt ty 1~ di cu thuân tuy rât thâp nhu à Thanh Hoa (Bac
Trung BQ) (- 0,8%), Thai Blnh và Hà Nam Ninh (dong bàng sông Hong) (làn
luÇ1t là - 2,0% và - 2,4%).

LUÔng di cu trong giai dOi,ln 1984-1989 này chù yéu là thanh niên :
ty 1~ di cu thuàn tuy cùa nhlîng nguai di cu thuQc nh6m tuôi tù 25-29 lên
tai 8,2% (3,4% di cu nQi tinh và 4,8% ngoi,li tinh). Con s6 này cao gâp b6n
làn con s6 mà nguai ta quan sat duqc à nh6m tuÔi tù 50 tuôi trà lên. Tiép
theo là nh6m 10-24 tu6i và 30-34 tu6i. Nhlîng nguai thuQc nh6m 15-34
tuÔi chiém gàn 60% tÔng s6 nguai di cu (Phi,lm DÔ Nh~t Tân & DÔ Tién
Dung, 1995).
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Không co nhiêu yéu ta cha biét chinh xac co bao nhiêu nguài di cu 6
l~i nai chuyên dén, bao nhiêu nguài hôi huang hay bao nhiêu nguài di cu di
nai khac. Châc chân là không phài tât cà h9 dêu barn trl;! mà mÇ>t phân trong
sa h9 da rài hO vùng kinh té mOi. Vi thiéu sa li~u nên co nhiêu thông tin khac
nhau, tir 20% (Banister, 1985 ; Gendreau, 1993) dén 50% nguài tiép tl;!c di CU
dén nC1Ï khac (Desbarats, 1987). T~i mÇ>t sa tinh 6 Dông bâng sông Ciro Long
và cac tinh miên nui phia Bilc, ty l~ này là 50%. Trong mÇ>t cuÇ>c diêu tra dUÇ1c
tién hành 6 miên Nam, t~i Vüng Tàu (trung tâm dô thj), nguài ta thây "m(Jt ry
If rat Ion nhiing ngum di cu... din tif cac vùng kinh ti mm, chu yêu là do
nhiing kM khan vi kinh ti và cac diiu kifn SÔIlg... (Doan M~u Di~p & cac
cÇ>ng Sl!, 1996). Theo mÇ>t cuÇ>c diêu tra cua Cl;!C Thang kê thành pho Hô Chi
Minh, "sô' ngum di cU din til cac vùng kinh timm chiêm 24% tdng SÔ' ngum
di cU trong thành phô~ .. (Vi~n Nghiên c1ÎU Kinh té, 1997). Diéu tra vê di cu
W phat dén thành pho Hô Chi Minh nàm 1996, dù không dua ra dUÇ1c con sa
chinh xac, da "gçri y rdng sô'ngum bo cac vùng kinh tê'mm co thl rat cao. Hf?
gap phân dang kl vào di dan tif phat dêÎl thành phô' Hô Chi Minh" (Vi~n

Nghiên c1ÎU Kinh té, 1997).

Néu nhu cac ml;!c tiêu moi chi d~t dUÇ1c mÇ>t phân, két quà cua chuang
trinh di dân vân côn khiêm ton so vOi cac ml;!c tiêu da djnh và cüng néu nhu
vi~c hôi huang là léln, chu yéu do nhfmg kho khan nay sinh trong qua trinh
thl!C hi~n :

- vi~c ll!a ch9n dja diém xây dl!I1g cac vùng kinh té moi không phài
luc nào cüng dung : vân dé chât lUÇ1ng dât và diêu ki~n y té (sot rét) ;

- ca s6 h~ tâng don tiép nhfmg nguài di cu dôi khi côn thiéu và trang
thiét bj cân thiét cho vi~c khai hoang và trông tr9t không phài luc
nào cüng co san ; vi v~y, nguài di cu không thé tang nhanh dUÇ1c
nang suât;

- diêu ki~n song cua nhfmg nguài moi dén thuàng kho khan (thiéu
luang thl!c và thuoc men...) vi công tac chuân bj tiép don nhiêu khi
côn sa sài ; vi v~y, dù cac ca quan chuc nang da co gâng râ't nhiêu,
ca sà h~ tâng nhu thông tin liên l~c, nuoc, di~n, trtràng h9C, trung
tâm y té, vân không thé dap ûng k~p thài voi nhu câu vô cùng léln
cua nhfmg nguài moi dén (Gendreau, 1993).

Châc chân râng di dân hàng lo~t cua han 5 tri~u nguài cân dén chi phi
dâu tu rât léln tir phia Nhà nuoc. Trong khi do, nhfmg khoàn dâu tu thl!c té cua
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Nhà nuac con rât it và không thé d~t dén mûc càn thiét vm chuang trlnh di
dAn. Nhu D*ng Anh & cac cQng sI! (1997) da nhân m~nh : "Noi chung, cac
cô'gang d/làm ch~m l{li qua trinh dô thi hoa bâng vi~c phat tri/n nông thôn
và cac chllO'ng trinh phan bô' l{li không gian dân Cil d chau Adâ không thành
công... Mf)t vài thành công duy nJult déu nhiJ vào cac chinh sach rât tôn kém
(nhll d Malaysia hay Sri Lanka), diéu này gidi thich t{li saD ngày càng it quôC
gia ap dlf.ng chiln lllt!c này trên binh di~n cd nll6'c".

Va l~i, di cu g6p phan gAy ra n~n pha rÙIlg, gi6ng nhu t~p quan du canh
cua dAn tQc thiéu s6 hay cac di chûng cua chién tranh. Nhu v~y, di cu làm
tràm trQng thêm sI! mât cAn bàng sinh thâi và tù d6 c6 nhÜIlg tac dQng trl!c
tiép lén dài s6ng cua nhÜIlg nguài di cu.

Cu6i cùng, M th6ng thiéu sI! mém dèo : dang le càn phài c6 mQt t~p

hqp cac bi~n phâp ch*t che, thl!c té và tién bQ, tl! thay dôi ch~m dé thich nghi
vm cac diéu ki~n khac nhau và nhÜIlg thay dÔi tlnh hinh kinh té-xa hQi tac
dQng dén di cu. D6 là nguyên nhAn can ban dan dén két qua rât h~n ché cua
cac chinh sach di dAn.

Truac nhÜIlg nam 1990, Nhà nuac chi quan tAm dén cac chuang trinh
di dAn c6 tÔ chûc và không quan tAm dén di dAn tl! phat, khi d6 con chua phÔ
bién. Thang 12 nam 1986, vi~c dÔi mai cac CCI ché quan ly kinh té da t~o ra
nhÜIlg diéu ki~n hoàn toàn khac cho chinh sach di dAn. Di dAn dé phât trién
cac vùng kinh té mm da c6 thé dugc gân vm cac dl! an phat trién cac vùng
c6 quy mô vùa và nho, trong d6 Nhà nuac t~p trung uu tiên dàu tu dé bao
dam hi~u qua kinh té-xa Mi. Nhà nuac cüng da dành cho nhÜIlg nguài di dAn
ngoài chuang trinh cua Nhà nuac nhÜIlg diéu ki~n uu dai nhu nhÜIlg nguài
tham gia vào cac chuang trlnh di dAn c6 tÔ chûc (Vi~t Nam : Thu tuang
Chinh phu, 1995). Nhiéu giai phâp liên quan dén di dAn tai cac thành ph6
cüng làn Iugt dugc ap d~ng. Néu nhu nhÜIlg nam truac, chinh sach di dAn
cua Nhà nuac liên quan chu yéu dén khu Vl!c nông thôn, thl hi~n nay Nhà
nuac phài quan tAm dén ca hai khu Vl!c : nông thôn và thành th!, VI vi~c rài
hO nông thôn hi~n nay là mQt chu dé mà cac nhà ho~ch d!nh chinh sach di
dAn rât quan tAm.

Di dân tl! phat

Bên c~nh cac lu6ng di dAn do Nhà nuac tÔ chûc, con c6 dong di dAn
dQc l~p vm Nhà nuac (dugc gQi là di dAn tl! phat). Trên thl!c té, nhu da nêu



Dl DÂN N(n VTA 229

trên, vào dâu nhÜllg nàm 1990, cac dÇft di dân tl! phat này càn chua dUÇ1c ph6
bién ; sau d6, chung c6 xu hu611g tàng m~nh. Th~t v~y, nhÜllg chuyên bién
sâu sâc vé kinh té-xii h<')i cùa dât nuac tù han 10 nàm nay da dân dén s6 nông
dân roi bo ru<')ng d6ng ngày càng nhiéu. T~i nhiêu vùng, d~c bi~t là vùng
d6ng bàng sông HÔng, laD d<')ng nông nghi~p vân du thùa và không c6 dù
vi~c làm m~c dù sàn xuât nông nghi~p da c6 nhiéu tién bQ. Vai sl! tl! do h6a,
cac giài phâp quàn ly và h~n ché di dân càn chua dUÇ1c phât huy tac dl;lng.

Di dan tl! phat này chù yéu thuQc hai lo~i : tù vùng nông thôn này dén
m<')t vùng nông thôn khac và tù mQt vùng nông thôn dén m<')t vùng dô thi.

Cho dén hi~n nay, van chua c6 nhÜllg du li~u qu6c gia vé nhÜllg dÇft di
dan tl! phât gân dây nhât. Ok s6li~u th6ng kê hi~n c6 van rât it và sa sài, ho~c
là dUÇ1c rut ra tù mQt s6 Sb Lao d<')ng, Thuang binh và Xii hé)i cùa cac tinh,
thành ph6 nai muc dQ di dan rât 1611 (trong trUèmg hÇ1p này, con s6 thl!c té châc
chAn càn cao han rât nhiéu), ho~c tù cac cu<')c diéu tra vm m<')t vùng nào d6 do
cac ca quan khoa hQc thl!c hi~n trong khuôn kh6 nghiên cl1'u cùa hQ.

Di dân trong khu v~c nông thôn

Trang m<')t cu<')c diéu tra dUÇ1C tién hành t~i cac làng mâu, giai do~n
1992-1995 (D~g Thu, 1996), nguèri ta da nh~n thây ràng, dân s6 cùa m(lt s6
làng da tàng lên nhiéu nhèl s6 lUÇ1ng 1611 nhÜllg nguoi nh~p cu, vào thèri diêm
t~i dây c6 nhÜllg ho~t d(lng sàn xuât dUÇ1c phât trién (nuôi tôm, danh bât
ca,... ). NguÇ1c l~i, trong 10 nàm trà l~i dây, m(lt s6luÇ111g 1611 nguèri dân thu(lc
nhÜllg nh6m dan t(lc mién nui phia BAc da tl! phat chuyên lên s6ng t~i Cao
nguyên mién Trung và mién Dông Nam BQ. T~i làng Don Dac, mÔi nàm c6
tù 1 dén 2% dan s6 di cu vào Nam dé tlm dât canh tac mm; nhÜllg nguèri dân
làng N(li Du~ tham gia vào vi~c xây dl!llg nhà cùa ; nguèri dan Ninh Hi~p toa
di cà nuac dé buôn bân ; thanh niên Dông Huang, Dc Ky, Ky Nam di dai vàng
và da quy.

NhÜllg dàng di cu tl! phat chù yéu bên trang khu VlfC nông thôn di tù
cac tinh mién Bâc dén cac dnh mién Nam, ho~c diên ra bên trong cac tinh
mién nui phia BAc và giua cac tinh Bâc Trung BQ. Cu6i nàm 1993, di dan tl!
phat dén m(lt s6 tinh c6 suc hut lên tm gân 113 000 hé) gia dlnh, tuc là han
542 000 nguèri. HQ dén chù yéu tù tinh Cao Bàng (20 000 hé», là mQt dnh
mién nui phia Bâc, nai sàn xuât nông nghi~p g~p rât nhiéu kh6 khan. Tinh d6n
nh~n nhiéu nguèri nh~p cu nhât là Dàk Làk, mQt dnh thuQc cao nguyên mién
Trung, vm han 19 500 hé) (bàng 7 và 8).
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NhiIng nguài di cu này thuàng con tre (15-34 tuÔi), da phân là nam gi<1i
(52%), da l~p gia dlnh (gân 80%). Trlnh d~ hQc vân thâp : 64% trong s6 hQ
co trlob dQ tiéu hQc, và chi co 3,4% co trlnh dQ trung hQc ca sa. Nhung kinh
tévân là nhiIng nguyên nhân chinh cua viçc di cu: kh6 khan kinh té(31%),
thiéu dat canh tac (22%) và thiéu viçc làm (11 %) (Trung tâm Nghiên c6u Dân
s6 và Ngu6n lao d~ng. 1990).

Bang 7 : Quy mô cua di dân tt! phat trong mc)t so tinh xuat cu

NQu6n Q6c Thài kY S6 hô Qia dfnh S6 nQlIài di Cil

Mién nui phia BAc
Cao Bang 1980-1993 19.715 118.295
L~ng san 1980-1990 1.300 5.500
Hoàng Lién San 1991-1992 830 5.400
Quàng Ninh 1990-1992 270 1.150
Bâc TrungBé')
NQhê TInh 1980-1990 750 4.600

Nguon : PhÇlm D6 Nht;ît Tân, 1994.

Bang 8 : 86 nguài di cU tt! phat dén mc)t so tinh thành phia Nam

Nai dinh Cil Thài ky S6 he? gia dfnh 56 ngllài di Cil

Duyén hai mién Trung

Blnh Thu~n 1990-1993 15.351 73.417
Cao nguyên mién Trung
Dak Lak 1980-1993 19.578 97.890
Lâm D6ng 1988-1993 19.265 92.187
Gia Lai-Kon Tum 1986-1992 2.390 11.099
fJông Nam Bé')
Sông Bê 1980-1992 11.624 47.800
D6ng Nai 1980-1993 15.254 68.599
Tây Ninh 1980-1992 1.810 9.000

Bà Ria-Vüng Tàu 1980-1992 11.391 62.747

fJ6ng bâng Sông Citu Long
Minh Hài 1990-1993 16.000 80.000

(T6ng cQng) (1980-1993) (112.663) (542.739)

Nguon : PhÇlmD6Nht;îtTân, 1994.



Dl DÂN N(Jl D!A 231

Thuàng thl thiéu dâ:t là nguyên nhân chinh thuc dây nguài nông dân di
cu. M~c dù sàn luçmg nông nghi~p trên 7 tri~u ha dâ:t canh tac thâ:p, nhung
trang diêu ki~n sàn xuâ:t hi~n nay, sI! nông nhàn anông thôn thuc dây nhiêu
nông dân nghèo di CU : "Doi nghèo li nông thOn, fUing suât nông nghiçp thâp,
thiêu viçc và/hoijc thât nghiçp, thu nh~p thâp và thiêu dât canh tac thuc ddy
nhiê'u ngltifi dân thoat ra khoi vùng nông thOn nghèo kM" (Doan M~u Di~p

& cac c(lng SI!, 1996). VI v~y, hQ thuàng dén nhii'ng nai co Mt canh tac. Diêu
tra tién hành nàm 1994 da duqc nêu atrên liên quan không chi dén Vüng Tàu
(khu vvc dô thD mà càn cà D6ng Nai (khu vvc nông thôn). Theo diêu tra này,
ty l~ nguài di cu dén tù nàm 1994 so vâi toàn bQ s6 nguài di cu là 58% (Doan
M~u Di~p và cac c(lng sI!, 1996). Nhii'ng nguài di cu này, chù yéu dén tù nông
thôn (92,5%), hQ dén nhii'ng nai co nhiêu dâ:t canh tac han aqUê huang, và
th~m chi càn co nhiêu dâ:t han cà nhii'ng nguài không di cu aDong Nai (bàng
9) : cac chù hQ trung blnh canh tac 0,66 ha, trang khi truck khi di cu, hQ chi
co trung blnh 0,24 ha ; càn nhii'ng nguài không di cu aDong Nai co trung
blnh 0,46 ha.

Bang 9 : Di~n tich dât trung bành trên he') gia dành
aDong Nai, 1994 (m2)

Ché dO 56 hOU dat HO di Cll HO không di Cll

Nai 6 trllâc Nai 6 hi~n t~i

Hqpdông 1.567,5 37,2 27,4

Chu 56 hOU 690,0 6.244,8 4.480,0

Thuê 38,6 103,4 57,0

Khâc 59,8 220,1 34,2

Tong C9ng 2.355,9 6.605,5 4.598,6

Ngllon : Doon Mijll Diçp & cac cçng S{t, 1996.

Mong mu6n co m(lt cu(lc sông t6t han aqUê huang là m(lt ml;lc tiêu
kinh té lân. No thôi thuc thanh niên di cu cùng gia dlnh, vuÇ1t qua mQi càn
tra dé l~p nghi~p t~i m(lt vùng dâ:t mâi không c~n sI! giup da cùa Nhà nuâc.
VI v~y, hQ dap ûng nhanh nhii'ng nhu c~u vê nhân ll!c mùa VI;l. HQ san sàng
duang d~u vâi mQi kho khàn và thiéu th6n. Tuy nhiên, vi~c djnh cu phân tan
cùa hQ do không duqc tinh toan truâc da t~o ra nhii'ng kho khàn bbi vi~c

không duqc tiép don cüng nhu sI! thiéu thôn cùa cac ca sa h~ t~ng thiét yéu.
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Han nua, dân so tang à nhii'ng vùng nh~p cu t~o ra mQt ap ll,rc vé vi~c làm và

cac d~ch v'" xa hQi. Khi nhii'ng nguài di cu này chQn cac vùng rirng nui làm
nai dén (dây là diéu thuèmg xày ra VI rirng nui dong nghïa vai dâ"t canh tac),

hQ không dan do cài t~o no thành dâ"t canh tac và thành dâ"t à, và nhu v~y da

gop phân vào n~n ch~t pha rirng. Không co con so thong kê vé nhii'ng tàn pha

này, nhung mÔi mQt hQ gia dinh I~p nghi~p à vùng dâ"t mai càn toi thiéu mQt
hecta dâ"t canh tac, diéu này co nghïa là mQt hecta rirng da b~ pha hùy. VI v~y,

di~n tfch rùng à Cao nguyên mién Trung và Dông Nam B<> co nguy ca b~ thu

htfp dang ké.

Tang truàng dô thi, không co sI! bién dQng lan trong giai do~ 1975
1989, nhung I~i không ngùng tang lên. Trên thl!c té, cüng nhu hâu hét cac
nuac dang phat trién, thu nh~p à thành pho cao han à nông thôn : theo diéu

tra vé mûc song nam 1992-1993 (Uy ban Ké ho~ch Nhà nuac và T6ng c"'c
Thong kê, 1994), s1,l' chênh I~ch rA't lan. Cuoi cùng, ngay cà khi Chfnh phù da

ap d",ng nhii'ng bi~n phap dé phat trién nông thôn và khuyén khfch nguài tao
dQng huang dén nhii'ng nghé phi nông nghi~p (do là chù truang "bo nông
nghi~p chû không bo dâ"t"), nhung két quà vân không khà quan và duèmg nhu

không h~n ché dUÇ1c so nguài tao dQng à nông thôn di cu lên thành pho. Han
nfra, cac thù t",c dang ky t~m tru à thành pho da không càn mang tfnh cuëmg

ché ch~t che nfra, diéu này t~o diéu ki~n cho nguài dân di cu tlm vi~c làm dê
dàng han.

Theo cUQc diéu tra nam 1994 da dé c~p à trên (Doan M~u Di~p & cac
cQng S1,l', 1996), ty I~ nguài di cu dén tù nam 1990 so vai t6ng so nhii'ng nguài

di cu là 73% à Vüng Tàu (58% à Dong Nai). Tuang tl!, mQt cUQc diéu tra th1,l'c
hi~n à thành pho Ho Chf Minh nam 1994 (Truang Si Ânh & cac cQng s1,l',
1996) cho thâ"y 48% so nguài di CU da djnh cu tù nam 1990.

Nhii'ng thành pho lan là nai thu hut nguài tao dQng mé;lnh me nhâ"t.
Hi~n tugng di cu t1,l' phat dén thành pho Ho Chf Minh diên ra trên di~n rQng
ngay cà khi chua co cac bi~n phap nai long : bâ"t châ"p chfnh sach h~n ché
nguài nh~p cu, ty I~ nguài di cu thuân tuy à dây là +1,8% trong khoàng thài
gian tù 1984-1989 (Barbieri & cac cQng s1,l', 1995). VI hi~n nay thành pho
này co mûc tang truàng kinh té cao và 6n djnh (trung blnh 13%/nam tù 1989
1~94), nên nguài ta thâ"y à dây co "m9t s,! gia tang vê" quy mô di cll thuâ'n
tuy... Trong viçc triin khai nê"n kinh tê' thi trllèlng, thành pM' là m9t clIc da
chuc niing, m9t trung tâm hâp ddn trong vùng, m9t bâ'u không khi thuÇin lçti
cho viçc dâ'u tll vào m9t muc sông tôt hon cac vùng ngoçli vi" (Truang Si Ânh
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& cac cçmg st!, 1996). Trong giai do~n 1989-1994, ty 1~ di cu thuân tuy trung
blnh hâng nàm il nhâ't phài tù 2,5 dén 3%, tuc là cao gâ'p hai Mn con s6 dt!
tinh cha giai do~n 1984-1989.

S6 1uçtng nguài di cu này cao hon nhu câu cùa cac doanh nghi~p, ho~c

chi it là no không phù hgp VI nguai di cu là nhfrng 1ao dQng giàn don; két quà
là phat triên khu Vl!c phi két câ'u, thiéu vi~c 1àm và thâ't nghi~p gia tàng. Tuy
nhiên, hâu hét tâ't cà nhfrng nguai di cu déu tlm duqc mQt công vi~c sau 12
thâng kê tù khi dén thành ph6 (95% nam giOi và 89% nu giâi) ; 35% tlm duqc
mQt công viçc ngay trang tuân dâu d~t cMn dén thành ph6, 35% cüng tlm
duqc vi~c sau tù mQt tuân dén mQt thang dén thành ph6 (Vi~n Nghiên CUu
Kinh té, 1997). 57% s6 nguài nMp cu 1àm vi~c trang nhfrng khu Vl!c phi két
câ'u. Cu6i cùng, "tât cd khié'n nguili ta nghî rang di cu dé'n thành pM'... së tiêp
t~c di lié"n vOi qua trinh phat triln" (Truong Si Ânh & cac cQng st!, 1996).
Th~t v~y, mQt diéu tra (1999) lién hành t~i tinh Long An (DÔng bâng sông
Ci1u Long) và t~i thành ph6 HÔ Chi Minh chi ra râng di cu dén thành ph6 vùa
co 1qi cho nguai di cu, vùa co 1qi cha gia dlnh anh ta à nông thôn, VI khi cUQc
s6ng nguài di cu duqc cài thi~n thl cUQc s6ng cùa gia dlnh anh ta cüng nha
do mà duqc nâng cao (Gubry & cac cQng st!, 1999).

"Cac chinh quyé"n thành pM' së phdi duO'ng dau v6'i nhiing win dé"
nghiêm tuc vé" tliât nghiçp và qudn ly dô thj do dân sô' tang nhanh" (Truang
Si Ânh & cac cQng st!, 1996). H<;> vân dang c6 gâng kiêm soat cac dong
nguai dei xô vé thành ph6, nhung st! c6 gâng này trà nên vô ich khi nén
kinh té duqc tt! do hoa : nàm 1994, thành ph6 HÔ Chi Minh co gân 800 000
nguai không co giâ'y phép thuàng tru, và ty 1ç nguai di cu co giâ'y phép
thuàng tru co xu huâng giàm. MQt bQ ph~n nhfrng nguai di cu (khoàng
30%) s6ng t~i cac huyçn ven dô, trong do mQt s6 huyçn dang trong qua
trlnh dô thi hoa nhanh, vâi st! hlnh thành cac khu ché xuâ't và khu công
nghiçp 100. St! ra dai cùa cac nhà may da bién cac xa ngo~i ô thành cac
trung tâm công nghiçp và d!ch Vl;!. Cac trung tâm công nghi~p này thu hut
mQt 1uçtng 100 1ao dQng giàn don.

T~i Hà NQi, trong thai ky 1986-1991, m6i nàm trung blnh co thêm
22.000 nguài nMp cu. Con s6 này cao hon gâ'p 5 Mn 1uçtng nguai rai thành
ph6 di nai khac (Trung tâm Nghiên CUu Dân s6 và NguÔn nMn 1t!c, 1997).
MQt cUQc diéu tra vé dich vl;! viçc 1àm à thành ph6 cho tMy vào nàm 1992,
16.000 nguai 1ao dQng nông thôn da dén Hà NQi. Trang s6 h<;>, 2.370 nguài
1àm viçc trang linh Vl!c công nghiçp và thù công, 2.360 nguài d~p xich 1ô,
2.000 nguai 1àm trong linh vt!c xây dl!Dg, 1.970 nguai 1àm cac viçc d!ch Vl;I
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l~t v~t, 1.230 nguài làm khuân vac và hon 4.000 nguài làm thuê cho cac ca
nhân. Hi~n nay, theo Ûy ban Dân s6 và Kého,!-ch hoa Gia dlnh thành ph6 Hà
Nç,i (1992), mÔi nam co hon 20.000 nguài lao dç,ng nông thôn tù cac tinh
khac dén Hà Nç,i tlm vi~c làm. Da phân trang s6 hQ côn rat tre : ba phân tu

trong s6 hQ thuç,c hIa tuôi 20-39 (bàng 10). HQ chU yéu là nam, phl;l nu chi
chiém 21 %. Mç,t nùa s6 nguài di cu là nam giéYi à dç, tuôi 20-34.

Bang 10 : GiOi tinh và tuoi dia nhfmg ngU'Oi di cU' tOi Hà NQi (%)

Nh6m tuoi Nam Na

DlIai 20 tuÔi 10,0 2,5

20-24 tuÔi 20,5 1,5

25-29 tuÔi 14,5 5,5

30-34 tuÔi 14,5 4,5

35-39 tuÔi 9,5 4,5

40-441uÔi 6,0 1,5

Tù 45 tuÔi trèJ lên 4,0 1,0

TÔng công 79,0 21,0

Ngllô'n : Li Tana, 1996.

Ty l~ nhii'ng nguài da co gia dlnh vào thài diêm di cu râ"t cao (gân
80%). Trang khi di cu tl! phât tù khu Vl!c nông thôn này dén khu Vl!c nông
thôn khâc thuàng di véYi cà gia dlnh, nguài laD dç,ng thuàng di mç,t mlnh di
cu tù nông thôn ra thành thL và hâu nhu không co hành IY. Ngoài ra, hQ co
trlnh dl) hQc van cao hon (Li Tana, 1996) (bàng Il).

Bang Il : Trinh dQ hQc van dia ngU'Oi di cU' tOi Hà NQi (%)

Trfnh dô hoc van Phân bD (%)

Chua bao già di h9c 0,0

LéIp 1dén léIp 4 7,5

LéIp 5dén léIp 7 55,5

Lm> 8dén lm> 12 37,0

TÔna 100,0

Ngllô'n : Li Tana, 1996.
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Chinh nhfrng tinh chât trên cha phép nhfrng nguài di cu tlm vi~c làm dê
dàng hem. MQt bQ ph~n lan trong 50 hQ tlm dugc vi~c ngay trong thâng dâu
dén thành ph6 : diêu tra tién hành d6i vai nguài di cu dén Hà NQi cha thay
74% 50 nguài dugc hoi tlm dugc công vi~c dâu tiên sau mQt tuân dén thành
pho (tuc là cao hem rat nhiêu 50 vai thành ph6 HÔ Chi Minh) và 19% trong 56
hQ tim dugc vi~c sau tù mQt tuân dén mQt thang (Trung tâm Nghiên clÎll Dân
50 và Nguôn laD dQng, 1997). Công vi~c mà hQ tlm dugc dem l<;li cho hQ thu
nh~p cao hem nhiêu 6 nông thôn. Nhu v~y rô ràng là "nê'u nguifi ta mUôIl t/zay

dô'i xu thlChWlg vi di CU (dê'l Hà N(Ji) và kié'm soat quy mô cua no, cac/z tôt
nhat là tÇlO thêm Ilhiêu vi~c làm tÇli quê hUO'llg cua nJzîillg ngui'Ji di cu' (Doiin

M~u Di~p & cac cQng sI!, 1998).

Nguài laD dQng nông thôn di cu dén thành ph61à mQt Mu quà cùa vi~c

tl! do hoa nên kinh té và tl! do di l<;li. No cho phép phân bo lao dQng hqp ly
hem gifra cac khu vl!c kinh té khac nhau. Nhtmg nhfrng làn song di cu này d~t

ra nhiêu van dé vê quàn ly dô th! : nhà 6, giao thông, nuac, ca 56 h<;l tâng vé
y té và giao dl:lc, môi truàng (thu gom rac thài, thoat nuac thài ... ), tac nghén
giao thông...

Két Im)n

Cho tai nhfrng nam gân dây, Chinh phù dii dan dân kiêm soat dugc 51!
gia tang dô th! và tai phân bô lao dQng nông thôn dén cac vùng kinh té mai.
Chinh sach di dân van là mQt bQ pMn quan trQng trong chinh sach phat triên
kinh té-xii hQi cùa dat nuac. Di nhiên, chinh sach này phài phù hqp vai nhÙ'I1g
thay dÔi cùa tinh hinh kinh té-xii hQi. Luôn luôn phài nha ràng, hi~n nay, vai
dân 50 gân khoàng 80 tri~u nguài, moi nam l<;li co mQt tri~u nguài gia nh~p

vào th! truàng lao dQng.

Tuy nhiên, nguài ta co thê nghi ràng quy mô rQng lan cùa di dân co tÔ
chuc sé giàm dân. No chù yéu sé chi dien ra trong ph<;lm vi cùa tÙllg vùng,
tÙllg tinh. Vi~t Nam hi~n van càn 4 tri~u hecta dat nông nghi~p bo hoang và
hem 10 tri~u hecta rÙllg chua dugc khai thac. Vi v~y vi~c chu trQng dén cac
vùng kinh té mai là mQt nhu cau d6i vai 51! phât triên cùa Mt nuac.

Càn vê di cu tl! phat, chung sé tiing, d~c bi~t néu trong nhÙ'I1g nam tai
nên kinh té tiép tl:lC tang truèfng m<;lnh. Chung sé co tac dQng ngày càng m<;lnh
mé lên qua trlnh dô th! hoa và phân b6 dân cu và nguài lao dQng trên toàn
qu6c. Can d~c bi~t tranh dê chung gây ra nhÙ'I1g Mu quà xâü dén chat luqng
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cu<)c s6ng cùa nguèri dân, d~c bi~t SI! tang lên thai qua cùa cac thành ph6 lan.
SI! di cu cùa lao d<)ng nông thôn dén thành thi vàn se là m<)t bài toan kho khan
d6i vai cac nhà ho~ch dinh chinh sach. Oic nhà lânh d~o sau khi dâ nh~
m~ dén "kiém soat" di CU và nguèri di cu, ngày càng bi thuyét ph\lc vê sI!
dn thiét phài bào dàm tl! do di cu, cung câ'p cho nguèri di cu cac dich V\l xâ
Mi và thila nh~n vai tro cùa di cu nhu m<)t nhân t6 phat trién (Trinh Khac
Thâm & Doan M~u Di~p, 1998).

Dé phat trién ben VÜl1g và hài hoa, và dé phân b6 dân cu cân bâng giüa
cac vùng khac nhau trên dâ't nuac, giüa thành ph6 và nông thôn, di cu phài
duç'c diêu chinh bâng vi~c quy ho~ch lânh thÔ : do là nhiing "tro chai lânh thÔ
cùa vi~c xây d'!I1g nhà nuac" (Vü TI! L~p & Taillard, 1994), doi hai nhiing
giài phap sau :

- Cài thi~n diêu ki~n s6ng à khu Vl!c nông thôn (chinh sach phat trién
nông thôn, dâu tu vào thù công nghi~p và công nghi~p nht;, ca sà h~

tâng xâ Mi,...) ;

- Tiép t\lC (và nâng cao) chuang trlnh tai phân b6 không gian dân s6
dén cac vùng kinh té mm ;

- Uu tiên cho cac thành ph6 nha d6i vai nhiing dâu tu trong Hnh Vl!c
công nghi~p thông qua chinh sach hâ'p dân vê thué, giao thông và
viên thông ;

- Quy ho~ch khung cành s6ng trong cac thành ph6 lan (giao thông,
nhà à, v~ sinh môi truàng,...) vi châ't luqng cu<)c s6ng cùa nguèri dân
thành thi và nang suâ't dô thi.
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Dibùa



8

Dô thi hoa.

Lê Van Thành

Co nhiéu cach hiéu vé dô thj hoa. Trong ph~m vi chuemg này, chUng tôi

djnh nghïa dô thj bOa là st! gia tang dân s6 cùng vâi st! phat trién kinh té và

xa Mi cua cac thành ph6.

Ngày nay, phân 16'0 cac qu6c gia dang phat trién déu coi vân dé dô thj

bOa (co nghïa là st! gia tang dân s6 dô th!) là m~t trong nhÜl1g vân dé dân s6

buc xuc nhât, th~m chi côn cang thâng hem muc sinh cao và ty l~ tang tt! nhiên
dân s6 cua qu6c gia. Nhiéu chinh phu da ap dl;lng cac chinh sach dé làm giam

bât lu6ng di dân dén cac dô thj. Tuy nhiên, phân 16'0 cac chinh sach này déu

co két qua h~n ché vi chUng duqc thiét l~p trên ca sb thiéu hiéu biét dây du
vé nguyên nhân cua di dân. VI v~y, qua trlnh dô thj hoa d~t ra rât nhiéu vân

dé kinh té và xa Mi.

Tir nam 1945 cho dén nay, Vi~t Nam da trai qua nhiéu thay d6i vé kinh
té và xa h~i : truâc nam 1945, Vi~t Nam là thu~c dja cua Phâp ; tir nam 1945

dén 1975, cu~c chién tranh giai phong dân t~c da diên ra trên m~t dât nuac
bj chia dt tir nam 1954 vai ché d~ chinh tti cua hai mién Nam-BAc khac
nhau ; sau khi th6ng nhât, nén kinh té da duqc ké hOë;lCh hoa và t~p trung
hoa ; tir nam 1986, cùng vm chinh sach D6i mm, dât nuâc da chuyén sang

nén kinh té thj truèmg theo djnh hu6'og xa Mi chu nghïa. Tât ca nhÜl1g thay
d6i này da anh huemg rât 16'0 tm qua trlnh dô thj hoa và cüng là m~t nét d~c

trung b Vi~t Nam.



242 DÂN s6 v À PHAT TRIÉN à vItI NAM

Nâm à khu Vl!C Dông Nam A, Vi~t Nam co di~n tich 329.000 km2,
vai dân solà 76,3 tri~u nguài theo két quà TÔng diêu tra dân so 1999. Toàn
bl) Hinh thÔ dugc chia thành 61 don vi hành chfnh, 58 tinh và 4 thành pho
trl!c thul)c Trung uong là Hà Nl)i, Hài Phàng, Dà Nang và thành pho Ho Chf
Minh 1. Oic thành pho và cac tinh dugc chia thành cac qu~n (huy~n), roi tù
qu~n (huy~n) l~i chia ra cac phuàng (xii). Trung tâm cùa cac tinh, qu~n và
xii t~o thành khu t~p trung dân cu mà hàu hét là cac thành ph6 vai nhüng
mûc dl) phat trién khâc nhau.

Theo dinh nghïa cùa Vi~t Nam, khu dân cu dugc coi là dô th! khi no
Mi tl;1 cac tieu chuan sau :

- Là ml)t trung tâm kinh té da ngành nghê ho~c ml)t trung tâm kinh té
chuyên ngành, giü vai trà quan trQng trong sI! phât trién kinh té và xii
hl)i cùa dâ't nuac hay cùa m<lt vùng, m(>t tinh, hay m(Jt qu~n (huy~n) ;

- Dân so (không ké dân CU à ngo~i thành), không duai 4.000 nguài (à
cac khu VI,lc miên nui co thé ft hon).

- Sàn xuâ't và kinh doanh buôn ban phat trién, lao d(Jng phi nông nghi~p

chiém trên 60% tÔng so nguài dang làm vi~c.

- Co h~ thong trang thiét bi ky thu~t và ca sà h~ tàng công c(Jng à tùng
bl) ph~n hay toàn bl).

- M~t dl? dân so phài cao hon so vai vùng nông thôn, và dugc xac dinh
riêng cho tùng lo~i thành pho, m~t dl) dân cu cùa lo~i thành pho ft quan
trQng nhâ't là 6.000 dân/km2.

Dén nam 2003, dân so dô thi cùa Vi~t Nam chiém khoàng 25,4%2 dân
so cà nuac. Ty l~ này tang ft trong ml?t thài gian khâ dài do cac d~c trung
riêng cùa Vi~t Nam mà chung tôi sê phân tfch trong cac phàn sau.

Lich sir Vi~t Nam cha thâ'y tinh hlnh dân cu và sI! phât trién cùa dât
nuac gân lién vm vi~c di dan tù BAc vào Nam, vm vi~c mà rl?ng Hinh thÔ, hinh
thành cac thành pho mm và tÔ chûc b<) may hành chfnh, thé hi~n rô chù
truong chfnh sach cùa Chfnh phù trong cac giai do~ khac nhau. Vi v~y, càn
nghiên cûu lich sir phât trién cac thành pho cùa Viêt Nam trong qua khû dé
co dinh huang dung dân cho dô thi hoa trong tuong lai.

1. S6 li~u dtn nam 1999 do Ban bitn t~p c~p nh~t.

2. S6 li~u dtn nam 2003 do Ban bitn t~p c~p nh~t.
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Ml;lC dich cua chuang này là nhAm xac djnh huang phat triên dô thj
trong giai do~n kM dài, tù 1945 cha dén nay, xac djnh nhüog yéu t6 quyét
djnh qua trlnh dô thj hoa và cac chu truang, duèmg 16i cua Chinh phu trong
cac giai do~n khac nhau. M~t khac, chuang này cûng trioh bày nhüog vân dé
mà cac thành ph6 cua Vi~t Nam hi~n nay dang vâp phai và dua ra nhüog giai
phap b tAm vî mô. Oic nh~n xét, phat hi~n và dé xuât b chuang này (ngo~i trù
phAn tham khao trong cac van ban chinh thuc), déu hoàn toàn mang tinh ca
nhân và không d~i di~n cha bât ki quan diêm chinh thuc nào.

L~ch sir cua dô th~ Ma aVi~t Nam

SI! hinh thành cac thành phô cho tUi m'lm 1954

Vi~t Nam da trb thành m(>t qu6c gia tù rât sÔffi. Truâc Công nguyên j cac
vua Hùng da ch(;m thu dô và xac djnh cac trung tâm hành chinh cua dât nuâc.
Vào thé ki X, sau 1.000 nam th6ng tri cua phong kién Trung Qu6c, Vi~t Nam
da giành dUÇ1c d(>c l~p. Oic triéu d~i Ly, Tràn, Lê da dua dât nuâc trb thành
m(>t qu6c gia phan vinh. Nuâc Vi~t Nam khi d6 bao gôm cac tlnh tù phia Bâc
tm Bâc Trung B(> hi~n nay, dUÇ1C t6 chuc ch~t chë thành cac dan vj hành chinh.
Trung tâm cua cac dan vj hành chinh này là cac dô thj dâu tiên cua Vi~t Nam.

Vào thé ky XVII, cu6i triéu Lê, trong cu(>c dâu tranh giành quyén h,rc
vâi cac chua Trjnh b mién Bâc, cac chua Nguyên b mién Nam da mb r(>ng
biên gim tù Quang Bioh tm dông bà.ng sông Ciru Long. Vi~c khai khân dât
dai và t6 chuc di dân da dUÇ1c th\,lc hi~n nhà cac chinh sach uu dai và m(>t h~
th6ng chinh quyén vüog m~, giup da nhüog nguài dân mâi chuyên tâi cac
vùng dât này. Cung di~n cua cac chua Nguyên trb thành cac thành ph6 mâi
cua vùng dât phuang Nam này. Oic chinh sach và bi~n phap tich c\,lc da t~o

diéu ki~n cho nông nghi~p phat trién m~nh và dam bao cho nguài dân tm dây
yên tâm djnh CU lâu dài. Diéu này da t~o nên m(>t ca sb viing cbAc dé phat
triên cac thành ph6 mién Nam trong wang lai.

Vào théky XVI và XVII, cac thuang gia châu Âu và châu Ada tm Vi~t

Nam. N(>i thuang và ngo~i thuang rât phat trién, nhiéu thành ph6 và thuang
cang buôn ban da dUÇ1c xây dl,l'ng nhuThang Long, ph6 Hién (Hung Yên), H(>i
An (Quàng Nam) và Gia Dinh (thành ph6 Hô Chi Minh ngày nay). Thuang
m~i, djch Vl;l và cac nghê thu công da xuât hi~n b thành ph6. Trong xa Mi,
bên c~nh tàng 16p tri thuc và tàng 16p nông dân con xuât hi~n hai tâng 16p mm
là công nhân và thuang nhân.
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Dâu théky XIX, sau mQt cUQc chién tranh kéo dài, Nguyên Anh danh
thâng nhà Tây Son vào nâm 1802, th6ng nhât dât nuac, l~p nên triéu dl;lÏ mai
và xây dl!Og mQt h~ th6ng chinh quyén th6ng nhât tù Bac tai Nam. Trung tâm
hành chinh à tât ca cac câp là cac thành ph6, nai trao d6i hàng hoa, nai ~p
trung cac nghê thù công và cac trung tâm vàn hoa, giao dl:lc.

Vào thài ky Phâp thuQc, nuac Vi~t Nam dugc chia thành ba vùng, m6i
vùng co m<')t ché dQ chinh tri khac nhau. Chinh phù Phâp da dâu tu rât nhiéu
vào cac dnh phia Nam (Nam 13<'» dé khai thâc nguyên li~u và khuyén khich
cac nhà dâu tu Phâp l~p d6n dién cao su và cây công nghi~p khac, tang cuàng
xuât khâu g~o, hlnh thành cac tl}1ng tâm hành chinh quan trQng, xây d1,TIlg cac
tfl:lC duàng lan, mà cac tuyén duàng bién dé n6i lién Sài Gèm, thành phô trung
tâm cùa Nam 13<'), vm cac thành ph6 khac và vm d6ng bâng sông Oro Long
cüng dugc thgc hi~n vào thài ky này. D~c bi~t, nguài Phap dâu tu xây dl!Og
Sài Gon thành mQt trung tâm kinh té cùa toàn Dông Duang. HQ cüng dâu tu
vào Hà N<)i, nai co vai tro chinh tri hàng dâu. Oic nhà may dâu tiên, nén
mong cùa ngành công nghi~p Vi~t Nam trong tuang lai cüng dugc xây dl!Og
vào thài ky này. Dé dap ling vm cac nhu câu hành chinh, m<)t h~ th6ng tù
thành phô dén câp tinh da dugc thiét l~p à mién Bac và mién Trung. Vi v~y,

da xuât hi~n cac khu hành chinh, khu buôn ban, nhà may di~n, nhà may thùy
di~n, b~nh vi~n, bUll di~n, ngân hàng, trUàng hQc. Nhung rô ràng, sg quan tâm
cùa Chinh phù bao M nhâm phât trién cac thành phô da làm tàng thêm
khoang cach giûa thành tbi và nông thôn, và sg giàu co cùa tâng lap thi dân
chi càng khoét sâu han khoàng cach v6n co giûa dài sông thành thi và nông
thôn. Qua trlnh dô thi hoa cüng dugc dây m~nh : vào nam 1943, dân s6 Sài
Gon là 500.000 nguài, gâp dôi nam 1928, vm ty l~ tang blnh quân nam là
5,6%. Nhung à nông thôn, cu<)c n6i d~y cùa nhûng nguài nông dân phai s6ng
trong sg bâ't 6n và tlnh tr~g kém phât trién, liên tl:lc diên ra. Vi v~y, trong gân
mQt thé ky dô M cùa Phâp, dô tbi hoa dugc danh dâ'u bâng cu<')c chién tranh
và diên ra cMm ch~p. Han nûa, vi~c bâo M à dây cüng chi dUQc quan tâm
m<')t cach chùng mgc, câi mà chinh phù bào M quan tâm tm nhiéu nhâ't là khai
thâc tài nguyên thu<)c dia.

Tù nam 1945 dén 1954 là giai do~n dâu tranh ch6ng sg quay trè11~i

cùa thgc dân Phâp. M<)t b<') ph~ri dân cu rài khôi thành ph6 vé nông thôn ho~c

tham gia vào d<)i quân du kich, dé thé hi~n y chi sg bât hçtp tac vm quân
chiém dong, và thành l~p Chién khu. Ch.ù trUang không dé cùa cài cùa dân
rai vào tay gi~c, thgc hi~n vuàn không, nhà tr6ng khién quang cành thành
ph6 và nông thôn mau chOng trè1 nên hoang tàn, nhûng con duàng n6i lién
nông thôn vm thành pM bi pha My. Vào thài ky này, dân s6 è1 thành ph6
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giàm, ho~t d"ng kinh té cùa cac thành ph6 ch~m l~i. Trong cac thành ph6 bi
t~m chiém, nguài Phâp không xây dl!Og nua, h9 chi thl!c hiçn chién tranh dé
va vét cùa cài.

nô th! hôa tà niim 1955 dtn niim 1975

Nam 1954, hiçp dinh Gianeva da chia dt Viçt Nam thành hai phân
theo vï tuyén 17 : miên Bâc và mien Nam. Qua trinh dô thi hoa 6 hai mien
dugc thl!c hi~n theo hai ché d" thù dich ; m~c dù dô thi hoa dugc thl!c hi~n

duôi ành hubng cùa cac chù truang kinh té, xa h"i khac nhau song qua trlnh
dô thi hoa 6 cà hai miên tiép tl,lc dién ra trong dieu ki~n chién tranh. M"t cu"c
chién tranh kéo dài 21 nam, gây tÔn thât cà ve nguài làn cùa, là nguyên nhân
chinh gây ra sI! ch~m phât trién cùa dât nuôc noi chung, và t6c d" dô thi hoa
cMm noi riêng.

à mien Bâc, khi hôa blnh l~p l~i, Chinh phù khuyén khich khai thâc
cac vùng co tiem nang 100. Nhieu vùng kinh té môi da dugc xây dl!Og 6 cac
tinh miên nui phia Bâc, 6 dong bâng sông Hông và 6 Bâc Trung BÇ. Nhung
sI! phat trién 6 cac vùng kinh té này không dù sûc hut sûc lao d"ng 6 cac
vùng khac và cac thành ph6 dugc xây dl!Og cüng l~i nho han dl! kién. Ca s6
h~ tâng thiéu th6n, viçc cung câp nguyên liçu không thuèmg xuyên, viçc làm
cüng không co nhieu. Cac thành ph6 lôn, nhât là Hà N"i, da thl!c hiçn cac
biçn phâp kiém soat nh~p cu dé h~n ché tang dân s6, vi dl,l, nhÜIlg nguài
không co M khâu thuèmg tru së không dugc câp tem phiéu. Dong thài, thl!c
hiçn chinh sach khuyén khich nông nghiçp, khién nhieu nguài quay tr6 l~i

nông thôn làm an.

Tù nam 1966 dén nam 1972, Hà N"i và m"t s6 thành ph6 khac 6
miên Bâc tr6 thành ml,lc tiêu ném bom cùa My, chién tranh càng ành
hu6ng nhieu han dén qua trinh dô thi hOa. Nguài My mu6n dua mien Bâc
tr6 ve thài ky do da. Nguài dân thành ph6 phài sa tan ve nông thôn. Nam
1966, thài ky My ném bom, m"t niia s6 dân Hà N"i da rài thù dô. Nam
1968, My t~m ngùng ném bom, nhieu nguài dân quay tr6 l~i thành ph6.
Nam 1972, m<)t lân nua 60% dân s6 l~i phài sa tan khoi thành ph6. Cac
nhà may cüng phài di rài. SI! tàn phâ tMt nghiêm tr9ng, khoàng 17.000
ngôi nhà da bi bom pha My, h~ th6ng nuôc và diçn cüng bi hong. VI v~y,

Hà N"i da mât di nét Mp dân cùa m"t thành ph6 100, ngay cà sau khi
chién tranh két thuc, qua trinh khôi phl,lc và gia tang dân s6 cùa thành ph6
cüng dién ra cMm.
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à miên Nam, sau nam 1954, khoang cach giua thành thj và nông thôn
không ngùng tang lên. Thành ph6 tn1 thành h~u phuemg và trung tâm kinh
té, ky thu~t quân sI! cua My. My mu6n tach ly nguài dân thành thj v6i. nguài
dân nông thôn han nua. Sài Gon, thu dô cua miên Nam, phat trién nhanh
chong dé trà thành trung tâm kinh té, van hoa xà hQi cua miên Nam. Râ:t
nhiêu viên chuc, sy quan, doanh nhân, nhüog nguài làm vi~c trong lïnh VJ!c
van hoa, giao dl,lc, xà hQi da t~p trung vê dây. Miên Nam luc do dugc chia
thành 4 khu quân sI!. Oic thành ph6 nhu Dà Nang (khu VJ!c 1), Quy Nhem,
Nha Trang (khu vl!c 2), Biên Hoa (khu vl!c 3), Càn Tha (khu vl!c 4) nMn
dugc nhüog nguon dâu tu v~t châ:t dang ké dé thl!c hi~n vai tro ca sà h~u

phuemg. M~t khac, cac thành ph6 này da tiép nMn mQt phân s6 dân nông
thôn tâi dây lanh n~n. Nhu truàng hqp cua Dà Nang, sau cUQc T6ng tién
công Tét M~u Thân (1968), chi trong co mQt nam dân s6 Dà Nang da tang
lên dén 20%. Oic thành ph6 nho khac dugc dâu tu ft hem. Nhln chung, truâc
nam 1975, à miên Nam, vai tro cua cac thành ph6 râ:t mà nh~t và chju anh
huàng cua cac ho~t dQng kinh té cua Sài Gon.

Bàng 1 : SI! phat triên dân s6 dô th, à mién Bac
và mién Nam Vi~t Nam tù nam 1955 dén 1999 (nghin nguOi)3

Nam

1955 1960 1965 1971 1974 1979 1989 1999

Dân 56 mién Bac 13.574 16.100 18.271 21.154 22.700 27.278 32.210 36.276,8

Dân 56 dô thi 1.004 1.401 1.809 2.218 2.384 3.624 4.491 5.966,1

TY 1$ dô thi h6a 7,4 8,7 9,9 10,5 10,5 13,3 13,9 16,4

Dân 56 mién Nam 11.500 14.072 16.299 20.093 22.310 25.184 32.202 40.046,4

Dân 56 dô th! 3.186 3.126 4.189 6.583 8.924 6.649 8.249 12.110,7

TY 1$ dô thi h6a 27,7 22,2 25,7 32,8 40,0 26,4 25,6 30,2

Ngllon : Tnrong Sy Anh, 1994.
T6ng qlc Thông kê. 2001

3. S6 liçu nam 1999 do Ban biên t~p c~p nh~t.
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d nông thôn, dê chong l~i thâng 19i cua cac Il,rc luçmg giai phong kiêm
soat dugc dân so và dâ"t dai, chfnh quyen Sài Gon da t~p trung dân vào cac
"â"p chién lugc", và trong ph~m vi cua chuong trlnh phat triên kinh té nông
thôn, chfnh quyen nguy da xây dlp1g nhiêu thành pho nhO 6 vùng nông thôn.
Tuy nhiên, m~c dù co gâng thl,l'c hi~n song cac tham vl?ng này deu thâ"t b~i.

Dây là mqt sai lâm trong vi~c thl,l'c hi~n y do tach ngubi nông dân kh6i làng
m;;tc, tu li~u san xuâ"t và khung cành dbi song gia dlnh cua hl? trong khi
nhÜ'ng trg câ"p mà hl? nh~n dugc trong cac â"p chién lugc râ"t ft ûi. Hon thé nfra,
nhÜ'ng co gâng cua chfnh quyen l~i gây ra tu tubng phan khang. Dê lanh n~n,

dân cu cac vùng nông thôn l~i ra thành pho, làm gia tang dân cu 6 cac thành
pholém cua mien Nam vào nhÜ'ng ngày cuoi cùng cua cuqc chién nam 1975.
56 dân dô th! luc do chiém 40%, nhung Mu hét t~p trung 6 cac thành pho
lém. Dây là mqt sl,l' dô th! bOa m~nh më, do chién tranh, chû không phai do
yêu du phat triên kinh té.

Vl v~y, chUng tôi co thê két lu~n ràng, dô th! hoa 6 mien Bâc ding nhu
mien Nam, da ch!u anh hubng cùa chién tranh, tuy nhiên theo hai khuynh
huémg hoàn toàn khac nhau. d mien Nam, dân so dô th! râ"t cao, chiém tai
40%. d miên Bâc, ty l~ này thâ"p hon rat nhieu, chiém hon 10% vào nàm
1974, mqt nam tmac khi thong nhat dat nuac.

Dô th! hou tif nom 1975 din nom 1986

Sau khi thong nhat dâ"t nuac, Vi~t Nam huy dqng tat cà sûc ll,l'c cua
mlnh dê khâc phl;lC Mu qua chién tranh và xây dlp1g mqt dâ"t nuac xa hqi chU
nghïa. Cac nuac xa Mi chU nghïa deu co nhÜ'ng d~c diêm chung vé dô th! bOa,
trong do diêm n6i b~t nhat là mqt chién lugc phat triên hài hoa giüa nông thôn
và thành th!. Mqt m~t, vi~c phat triên cac dô th! vùa và nhO nhàm tranh vi~c

t~p trung qua mûc dân CU và cac nguon ll,l'c vào cac thành phOlém. Nhung m~t

khac, chién lugc này co thê dua dén mqt toc dq tang tmbng dô th! ch~m, giam
tfU thé dô th! cua cac thành pho lém. cac nuac xa Mi chu nghïa này déu co
chfnh sach tfU tiên phat triên khu Vl,l'C nông thôn, xây dlp1g nhà may trong cac
khu công nghi~p cach xa cac khu dô th! lém và phat triên cac thành pho trung
blnh, dong thbi ding khuyén khfch l~p s6 M khâu dê h;;tn ché di chuyên.
NhÜ'ng chfnh sikh khac vé san xuat và buôn ban, vé quyén s6 hfru bâ"t dqng
san, cham soc y té, gÏéio dl;lC liên quan dén nhüog ngubi không co M khâu
thubng tru da h~n ché sl,l' gia tang dân so 6 cac thành pho lém. Vi~t Nain cüng
ap dl;lng cac bi~n phap này.



248 DÂN s6 vÀ PRAT TRIÉN à vItI' NAM

Sau khi th6ng nMt, Chinh phù da thl;lc hi~n chù truang "phân b6 l<;li dân
cu" trên quy mô 16n. Do là dua nhüog nguài thât nghi~p à cac thành ph6 100
cùa miên Nam dén làm vi~c à cac vùng kinh té mm hay trà vê qUê huang cùa
hQ. Nhu v~y, mQt phân 16n dân CU thành ph6 da chuyên tâi cac vùng kinh té
mm ho~c vê nông thôn dê làm ruQng và khai hoang. D6ng thm, nhüog ngum
dân thành ph6 không châp nh~n ché dQ mm ding di tàn. Do do, dân s6 à cac
thành ph6 miên Nam da giàm dang kê.

Bang 2 : SI! phat triên cùa dân 50 thành th! và nông thôn
tù nAm 1975 dén nAm 19994

Nàm Dân sô (nghin ngltèli) Dân sô thành th! (%) Dân sô nông thôn (%)

1975 47.638 21,5 78,5

1976 49.160 20,6 79,4

1977 50.413 20,1 79,9

1978 51.421 19,7 80,3

1979 52.462 19,2 80,8

1980 53.722 19,2 80,8

1981 54.927 18,6 81,4

1982 56.170 19,2 80,8

1983 57.373 19,1 80,9

1984 58.653 18,9 81,1

1985 59.872 19,0 81,0

1986 61.109 19,3 80,7

1987 62.452 19,7 80,3

1988 63.727 19,9 80,1

1989 64.774 20,1 79,9

1990 66.233 20,1 79,9

1991 67.774 20,1 79,9

4. 56 Iiçu nam 1999 do Ban biên l~p c~p nh~l.
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Nam Dân s6 (nghin ngllài) Dân s6 thành th! (%) Dàn s6 nông thôn (%)

1992 69.405 19,1 80,9

1993 71.025 19,2 80,8

1994 72.509 19,5 80,5

1999 76.323 23,7 76,3

Ngllon: Sô' liçll th6ng kê c"a nuéJc Cqng hoa )(Ji hqi Ch" nghi'a Viçt Nam 1976,
1994, Hà Nqi, 1990 và 1995.

TtJng qlc Th6ng kê, 2001.

Trong giai do~n truÔ'c dAy, hàu hét cac thành pholoo cùa miên Nam
là trung tAm chi huy cùa cac vùng và cac Mu cu quAn sl!. Linh Vl!C djch Vl,l

phat trién m~nh, nhung chù yéu là cac djch Vl,l phl,lc Vl,l quAn d(>i. Vi v~y, dAy
là cac thành pho tiêu thl,l, chu không phài là thành ph6 sàn xuâ't, và chung
càn trà thành thành pho sàn xuâ't. Ca câ'u kinh té ph,it trién theo huoog
nghiêng vê công nghiçp và thù công nghiçp, ành huàng dén lïnh Vl;lc djch Vl,l.
Sl! tién trién cùa ca câ'u kinh té da dAn dén sl! thay dôi ca câ'u nghê nghiçp
và quay vong nhAn công. Nam 1975, nhAn công du thùa cùa thành ph6100
phài làm viçc trong cac lïnh vl!c sàn xuâ't. Cung càn tinh dén 50 luçmg 100
binh Hnh, sy quan và viên chuc cùa ché d(> cu dang thâ't nghiçp. Viçc dua dân
thành ph6 vê nông thôn chac chan là kh6 khan, nhung là viçc làm càn thiét
luc bâ'y già.

d miên BAc, chinh phù cung da thl!c hiçn dan dAn à nhùng khu Vl!C t~p

trung dông dAn cu nhu Hà N(>i và cac tinh dÔng bang sông HÔng. Hà N(>i là
m(>t trong nhùng thành pholoo da co nhiêu co gang trong công tac này. Nhiêu
dçJt di dAn vào miên Nam, dén cac tinh TAy Nguyên và dÔng bang sông Ci'ru
Long da dugc thl!c hiçn. Tuy nhiên, công tac t6 chuc vAn chua th~t hoàn hào.
M(>t 50 nguài, sau diém dén dàu tiên là TAy Nguyên, tiép tl,lc phài di chuyén
dén m(>t nai khac, th~m chf phài chuyên dén làn thu ba tm cac thành ph6 100
cùa miên Nam.

Dé thl!c hiçn chinh sach phAn b61~i dAn cu, trong nhùng nam vùa qua,
chinh quyên dja phuang da tich cl!c v~n d(>ng nhân dân chuyên dén cac vùng
kinh té mm. Theo Mo cao cùa B(> Lao d(>ng - Thuang binh và Xa Mi, tù nam
1975 dén nam 1980, giai do~ dinh cao cùa qua trlnh phân b61~i dân cu, da
co 4 triçu nguài di chuyén. Tuy nhiên, vi nhùng nguyên nhAn khac nhau,
nhiêu nguài da quay trà l~i qUê huang (không c6 con 56 chinh xac). Vi v~y,
cac két quà d~t dugc vAn chua cao. Rut kinh nghiçm cùa viçc thl!c hiçn di dAn
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thbi ki này, cac cu(>c di dân sau d6 da dugc t6 chuc tot hon. Tù nam 1991 dén
nam 1992, do vi~c di dân da c6 nhÜI1g két quà khà quan, Chinh phù da t6 chuc
di chuyén cho 300.000 nguài, nhung so nguài di theo sb thfch cùa minh
không phài là nhiéu.

Cu(>c dâu tranh cùa Chinh phù nhàm ngan ch~n st! hlnh thành cac thành
pho dông dân, bàng vi~c dan dân dé giài quyét vân dé vi~c làm trong hoàn
cành nén kinh té con kh6 khan, da dugc thé hi~n r5. Nhung vi~c t6 chuc di
dân không dl;!t dugc hi~u quà cao, nguôn von hô trg thiéu, CCI sb hl;! tâng nCli
d6n tiép nghèo nàn, vi~c tht!c hi~n không linh hOl;!t và qua CUng nhâc.

Và ll;!i, trong qua trlnh phât trién CO" câu kinh tékhu Vl;lc dô thi, vi~c di
chuyén m(>t so nhà may, công xuàng, kho tàng nâm trong cac khu dân cu da
làm cha CCI sb hl;! tâng, duàng pho, h~ thong câp thoat nuac và ml;lllg lum di~n

bi xuong câp. Xe c(> chuyên chb nguyên li~u phl;lC Vl;l sàn xuât và sàn phâm
cüng g6p phful làm duàng pho xuong câp nhanh ch6ng. Quàn ly dô thi yéu
kém cüng là nguyên nhân xuong câp cùa cac thành pM. gây ra st! l(>n x(>n và
cac sai lâm không thé CUu van. Vi~c xây dl!llg không dugc kiém tra ch~t chë,
m(>t so hQ dân cu lân chiém dât xây dl!llg và vé sau Chinh phù ll;li phài ton phi
nhiéu dé giài ph6ng m~t bàng. Kinh phi dâu tu cho CCI sb hl;! tâng thâp và chù
yéu lây tù ngân sach Nhà nuac, do d6 không thé xây dl!llg nhiéu công trlnh
mm hay bào du6'ng nhÜI1g công trlnh cÜ. Chinh vi v~y. CCI sb hl;! tâng dô thi
chua dap Ung nhu câu cùa nhân dân.

Tuy nhiên vào giai do~n này, rât nhieu công trlnh da dugc xây dl!llg
dé phl;lC Vl;l nhu câu vê quàn ly và sàn xuât. Nhà nuac da xây dl!llg nhiéu nhà
b cha nhÜI1g ngubi hôi huong. BQ may chinh quyén dugc cùng co, t6 chuc
ll;!i, cac công trlnh công c(>ng dugc xây mai, di~n ml;!o thành pho ngày càng

d~p hon.

Dô thi h6a tà ndm 1986 dln nay

Thbi ky này dugc danh dâu bàng chù trUong d6i mm vê mQi phuong
di~n. Dât nuâc da chuyén tù nen kinh té ~p trung và ké hOl;!ch h6a sang nen
kinh té fui trUàng theo dinh huâng XHCN. Chù trUong này da giài ph6ng suc
sàn xuât, khuyén khich sàn xuât và cho phép ngubi lao d(>ng tt! do di chuyén.
Cu(>c T6ng diêu tra dân so nam 1989 da cha thây dân cu nông thôn dén thành
pho Hô Chi Minh và Hà N(>i dé tlm vi~c rât nhiêu, bât châp nhÜI1g bi~n phâp

kiém soat nh~p cu.



EJÔTHI HOA 251

Bàng 1 cho th~y, tù nam 1979 dén nam 1989, ty 1~ dô thi hoa cr mién
Bâc cüng nhu cr mién Nam diên ra kM ch~m. 0 mién Bâc, ty 1~ này r~t th~p,

tù 13,3% dén 13,9%. 0 mién Nam, ty 1~ dô thi hoa giàm nht,\ tù 26,4%
xuang 25,6%. CÀn nhâTI mlp1h ding, dây là sa li~u cùa cuai nhiing nam 70
và dâu nhiing nam 80, khi chù trll<1Ilg dan dân khoi cac thành pha lan dang
diên ra sôi nÔi. Tù 1989 dén 1999, ty 1~ dô thi hoa da tang lên cr cà mién Bâc
và mién Nam. Bàng 2 cho th~y dân sa dô thi, sau nhiéu nam giàm m~nh, tù
nam 19861~i bât dâu tang lên, tù 19,5% nam 1985 lên 20,1 % nam 1989 và
23,7% nam 1999.

L~y vi d~ cùa 20 thàIÙ11Jha lan nh~t cr Vi~t Nam. Ngay vào thm ky
1979-1989, 13 thành pha da co ty 1~ dân sa tang hàng nam cao h<1Il so vâi ty
1~ tang tl! nhiên. 0 R~ch Gia và Hon Gai, khoàng cach da d~t tâi 2,5-3%
(bàng 3). Diéu do chUng to râng cac thành pha này da tiép nh~ ngum nh~p

cu. Nguç'c l~i, cr cac thành pha khac co nguài di cu nhu Thai Nguyên, ty 1~

dân sa tang trung binh hàng nam cr mûc âm : -0,73%.

Nhiing con sa cùa bàng 4 cho tMy, vào nam 1979, tÔng sa dân cùa cac
thành pha và thi xa co duâi 20.000 dân là 2.201.000 ngum. Nam 1989, con
sa này là 3.342.000 nguài, tang lên 51,8%. Dân sa tang nhanh cr cac thành
pha nho da làm tang tÔng sa dân dô thi : tù 21,8% nam 1979, lên tâi 27,3%
nam 1989. Do v~y, cac thành pha co sa dân nàm trong khoàng 200.000 dén
500.000 nguài, cüng tang lên. Diéu này chUng to quyét tâm cùa Chinh phù
nMm h~n ché sl! phat trién dân sa cr cac thành pha qua dông dân.

Tù nam 1990 dén nam 1994, tÔng sa dân dô thi giàm nht;. Diéu này là
do vi~c di dân nông thôn con th~p, chù yéu hQ di tâi nhiing thành pha lan, là
nhiing thành ph6 da bât dâu thé hi~n llU thé dAn dâu cùa mlnh nhu thành pha
H6 Chi Minh và Hà N(>i. Dây là nai t~p trung nhiéu linh Vl!c khac nhau và
dâu tu nUGc ngoài cüng d6n vào dây. Câc thành pha nho h<1Il pMt trién ch~m.

M~t khac, ty l~ sinh cr nông thôn da cao h<1Il r~t nhiéu so vâi thành thj. Két
quà diéu tra vé phat trién dân sa và kého~ch hoa gia dlnh ngày 1 thang 4 nam
1993 cho th~y tÔng ty su~t sinh cùa ph~ nil' cr thành phalà 2,16, con cr nông
thôn là 3,88 (Ùy ban Quac gia Dân sa và Ké ho~ch hoa gia dinh, TÔng c~c

Thang kê, 1995).

Vi~t Nam co thé chia ra thành 7 vùng dl!a trên cac d~c diém kinh té, xa
h(>i và sinh thai : mién nui phia BAc, d6ng bàng sông H6ng, Bâc Trung BQ,
duyên hài mién Trung, Tây Nguyên, Dông Nam BQ và d6ng bâng sông Ciru
Long. Bàng 5 cho th~y, tù nam 1989 dén nam 1992, cr mûc d(> vùng, ty 1~ dô
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th! h6a hâu nhu it thay dÔi. Nhung à Tây Nguyên l~i tang lên dang ké do c6
ngubi tù nai khac dén l~p nghi~p, và à dây nhjp d(l dô th! h6a kha m~nh. à
dong bâng sông Ciru Long, nhjp d(l cüng tang cao. Bàng 5 cha thâ'y dô thj h6a
giàm à khu Yl;lc Bilc Trung:8(>: tù 10% nam 1989 xu6ng 9,8% nam 1992. SI!
giàm nh~ này c6 thé do ty l~ sinh à nông thôn cao han thành th!, và do không
c6 nhiéu nguài nông thôn di ra cac vùng khac.

Bang 3 : NhÜ11g thành pho co hon 100.000 dân
trong giai do~n 1979-1989 theo soli~u TÔng diéu tra dân so1989

TT Thành ph6
Dân 56 Dân 56 TY I~ tang trung blnh

nam 1979 nam 1989 hàng nam (%)

1 TP.H6 Chi Minh 2.633 3.169 1,95
2 Hà N~i 821 1.039 2,99
3 HàiPh6ng 343 456 3,00
4 Dà Nang 294 371 2,45
5 Biên Hoà 180 274 4,42
6 Nha Trang 167 214 2,61
7 Hué 141 211 4,24
8 Can Tha 178 208 1,64
9 Nam Dinh 136 166 2,10
10 Ouy Nhon 110 160 3,94
11 R~ch Gia 75 138 6,42
12 LongXuyên 107 129 1,97
13 Thaï Nguyên 135 126 -0,73
14 H6n Gai 101 123 2,07
15 Phan Thiêt 66 114 5,75
16 VOng Tau 82 112 3,28
17 Vinh 98 111 1,31
18 Câm Phà 68 105 4,57
19 My Tho 99 105 0,62
20 Dà L~t 82 103 2,70

Nguon: Tting diêu tra dân sô" niim 1979 và niim 1989.
* Không tinh dtn dân nông thôn t(Ji cac vùng giôi h(Jn hành chinh cua cac khoi

dân cil dô thi-
N.D.L.R: Danh sach chi tiêt cac thành phô"trongTt1ng dMu tra dân soniim 1979

và 1989 xem trong Banister, 1993.
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Bang 4 : Phân h6 cac thành ph6 theo quy mô nam 1979, 1989
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Dan 56 S6cac Dân 56
%

S6 cac Dân 56
%

(nghin) thành ph6 nam 1979 thành ph6 nam 1989

1000 trà lên 1 2.701 26,7 1 2.796 22,8

500-1000 1 898 8,9 1 938 7,7

200-500 2 704 7,0 6 1.672 13,6

100-200 11 1.622 16,0 12 1.501 12,2

50-100 18 1.276 12,6 18 1.231 10,0

20-50 21 713 7,0 24 783 6,4

20 trà lên 54 7.914 78,2 62 8.921 72,7

dudi 20 ... 2.201 21,8 ... 3.342 27,3

Tong cQng 10.115 100,0 12.263 100,0

Ngll6n: Tling dië'1I Ira dân sonom 1979 và nom 1989.

Bang 5: Dân s6 dô th! tùng vùng tir nam 1989 dén nam 1999 5

1989 1992 1999 ry I~ gia tang
dan 56 dO th!

Vùng Dân 56 dO ryl~ Dân 56 dO TYI~ Dân 56 dO Tyl~
binh quân
nam, giai

th! 1/4/1989 dO th! th! 311121 dO th! dO dO<;ln 1989-99
(nglIèli) h6a 1992 th! 1/4/1999 thi (%)

(%) h6a h6a
(%) (%)

Mién nui phfa

Bâc, trong d6 : 1.430.325 13,1 1562665 13,1 2.049.501 15,7 3,6

86ng Bâc - - - - 1.779.532 16,4 -
Tay bâc - - - - 269.969 12,1 -
86ng bang
sOng H6ng 2.155.076 17,0 2.356.029 17,2 3.095.424 20,9 3,6

5. Ban biên l~p da c~p nMl s6li~u 1999 và llnh lmin l~i ly l~ gia lâng dân s6 dO lhi lrung blnh
giai do~n 1989-1999 lhay cho giai do~ 1989-1992.
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1

1989 1992 1999 TY I~ gia tâng
dân 56 dO th!

Vùng Dân 56 dO Tyl~ Dân 56 dO TYI~ Dân 56 dô TYI~
blnh quân
nâm, giai

th! 1/4/1989 dôthi thi 31/121 dO th! dO
do~n 1989·99

(ngl1èJi) h6a 1992 thi 1/4/1999 thi (%)
(%) héa h6a

(%) (%)

Bâc Trung BQ 861.042 10,0 92.350 9,8 1.261.295 12,6 3,8

Duyên hài
mién Trung 1.514.256 22,8 1.670.822 22,9 1.754.741 26,8 1,5

Tây Nguyên 544.733 21.9 659.062 32,1 718.351 23,5 2,8

Dông Nam BQ 3.651.194 46,8 3.977.197 46,3 6.415.407 50,5 5,5

E>6ng bang
sông CÙ'U Long 2.104.334 14,9 2.336.070 15,2 2.782.104 17,2 2,8

TOng c<,?ng 12.260.960 19,4 13.485.405 19,5 18.076.823 23,7 3,8

Ngllon: Uy ban QIIÔ'c gia Dân sô'và Kihogch h6a gia dinh, T6ng CI.IC Thông kê,
1995 (Ir. 15).

T6ng CI.IC Thông kê, 2001.

56 li~u cùa nhii'ng nam vùa qua chi là uac tinh, song ta co tM thâ'y
râng song song vai suc hut lan cùa thành phô HÔ Chi Minh và Hà N\)i dôi
vai di dân nông thôn-thành thi thl cac thành phô khâc, cüng nh~n dugc sl!
trg giup cua Nhà nuac nhung phat trien theo cach riêng cùa mlnh, dâ bât
dàu là diém thu hut nhii'ng nguài di dân. Vi dl;l nhu : DÔng Nai, Sông Bé,
Vüng Tàu, là'nhii'ng thành phô phat trién m~nh và b dây dâ xây dl!llg nhih1g
khu công nghiçp mai dé thu hut nhân công. Càn nhâ'n m~nh ràng ca sb h~

tàng và diéu kiçn sông không tôt së không khuyén khich nguài dân dinh cu
lâu dài.

Tom I~i, cho dén hiçn nay, qua trlnh dô thi hoa b Viçt Nam vân co
nhii'ng diém khac so vOl cac nuac dang phât trien. Trong m\)t thm gian dài,
qua trinh dô thi hoa chiu ành huàng cua chién tranh, sau do l~i chiu ành
huàng cua cac chinh sach do Nhà nuac dé ra, diéu này khién nén kinh té dô
thi thiéu m\)t ca sb vii'ng châc. Sau chién tranh, Mt nuac dugc thông nhâ't, Viçt
Nam dâ nÔ Il!c di thiçn hoàn cành, nhung do thiéu vôn và m\)t sô sai làm
trong quàn li dô thi nên cac két quà d~t dugc con h~n ché.



IJÔTH! HOA 255

C6 thé n6i râng qua trlnh dô thi h6a dien ra cMm cha tai nam 1995,
nhu chung tôi da phAn tich 6 trên. Nguyên nhAn là do : chién tranh kéo dài ;
dAn s6 nông thôn tang nhanh ; viçc làm tl;li cac thành ph6 không nhi,éu do sI!
kém phat trién cùa cac khu Vl!C kinh té m~c dù b(> m~t dô thi duqc cài thiçn;
chinh sach nhÀm phât trién cân d6i tâ't cà cac mién dé thu h~p khoàng cach
giua nông thôn-thành thi và hl;lD ché sI! gia tang dân s6 dô thi cùa Chinh phù.

Tuy v~y, m~c dù t6c dt? dien ra kha ch~m, sI! phat trién cùa cac thành
ph6 da chûng to thé ml;lDh cùa kinh té dô thi. Hâu hét cac hOl;lt d(>ng kinh té
và dich Vl;l déu t~p trung 6 khu Vl!c dô thi, d~c bi~t 6 cac thành ph6 lan. cac
thành ph6 này cüng là nhÜ1lg trung tâm van h6a, giao dl;!c, y té và nghiên clÎU
cùa cac vùng. Châng hl;ln, thành ph6 HÔ Chi Minh là trung tAm cùa mién
Nam, con Hà N(>i là trung tAm cùa mién Bâc. M~c dù dûng 6 vi tri thâ'p hon,
cac thành ph6 khac cùa Viçt Nam déu d6ng vai tro d(>ng h,rc trong sI! phât
trién kinh tédâ't nuac. Chù truong nhÀm bién cac "thành ph6 tiêu thl;!" thành
cac "thành ph6 sàn xuâ't" châc chân con b(>c 1(> yéu diém nhtrng n6 da ~o ra
ca câ'u công nghiçp dô thi (urban structural industries). Hon nua, chù truong
phat trién cAn d6i cac mien co thé tranh duqc sI! hlnh thành cac siêu dô thi
nhu 6 m(>t s6 nuac dang phat trién. Hiçn nay chù truong này thl!c hiçn nhà
ml;lng luffi cac thành ph6 phAn b6 trên toàn b(> lanh thô và dl!a vào nguôn dâu
tu hinh thành cac khu công nghiçp mai trên m9i mien. Hài càng và khu công
nghiçp Dung Quâ't 6 mién Trung là m(>t vi dl;!. M(>t làn nua, chung tôi nh~n
thâ'y râng, song song vai hOl;lt d(>ng kinh té thi truàng là tac d(>ng cùa Nhà
nuac d6i vffi viçc dinh huang qua trinh dô thi h6a.

Cac van dé d~U ra và giai phap

Vâ'n dé mà tâ't cà cac thành ph6 trên thé giffi vâ'p phài th~t da dl;lng : tMt
nghiçp, nhà 6 và tlnh trl;lng nguài vô gia cu, nghèo doi, t(>i phl;lm, viçc câ'p
thoat nuac và rac thài, ô nhiem, tâc nghën giao thông, thiéu ca s6 hl;l tàng và
cac dich Vl;l, phAn hoa xa Mi. Viçt Nam là m(>t nuac dang phat trién, qua trinh
dô thi h6a dien ra dông thài vai viçc phat trién kinh té. Bên cl;lnh nhÜ1lg vâ'n
dé wong tl! nhù cac qu6c gia khac, Viçt Nam con phài duong dâu vai nhÜ1lg
vâ'n dé mang tinh d~c thù.

Cac van dé' ca'n gidi quyét trong qua trinh dô thi h6a if Vi~t Nam

Ngol;li trù cac thành ph6 lan nhu thành ph6 Hô Chi Minh, Hà N(>i,
Hài Phong, Dà Nang, tâ't cà cac thành ph6 cùa Viçt Nam déu râ't nho. VI
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v~y, chi co cac thành pho lan, d~c bi~t là thành pho H6 Chi Minh và Hà
Nl)i, phài giài quyét gâp cac vân dé nhu thiéu ca sb h~ tâng, quàn Iy dô thi
không hi~u quà, ô nhiêm môi tru<mg, dân so qua dông so vai khà nang
quàn Iy và phat trién hiçn t~i, quy ho~cb cac vùng chûc nang không ch~t

che (khu dân cu, vùng sàn xuât. .. ), nguài dân không thich nghi vai dài
song dô thi và thât nghiçp.

1. Thiêu co" 50' hçz tang

Nhin chung, ca sb h~ tâng cua cac thành ph6 b Viçt Nam da 16i thm và
không thé dap ûng yêu câu hi~n nay. Hç th6ng dU<mg sa, h~ thong diçn, nuac
và thoat nuac noi chung dêu duqc xây d'!Ilg tù dâu thékY. Trang ml)t thm gian
dài, cht1ng ta chi thlJc hiçn nhiIng sùa chüa nho và lâp d*t t~ bq. à mién Bâc,
phân lan cac ca sb h~ tâng da bi bom pha huy và cân duqc xây d'!Ilg I~i.

NhiIng chi so kinh té và ky thu~t dô thi nhu m~t dl) dU<mg giao thông, diçn
tich không gian xanh trung blnh trên ml)t ngum dân, luqng nuac và diçn sù
dl:lng cho m6i ngum dân, viçc thoat nuac thài, déu chua d~t yêu câu. Ngoài
ra, truac SlJ gia tang dân s6 nhanh b cac thành ph6 lan, viçc cung câp ca sb
v~t chât, ké cà nhà b, vân chua dap ûng duqc yêu câu.

2. Qudn ly dô thi

Thành ph6 là nai co ca sb h~ tâng t6t nhât, s6 dân dông, cac ho~t dl)ng
kinh té và van hoa rât da d~ng. VI v~y, quàn Iy dô thi ban g6m nhiêu lïnh vlJc
và nhât thiét phài co nhiIng quy dinh dt1ng dân. Trang nhiIng nam vùa qua,
quàn Iy dô thi da co nhiêu lién bl). NhiIng van bàn vê quàn Iy, quy ho~ch và
xây d'!Ilg thành ph6, quài1ly và sù dl;lng dât, quàn Iy dâu tu và xây d'!Ilg cac
công trlnh dô thi, quàn Iy cac vùng sàn xuât dé xuât khâu và cac khu công
nghiçp, bào vç rnôi tru<mg, cành quan dô thi và ca sb h~ tâng da duqc ban
hành. Van bàn quan trc;mg nhât duqc ban hành vào nam 1995 là Nghi dinh so
36/CP cua Thu tuang Chinh phU vê an toàn dU<mg bl) và an toàn giao thông
trang thành ph6 nhâm thiét I~p I~i tr~t tlJ xa hQi.

Tuy nhiên, cac diêu lu~t thu<mg không duqc tuân thu, hiçn tuqng vi
ph~m trang xây d'!Ilg con nhiéu (rnQt s6 công trlnh xây d'!Ilg không co giây
phép ho*c xây d'!Ilg cà b nhiIng nai công cQng), ô nhiêm ngày càng tang vai
luqng tiéng 6n, khi thài cua xe cQ và rac thài, nhiêu xe qua tài ch~y trên
dU<mg xilu, n~n rn~i dâm, an xin, cUOp gi~t tât cà dêu làm xâu di hlnh ành
cua thành ph6.
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Trong cac thành pho IOn, con nhiéu van dé liên quan dén môi truàng
cân giai quyét : v~ sinh chua tot, không khi ô nhiem, tiéng on cua cac phuang
ti~n giao thông và cua cac nhà may trong cac khu dAn cu. Tiéng on, theo dà
phât triên cua thành pho, ngày càng nghiêm tr9ng han. Ngoài ra, cüng cân
phai kê Mn cac rac thai công nghi~p không duqc xù IY.

Dê bilo v~ mqt môi truàng trong Së;lch chung ta phài quy hOë;lCh dat dai
cüng nhu cac vùng chuc nang. Muon v~y, cân di chuyên cac dan vi san xuat
gAy ô nhiem nÀm trong cac khu dAn cu ra khu vl!c ngoë;li ô xoa bD nhfrng khu
nhà 6 chuqt nÀm trên cac kênh rë;lch, và trong cac khu nghïa trang... dong thài
giam suc ép dAn 50, làm cho duàng pho thông thoang, s~ch d~p han và cài
thi~n diéu ki~n song. PhAn b6 lë;li dAn CU và di chuyên cac nhà may phai thl!c
hi~n dong thài vâi vi~c xAy dJ!l1g ca 56 hë;l tâng cua thành pho. Di dài dAn và
nhà may là mqt vi~c làm nhë;ly cam VI noliên quan dén diéu ki~n song và vi~c

làm cua mqt 50 luqng IOn dAn cu.

4. Sô' dân dô titi trong cac tltàlllt pM'MIl

sa li~u T6ng diéu tra dân 50 1999 cha thay, néu nhu truâc dAy Vi~t

nam chi co Hà Nqi và thành pho Ho Chi Minh là nhüng thành pho co trên
1.000.000 dAn thi hi~n nay, dAn 50 cua Hai Phong cüng da vuqt qua con 50
l tri~u nguài6. Ty 1~ tàng tl! nhiên trong thành pho tuang doi thap : 1,6% ; ty
I~ tàng trung binh hàng nàm do 50 nguài mâi tù nông thôn chuyên tâi là 2%.
Trong 20 nàm tâi, cac thành pho này không d~t tâi muc tàng dang kê. Han
nüa, mqt IOë;lt cac thành pho và khu công nghi~p mâi duqc xây dJ!l1g èJ mién
Nam, mién Bac và mién Trung, da tiép nMn mqt khoi luqng IOn nhân công.
Moi quan tâm hi~n nay là quy mô dân 50 cua cac thành pho IOn nhu thành
pho Ho Chi Minh, Hà Nqi, sau d6 là Hai Phong và Dà Nang. Néu cac vùng
nông thôn lân c~n ch~m phat triên, thi cac khu dô th~ này se là nhfrng nai tiép
nh~n 50 nguài di chuyên tâi mqt cach dang kê. Vi~c di chuyên tâi cac khu
dô thi IOn là mqt 51! phat triên tl! nhiên, b6i VI, m~c dù con co mqt 50 van dé,
cac thành pho này van mang l<;li nhiéu công àn vi~c làm, mqt muc song cao
han, và nhfrng diéu ki~n v~t chat và tinh tban tot han. TInh hinh cua thành

6. Ban biên t~p dà câp nh~t sa liçu 1999 và thay d6i nôi dung phan này cho phù hqp vÔ"i sa
Iiçu mÔ"i.
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pho H6 Chi Minh rât dang 10 ng~i VI hi~n nay thành pho co tai 5.034.058 7

dân và SI! thu hut cùa no vân tiép tl;lc tang lên.

5. SI! thiêu dong bi) trong viçc cài t{W môi tn(lhlg

Ké ho~ch, quy ho~ch và xây dl!Dg thành pho dii t6n t~i tir lâu. Nhung
cac công trlnh xây dl!Dg tl! phat cùa nguài dân, sI! bién d6i cac "thành pho
tiêu thl;l" thành cac "thành pho sàn xuât" cùng vai sI! yéu kém trong quàn
ly xây dl!Dg dii làm xao trç>n cac dl! an. Han nua, tmac nhu câu phat trién
dô thi hi~n nay và tuang lai, dân so dô thi së gia tang nhanh chong, càn co
ngay nhUng d6 an mai vê quy ho~ch, cài t~o và xây dl!Dg. Gàn dây, Nhà
nuac dii quyét dinh quy ho~ch l~i cac thành pho dé chuan bi cho thài ky
phat trién mai.

6. LôÎ sông dô thi

Dô thi hoa gop phàn cài thi~n dài song v~t chât, nâng cao ti~n nghi sinh
ho~t (nhà à, phuang ti~n thông tin liên l~c, giao thông, châm soc sûc kh6e,
giao dl;lC v.v), tuy nhiên chung ta ding cân phài tinh dén sI! thay d6i cùa nguài
dân truac loi song dô thi. Da so dân CU à cac thành pholOO cùa Vi~t Nam dêu
dén tir cac vùng nông thôn trong thài gian chién tranh dé lanh n~n hay tlm
vi~c làm, và hQ chua thl!c SI! hoa nh~p duqc vOi cUQc song nai dô thi. VI v~y,

cac lê tâc cùa dài song thành thi và nhUng nguyên tâc xii giao thuàng không
duqc coi trQng.

7. Vâll dé viçc làm

Nguài dân nông thôn tiép tl;lc d6 xô ra thành pho dé tlm vi~c làm. Diêu
này chûng t6 thành pho là nai co khà nàng t~o vi~c làm. Nhung da so nhUng
công vi~c này chi mang tinh cMt t~m thài, không doi h6i nghê nghi~p

chuyên môn, và thuàng là công vi~c trong khu VJ!c phi két cau. Oic bi~n

phap quàn ly dô thi hi~n nay dii bât dàu h~n ché sI! phat trién cùa khu VJ!c
phi két cau. M~t khac, nhu càu vê vi~c làm t~i chÔ (cho nhUng nguài sinh ra
à thành pho) cüng kha 100. NhUng vân dé cùa lap trè së duqc llU tiên xem xét
hàng dàu.

7. S6 liçu 1999 do Ban biên t~p c~p nh~t.
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Dij.c dilm hoàn cdnh
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Trong nhiing nam tOi qua trinh dô thi hoa co thé së dien ra trong Mi
canh vai nhiing di,lc diém sau :

- Nén kinh té Vi~t Nam së co nhip d(> phat trién cao hO'Il. St! phat trién
kinh té së là ca sa thuc dây qua trinh dô thi hoa. Dâu tu nuac ngoài gia tang,
cac thành phàn kinh té nhà nuac së co nhiêu kinh nghi~m hO'Il, diêu này mang
l(;li lqi ich cho qua trinh dô thi hoa.

- Vi~t Nam vân là m(>t nuac nông nghi~p, khoang 80% dân so sông a
nông thôn, hO'Il 70% làm nghê nông. M(>t ty l~ 6n dinh kha lâu. Ca du cùa
cac ngành kinh té thay d6i rtlt ch~m. Dây là nguyên nhân chù yéu dân dén qua
trinh dô thi hoa dien ra ch~m và ty l~ dô thi hoa 6n dinh. Hàu hét cac thành
phô cùa Vi~t Nam vân là cac trung tâm hành chinh và van hoa ; Hnh Vl,fc công
nghi~p, dich Vl;l và thuO'Ilg m(;li chua phat trién. Ngành công nghi~p dô thi con
non tre.

- Ca sa h(;l tàng (di~n, nuac, giao thông, nhà a, b~nh vi~n, truèmg hQc)
con thiéu trong khi nhu càu cùa nguài dân l(;li tang lên. Vi~c sùa chüa và xây
dl!Og mai doi h6i ngu6n kinh phi lan, trong khi ngân sach nhà nuac chi co
h(;ln, cac ngu6n tài chinh khac ding it 6i.

- Ty l~ sinh anông thôn vân cao hO'Il so vai thành pho, diêu này chUng
t6 ty l~ gia tang dân so nông thôn chi giam m(>t cach ch~m ch(;lp. Chung ta
càn luu ydén di,lc diém này khi xây dl!Og nhiing d!nh huang cho qua trinh dô
thi hoa và khi quy hO(;lch cac thành pho Vi~t Nam.

cac di,lc diém này së xac dinh cac ml;lc tiêu, phuO'Ilg huang và bi~n

phâp tht!c hi~n cho chinh sach dô thi hoa aVi~t Nam.

Cac m~c tiéu cua dô thi h6a U Vi~t Nam

Bâo cao chinh tri cùa D(;li h(>i Dang CÇmg san Vi~t Nam làn thû VIII
nêu rô :

M,!-c tiêu cua công nghiçp hoa và hiçn dçlÎ hoa là dua Viçt Nam trd
thành mr)t nuiJc công nghiçp co cd sd w;ît chât và kY thut;ît hiçn dçlÎ, cd cau
kinh tê' hçtp ly, quan hç sdn xuât tiêll br) phù hçtp vOi trinh dr) pluit triê;, cua
llfc IUç1Jlg sdn xuât ,. mr)t dat lluiJc mà nhân dân co diti SÔIlg vt;ît chât và tinh
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thdn cao, anninh quôc p/u'mg ddm bdo .. m(Jt dâr nudc giàu mçmh, xiï h(Ji công
bang và wIn millh. [. ..f Trong vài ch,!-c nam, tilnay dê/l nam 2020, chung ta
sè /àm hêt sûc minh dl dUa dâr nudc ta tra thành m(Jt nUdc công nghiçp"

(Dàng CQng sàn Vi~t Nam, 1996).

Dô thi hoa là khai ni~m t6ng hQP cua sI! phat trién kinh té, van hoa và
xa hQi. Quan h~ gifra dô thi hoa và sI! phat trién kinh té là quan h~ tuang hÔ.
VI v~y, dé dua Vi~t Nam tra thành mQt nuac công nghi~p dài hüi phài co mQt
nhip dQ dô thi hoa nhanh, nhfrng khoàn dâu tu kh6ng 16 dé phat trién lïnh vl!c
công nghi~p và cac ngành công nghi~p dô thL xây d'!Ilg ca s6 h~ tâng, vi~c

giao dl}c loi song dô thi, di thi~n trlnh dQ quàn ly cua cac cap chfnh quyén
thành pho và cac chuyên gia dô thi. M~t khac, ml}c tiêu cûa dô thi hoa 6 Vi~t

Nam trang vài chl}c nam tai là xây d'!Ilg mQt h~ thong thành pho d~t tâm ca
cua mQt nuac công nghi~p. Mô hlnh xây d'!Ilg mQt nuac công nghi~p dl!a trên
nén tàng nông nghi~p së quyét dinh sI! phat trién cua cac thành pho Vi~t Nam
vai nhfrng chûc nang tuang Û'ng.

Quan diim và dinh hll6'ng dô thi hoa trong tllung lai gân :

Nghi quyét 7 cua HQi nghi Trung uang Dàng VII, D~i hQi Dàng VIII
da dé c~p dén mQt diém quan tr9ng vé phat trién dô thi. Do là :

Ddu tu dl phat triln nhanh công nghiçp, djch v'!- và Cd sa h(J tdng, t(JO
công an viçc /àm, p/uit triln sdn xuâr quôC doanh, cdi thiçn thu n/ujp quôC
dân dl cac thành phô" dong vai tro d(Jng /tfc trong công nghiçp hoa và hiçn
d(Ji hoa cua vùng và cua cd nudc.

Cdn mau chong CM'I c1dnh viçc quy hO(Jch mlJflg /uDi dô thi .. qudn J-y
dâr dai m(Jt cach hiçu qud, cdi t(JO và xây dtfng dung theo sd dô" quy hO(Jch và
câc tiêu chudn. Ban hành dÔ"ng b(J cac chu trUl1flg và quy chlqudn /y dô thf.
Hoàn thiçn b(J may qudn /y nhà nUdc vi xây dtfng dô thi. T t;îp trung SÛC /tfc
dl gidi quyêr cac Vâ'l di câp Mch vi câp, thoât nudc, giao thông, môi truimg
và tai djnh Clt cho nguifi dân a cac khu nhà tJ chu(Jt.

Cdi t(Jo, phat triln và hiçn d(Ji hoa cac thành phô" hiçn nay. Dua Hà
N(Ji, thành phô" Hô" Chi Minh, Hdi Phollg, Huê: Dà Nang, Cdn T/Id tra thành
cac trung tâm dô thi /6'n mà không qua dông dân. Phat triln m(Jt sô'thành phô'
trung binh, Mt ddu til nhung thành phô' nam trên cac tr,!-c giao thông chinh,
a vùng biên giDi, trong cac vùng kinh tlquan trçmg n/u1t. P/uit triln m(Jng /t.tDi
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cac thàllh pM' IlIll) (thi xii) dt chulIg dam du(mg vai tro trullg tam killh tê:xii
lu)i cua huyçll hay /àm vç tillh cho ccie thàllh pM' /6'11 và trullg billh.

Viçc pMt tritll dô thi doi hoi Nhà IIU6'C phai co m9t IIguô'1I killh phi
dallg kt, phai bail hàllh cac chillh sach chuyêiz ddi cac /lllh Vl!C dich v~ dô thi
dl1Ç1c Nhà 1I116'c bao cap tJzàllh cac CÔllg ty d9C /c;ip, thu tiêfz thuê dât, thuldât
cua cac doallh IIghiçp ... Cîillg cdll khuyêtz khich cac doallh Ilghiçp Ilhà 1l116'c,
cac thàllh phdll killh tê'kMc IIhau và IIhâll dall ddu tu xây dlf1zg cd sa hl} tdllg, .
cac CÔllg trillh CÔlIg c9l1g, cac khu IIhà a phù hçtp v6i quy hOl}ch và kiêtz truc.
Cac thàllh pM' co tht hçtp tac v6i cac dôÎ tac 1I116'c IIgoài dt khai tMc Cd sa
hl} tdllg và dich v~ CÔlIg c911g phù hçtp v6i quy dillh cua Nhà 1I116'c".

Ngày 23 thang 1 nam 1998, Thù tuang Chinh phù dii ban hành Ngh!
d!fih s6 10/1998/QD TIg, phê chuân sa do d!nh huang phat triên dô thj Vi~t

Nam dén nam 2020. Ngh! d!nh chù yéu dé c~p tâi quan diêm và ml;!c tiêu phat
triên, phuang huang phat trién dô th! dén nam 2020 và nhÜl1g dâu tu cho vi~c

phat triên dô th! trong giai dO':ln dâu tiên, tir nay dén 2005. Ngh! d!nh cùa
Chinh phù cûng nêu lên nhÜl1g d!nh huang ca bàn cho vi~c phat trién dô th!
trong nhÜl1g nam gân day.

Sau day là m<?t vài dé xuat Cl;! thé cho vi~c phat triên dô th! :

]0) Dô thi Ma phai kêt hçtp chiJt che v6'i CÔllg IIghiçp hoa và hiçll dl}i
hoa IlÔllg IIghiçp, lIôllg tMIl

Công nghi~p hoa và hi~n d':li hoa là duàng l6i phat triên ca bàn trong
nhÜl1g nam tâi. Thành ph6 se là trçmg tâm phat triên cùa cac khu VVc. Nông
nghi~p là m<?t ngành chù ch6t, nông thôn là m<?t khu vvc quan trQng dn thl!c
hi~n công nghi~p hoa và hi~n d':li hoa. Chinh vi v~y, khi thay dÔi ca cau ngành
nghê trong khu VVC dô thi, chung ta dn xac d!nh ca cau và quy mô cùa cac
ngành, nhung châc chân phài uu tiên ngành ca khi nông nghi~p và ché bién
sàn phâm nông nghi~p.

Dé xuat thu hai liên quan dén công nghiep hoa và hi~n d':li hoa nông
thôn nMm rut ngân khoàng cach giua thành th! và nông thôn vé ti~n nghi
sinh hO':lt và vi~c làm dé h':ln ché di dân nông thôn-thành th! là hien d,!-i hoa
ca sèJ h,!- tâng dô th! (nuâc, di~n, trllàng hQc, ~nh vi~n, giao thông) cùa cac
thành ph6 trung brnh (th! xii) sao cho nông thôn tién gân vâi thành ph6. cac
thành ph6 cùa Viet Nam châc chân se là cac thành ph6 nhû nAm èJ cac vùng
nông thôn. CAn phat triên cac ngành nghé phi nô~g nghiep dé t':lO viec làm
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t~i chÔ co thu nh~p 6n d~nh và không ngimg tang dé khuyén khich nguài dân
djnh cu lâu dài. Khuyén khich cac nghé truyên th6ng, dong thài phat trién

công nghi~p ché bién sàn phâm nông nghi~p dé két hqp công nông nghi~p

t~i chÔ.

2°) Phat trié;l mq.ng fum cac thành phô"lién kêt chÇit chë trong tâl cd
cac vùng, miin cùa dâl nudc, hq.n chlhinh thành cac thành phô" qua fdn

Dô thj hoa không chi co nghïa là mb rQng di~n tich xây dl!llg, xây
nhiéu công trlnh, tang dân s6 dô th~. Cân phài tinh dén nhfrng nhân t6 khac
trong qua trlnh dô thj hoa và tranh vi~c hlnh thành cac thành pM qua lan, gây
ra nhiêu vlin dé xâ hQi, môi truàng co thé vuÇ1t qua khà nâng hi~n nay cùa cac
nhà quàn 19. Dân s6 cùa cac dô thj trl;lc thuQc tinh, không thé VUÇ1t qua 1 tri~u

nguài. Oic thành ph6lan nhu thành pM Ho Chi Minh và Hà NQi phài h~n ché
dân s6 b mûc 5-7 tri~u nguài. Dé làm duqc diéu này, chung ta không thé chi
ap dl;)ng cac bi~n phap hành chinh, mà chù yéu là phài co nhfrng biçn phap
kinh té. Hy sinh mQt phân lqi thé cùa cac thành ph6 lan dé dàm bào sl;l phat
trién hài hoa vâi lqi ich chung trong mQt thài gian lâu dài.

Trong vài chl;)c nam tâi, tlit cà cac thành ph6 Vi~t Nam clin dong gop
sûc mlnh dé xây dl!llg mQt nuâc Vi~t Nam công nghi~p. Do nâm trong cac
vùng dja 19 khac nhau, cac thành ph6 này së thl;lc hi~n nhi~m Vl;l cùa mlnh vâi
nhiing nét d~c trUllg riêng. Vi dl;), chûc nang cùa cac thành ph6 b dong bàng
sông Ciro Long cM yéu là nông nghi~p, và ca cliu ngành nghê b dây không
thé gi6ng ca cliu ngành nghé cùa cac thành pM Bilc Trung BQ. nai co nhiêu
khoang sàn.

M~g luâi dô thi cùa Vi~t Nam gom cac thành ph6 quan tr<;mg clip qu6c
gia nhu Hà NQi, thành pM Ho Chi Minh, Hài Phong, Dà Nang và Hué; cac
thành ph6 chiu ành huàng vùng là an Tha, Biên Hoa, Vüng Tàu, Nha Trang,
Buôn Ma ThuQt, Vinh, Nam Dinh, H~ Long, Vi~t Tri, Thai Nguyên và Hoa
Blnh ; cac thành ph6 - thi xâ trl;lc thuQc tinh. Phat trién can d6i thành pM b tlit
cà cac clip së làm cho dan s6 dô thi tang tù 15 tri~u nguài hiçn nay (khoàng 20%
dan s6) lên dén 46 triçu nguài vào nam 2020 (chiém 45% dan s6 cùa cà nuâc).

3°) Dâ'u tu thoa dang cho cac thành phô" trçmg dilm nâm trong cac
vùng chiln fUllC l'à 0' cac dâ'u môî giao thông quan trçmg

Phat trién mQt cach can d6i cac khu Vl,lc không c6 nghïa là dàu tu
không thOa dang cho cac thành ph6-tr<;mg diém cùa cac vùng~ té chién
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lugc. cac vùng kinh té này co rat nhiêu 19i thé và t~o nên dQng h,rc cho phat
trién kinh té khu \,\!c. Ba khu \,\!c dugc xac dinh là : khu vl!c chién lugc èJ miên
&c, mién Trung và miên Nam. cac thành ph6 nâm èJ 3 khu \,\!c này chàc chàn
phài dugc dau tu nhiéu hem nüa.

Phat trién dô thi gàn liên vOi phat trién kinh té. Bên qnh nhüog m6i
quan h~ trong nuac, mQt qu6c gia con can co cac m6i quan h~ kinh tévOi nuac
ngoài. cac thành ph6 nAm èJ cac dâu m6i giao thông vai cac nuac lang giéng
se co nhiêu lqi thé: Mong cai nAm b biên giOi giap Trung Qu6c, Dông Hà èJ
biên giOi giap Lào, Tây Ninh và Sông Bé giap biên giOi Campuchia. Ho~t

dQng thuemg m~i nhà do co thé phat trién.

4°) Huy dr)ng m9i ngu6n vôn dlxây dlf1lg cO' sJ hÇl tâ'ng nham cdi thiçn
môi truilng và tÇlO viçc làm

Ngu6n v6n là yéu t6 quyét dinh cha qua trlnh dô thi hoa. Tat cà mQi van
dé can giài quyét èJ trên ft nhiêu dêu liên quan tOi vi~c thiéu kinh phi. Néu vi~c

xây dl!Og cac thành ph6 lan dêu lay tù ngân sach dia phuemg nhu hi~n nay thl
cMc cMn tlnh tr~g phat trién mat cân d6i se xày ra. cac thành ph6 lan co
nhiéu tiêm nâng se tiép tl,lC phat trién hem nüa và khoàng cach giüa thành th!
và nông thôn se càng lan hem. Dé phat trién hài hoa, ctin co mQt khoàn ngân
sach nhà nuac dành cha phat trién cac thành ph6. Ngoài ngân sach Nhà nuac,
co thé kêu gQi dau tu nuac ngoài. Bên c~ do, cac tinh co thé ~o ngu6n thu
ngân sach dia phuemg bâng tiên thu thué tù nguài dân, tù cac doanh nghi~p nhà
nuac và cac công ty liên doanh dang ho~t dQng trong vùng dé xây dl!Og ca sèJ
h~ tâng và cài t~o môi truàng. M~t khac, nhà nuac Trung uemg và cac dia
phuap.g cüng ctin co v6n dé ~o vi~c làm cho nguài dân, giup hQ giài quyét cac
van dé liên quan dén vi~c làm và thu nh~p.

5°) MY dlf1lg dl an quy hOÇlch

Dây là van dê quan trçmg dàm bào sl! phat trién hài hoa và theo d;nh
huang cua cac thành ph6. Dé an quy ho~ch g6m vi~c cài t~o và xây mOi cac
công trlnh. Theo quan diém này, dô thi hoa gàn lién vOi bào v~ môi truàng dé
nguài dân co thé s6ng, làm vi~c, hQc ~p, chàm soc suc khoe và giài tri mQt
cach blnh thuàng. VI v~y, quy ho~ch không chi dùng l~i èJ vi~c xây dl!Og sa
d6 tÔng thé mà ctin nhanh chong quy ho~ch cac vùng chuc nang khac nhau.
Vi~c l~p ké ho~ch bao g6m cac chuemg trlnh, dl! an, cac giài phap Cl;! thé và
thài gian thl!C hi~n.
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Doi vai cac thành pho lan nhu thành pho Hô Chi Minh và Hà Nç,i, dan
dân co tac dl:lOg quyét dinh doi vai bç, m~t dô thi. M~t dç, dan so không dugc
vugt qua kha nang cha phép. cac chi so kinh té và kï thu~t sau dây phai dugc
dam bao : di~n tich dành cho giao thông chiém 20%, diên tich không gian
xanh tù 4-5 m2/nguài trang thành pho hi~n t<;li và hon 12 m2/nguài trong cac
khu dô thi mai (hi~n nay, con so này là 2m2 athành pho Hô Chi Minh, và 3,8
m2 èJ Hà Nç,i).

an di t~o thành pho hi~n nay dông thm vai vi~c xây dl!Ilg cac khu dô
thi mai, hlnh thành cac khu kinh té mai (khu công nghi~p), cac thành pho v~

tinh, cung câp vi~c làm, nhà a, diéu ki~n song tot hon dé thu hüt nguài dân a
trung tâm thành pho ra vùng ngo<;li ô, dé d<;lt dugc muc dç, phat trién nhu mong
muon vào dâu thé ki 21.

6") Qudnly Nhà illIde

Quan ly Nhà nuac dong vai tra chu d<;lo trong qua trlnh dô thi hoa a
Vi~t Nam. Vi~c dào t~o cac nhà quan ly co kinh nghi~m, t6 chuc l<;li bç, may
hành chinh, xây dl!Ilg h~ thong van ban phap ly cMt chë, ban hành nhii'ng quy
ché mai, xây dl!Ilg cac CC1 quan chuyên môn vé quan ly dô thi là nhii'ng yêu
câu không thé thiéu dugc trong qua trlnh dô thi hoa. Hon nua, cân ban hành
nhii'ng quy ché ch~t che nhàm diéu tiét loi song dô thi.

Két lm~n

Qua trlnh dô thi hoa èJ Vi~t Nam diên ra ch~m ch<;lp và chua t<;lO thành
nén mong vüog châc cha nén kinh té dô thi do anh hu6ng cua chién tranh và
do duàng loi chi d~o chua phù hÇ1p. Sau chién tranh, m~c dù da co nhiéu co
gâng nhàm khâc phl;lC tlnh tr~ng này song do thiéu von và trlnh dQ quàn ly dô
thi yéu kém da dân dén nhii'ng két qua không nhu mong muon.

M~t khac, qua trlnh dô thi hoa aVi~t Nam da chUng to suc m~nh cua
nén kinh tédô thi. Hâu hét cac nhà may, ca sa dich Vl;l, trung tâm van hoa déu
t~p trung athành pho, nhât là cac thành pholan. M~g luai cac thành pho cua
Vi~t Nam hi~n nay kha cân doi.

Ml,lc tiêu èua dô thi hoa a Vi~t Nam là xây dl!Ilg mQt m<;lng luai
thành pho xûng dang vai tâm ca cua mQt dât nuac mà châc chân trong
trong vài chl,lc nam tai së tra thành mQt nuac công nghi~p. Mô hlnh xây
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d'!I1g m(>t mrac công nghi~p tir m(>t nuac nông nghi~p quyét dinh cach thlÎc
phat triên da cac thành ph6. Chién luqc cùa dô thi hoa là xây d'!I1g m(>t
m~ng luai cac thành ph6 trong ca nuac gân bo ch~t che vai nhau và tranh
vi~c hlnh thành cac siêu dô th!. Dé làm duqc diéu này, Chfnh phu phài co
cac bi~n phap thu hut ngu6n von cân thiét. Cu6i cùng, khà nàng, kinh
nghi~m cua cac nhà quàn 19 cüng se quyét dinh sI! thành công cua qua trlnh
dô thi hoa.

Van mieu, Hà N~i
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Dân soHà Nôi.

Dijng Xuân Duàng

Lê Hong Ki

Hà Van Qui

Hà NÇ'li là thành ph6 co lich sir phéit triên lâu dèri và dang buâc vào thèri
ky phéit triên thân t6c. Là Thu dô cua Viçt Nam, co vi tri, vai trô d~cbiçt, d6ng
thèri l~i là qrc quan trçmg cua tam giac tang truOng kinh té phia Bâc : Hà NÇ'li
Hài Phông-Quàng Ninh, Hà NÇ'li dUÇ1c Dàng và Nhà nuâc Vi~t Nam d~c biçt
quan tâm trong công tac quy ho~ch và dâu tu xây d'!I1g phat trién.

Cùng vâi cà nuâc, Hà nÇ'li dâ và dang di lên theo huOOg d6i mâi toàn
di~n, dâym~ công ngh~p hoa, hiçn d~i hoa. Nén kinh té t~p trung bao câp
dang dUÇ1c chuyên d6i sang nén kinh té thi tTUàng co nhiéu thành phân, vâi
chu tTU<1IJ.g lây dô thi nuôi dô thi và huy dÇ'lng mQi ngu6n h!c cà trong lân
ngoài nuâc cùng tham gia xây d'!I1g mÇ'lt dô thi phat triên bén vüng. D~c biçt,
Dàng và Nhà nuâc co chu tTU<1IJ.g vira cài t~o vira xây d'!I1g, két hqp t6t giüa
xây d'!I1g, phât triên vâi bào dàm an ninh, qu6c phông, nhàm dua Hà NÇ'li trà
thành mÇ'lt thành ph6 hi~n d~i, d~m dà bàn sâc và truyên th6ng ngàn nam vàn
hién, là trung tâm dâu nâo vé chinh tri, trung tâm 100 vé van hoa, khoa hQc
ky thu~t, kinh té và giao dich qu6c té cua cà nuâc, xûng dang là thu dô cua
m(>t nuâc 100 triçu dân vào dâu thé ky XXI.

Co vi tri dâc dia bên qnh sông H6ng thâm do phù sa, Hà NÇ'li luôn luôn
là trung tâm giao luu van hoa, kinh té-xâ Mi cua Vi~t Nam. Hà NÇ'li không
chi thu~ lqi trong viçc liên hç vâi cac vùng nui, mién bién, d6ng bàng mà
côn rât thu~n lqi cha viçc giao luu vâi cac nuâc trên thé giâi. Là tl;l diém cua
sau tuyén duàng sât, mm tuyén Qu6c lÇ'l, Hà NÇ'li là trung tâm cua tarri giac
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tàng truàng kinh té, co thé liên h~ mQt cach nhanh chong, thu~n lqi vâi mQi
mién dâ"t nuâc, gân lién vâi vùng CÔllg nghi~p Dông Bac dQC dUÜ'ng Qu6c lQ
18, chi cach Hài Phèmg, càng bién Oii Làn khoàng 100 km, cach biên giâi
cira ngo L~ng Son, Lào Cai khoàng 200 km, dày là Mu phuO'ng hùng h~u co
quan h~ tUO'ng hÔ m~nh më cho vi~c phat trién Thù dô. Ngoài cac tuyén dUÜ'ng
sat, dUÜ'ng b(l, Hà N(li con co thé liên h~ vâi cac dia phuO'ng trong cà nuâc
bâ.ng dUÜ'ng hàng không vâi sàn bay qu6c té NQi Bài, sân bay Gia Làm và sàn
bay B~ch Mai.

Hà N(li co diéu ki~n phat trién nông nghi~p, công nghi~p và dich ~
công c(lng thu~n lqi và là h~t nMn cùa vùng công nghi~p phia Bac, là trung
tâm dâu nao khoa hQc ky thu~t và co ll;lc luqng lao d(lng d6i dào vâi tay nghê
cao, co thé dap ûng t6t cha ca ché kinh té nhiéu thành phân nhu hi~n nay. Vâi
két câ"u h~ tâng tUO'ng d6i t6t, Hà NQi co khà nàng phat trién m~nh, t~o sl;l hâ"p
dân và thu hut dâu tu trong nuâc và nuâc ngoài. Co nén vàn bOa, Hch sir truyén
th6ng lâu dai, co hlnh thai kién truc phong phu và cành quan truên nhiên tuai
d~p, Hà NQi da t~o ra duqc d~c thù riêng bi~t cùa mlnh mà it dô thi trên thé
giâi co duqc, do là cac di sàn lich sir, vàn hoa, kién truc và m~g luâi cày
xanh, sông h6 t~o nên mQt cành quan nên tha và quyén ru.

Phân không kém quan trQng là Hà NQi co nén tàng chinh tri 6n dinh,
chinh sach d6i ngo~i mà cira, linh ho~t, an ninh tr~t tl;l xa hQi tot, d6ng thai là
Thù dô cùa m(lt Mt nuâc dang câ"t canh bay lên, nâ.m trong khu Vl;lc co nén
kinh té sôi d(lng cùa thé giâi. Nguai dan Hà N(li thanh lich, co trlnh d(l vàn
hoa và chiu thuO'ng chiu kholà ngu6n lao dQng d6i dào cha kinh té xa h(li phat
trién, thêm vào do Hà N(li co quy dâ"t phong phu thu~n ti~n cho xây dl;lDg phat
trién và mà rQng trong tUO'ng lai.

Nhiing tiém nàng d6i dào trên së là tién dé và lqi thé dé Hà NQi thl;lc
hi~n duqc nhiing djnh huOOg phat trién, bào t6n, tôn ~o pho c6, pho cU da
duqc thé hi~n trong y tuàng quy ho~ch chung dé xây dl;lDg Thù dô trà thành
trung tâm dâu nao vé chinh tri. vàn hoa và khoa hQc ky thu~t d6ng thOi là
trung tâm 100 vé kinh tévà giao dich quoc té cùa Vi~t Nam vào théky 21.

TInh hlnh bién dQng dân sô fi Hà NQi

M~t qua khû bitn d~ng

Trong nhiing giai do~n dâu mâi hinh thành, dàn so Hà N(li thua thât,
song theo kiéu quân tl;llàng â"p.



DÂN s6 HÀ N(Jl 271

Giai do;;tn 1918-1945 dUÇ1c danh dâu bàng sI! phat trién cùa chinh
quyên thl!c dân và vi~c thi công mQt s6 công trlnh ca sb h;;t tâng IOn : dân s6
Hà NQi tang tù 70.000 nguài vào nam 1918 lên tOi 130.000 nguài vào nam
1928, 200.000 nguài vào nam 1939 và 276.000 nguài vào nam 1945. T6c dQ
tang truàng dân s6 hàng nam dUÇ1C duy tri vai mQt ti l~ trung blnh là 5,2%
(bàng 1)1.

Bàng 1 : Danh gia tinh hinh bién dQng dân so
à Hà NQi tir 1918 dén 2002

Dân s6

Nam
Ngo~i thành

NQi thành
T6ng s6 Dân s6 dô th! h6a

1918 70.000 ... ...
1928 130.000 ... ...

1939 200.000 ... ...
1945 276.000 ... ...
1954 400.000 530.000 ...
1960 463.000 643.576 ...

1975 717.000 1.666.000 ...
1979 897.500 1.673.405 ...
1989 905.939 2.150.207 ...
1999 1.417.686 1.254.436 116.180

2002 2.875.000 1.339.000 ...

Ngllon : Tran Hûng & Ngllyln QllôC Thông, 1995 : Thông kê dân sô· .. Niên giam
thông kê 2002

Chû y : S~(biên dqng dân sô'diln ra li cac hUYfn ngoçi thành là ch" yêÎI, do nhimg
thay Mi dia giili.

1. Ti lç tang truémg dân 56 dugc tinh cha cac qu~n trung tâm (m';li thành), cac huy~n nga~ thành
vân con là vùng nông thôn cha tm thm gian gân dây và do chfnh là nai co nhüng thay dÔi dja
giâi quan tr9ng.
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Giai dOl;U1 1945-1954 là giai dOl;U1 mà Hà NQi cüng nhu cà nuâc t~p

trung suc nguài, suc cua vào cUQc khang chién giàiphong dAn tQc. Sau chién
tranh, cac can lx? dugc cu vê Hà NQi nAm chinh quyên, dAn cu cac vùng nông
thôn dÔ xô vê Hà NQi dé tim nai tru ngl,l và tim vi~c 1àm ; li 1~ tang dân sa
trung blnh hàng nam là 4,2%, dân sa1ên tâi 400.000 nguài vào nam 1954.

Trong giai dO(;ln 1954-1975, Hà NQi t~p trung mQi nÔ h,rc vào công cUQc
xây dl!Ilg miên BAc và chi vi~n cha cUQc dâu tranh giài phong miên Nam.
Nàm 1975, dân sa toàn thành pha1à 2.383.000 nguài, trong do 717.000 nguài
là dân nQi thi, chiém 30% so vâi dân sa toàn thành pha. Ti 1~ tang truemg dân
sa trung binh hàng nam cua giai dO(;ln này là 2,8% t(;li cac qu~n trung tâm
thành pha. Qua trlnh dô thi hoa dien ra tuang dai ch~ do diêu ki~n kinh té
1uc bây già, dong thài do cac thé h!c thù dich và nhiing dqt bom My bUQc dân
phài t(;lm thài SO tan khoi thành pha.

Tù nam 1975 dén 1986, Hà NQi dii co nhiing nÔ h,rc 16'0 dé khAc phl,lc
Mu quà chién tranh và xây dl!Ilg chu nghïa xii hQi trong cà nuac. Suat giai
dO(;ln này, mQt m~t, do chinh sach quàn ly hQ khâu và nh~p cu vào Hà NQi kha
ch~t chë, m~t khac, do CO ché bao câp rât phÔ bién trong nhiêu 1ïnh Vl!c nhu:
luang tht!c, tht!c phâm, nhà a...,vi v~y ti l~ tang truemg dân sa trung blnh hàng
nam trong giai dO(;ln này kha thâp (l,7%/nam giai d0l;U11975-1989).

Tù cuai nam 1986, cùng vai cà nuac, Hà NQi buac vào mQt giai dOl;U1
mOi : xoa bo ché d<) bao câp cua nén kinh té t~p trung, chuyén sang nén kinh
té thi truàng co st! diêu tiét cua Nhà nuac, con gQi là thài ky DÔi mai. Cùng
vai nhiing thay dÔi vê m~t kinh té, dân sa cüng co nhiing bién dQng.

Nam 1990, do thay dÔi dia giOi hành chinh, 7 huy~n thi không con
thuQc dia pMn Hà NQi nûa; do là cac huy~n thi chua tMt gAn chi!-t chë vai st!
phat trién kinh té, van hoa và xii hQi cua Thu dô Hà NQi. TÔ chuc hành chinh
thay dÔi 1àm giàm dân sa Hà NQi, tù 3.056.000 nguài (nam 1989) xuang con
2.051.000 nguài (nam 1990).

Ti l~ tiing dân sa hàng nam trong giai dO(;ln vùa qua là dang ké, d~c bi~t

là khu vt!c nQi thành, vi nhiing ly do sau :

- Do co ché thi truàng, công tac quàn 1y hQ khâu aHà N(>i wang dai
long 1èo ; thêm vào do, vi~c mua 1uang tht!c, tht!c phâm, cham soc suc khoe
và di hQc không con doi hoi phài co hQ khâu.

- Trnh tr<;tng nh~p CU tt! do cua dAn CU cac tinh vào Hà N(>i dé tlm vi~c

1àm ngày càng gia tango
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- Xoa bo ché dQ bao cap vé nhà èJ và vi~c huy dQng mç>i ngu6n v6n, d~c
bi~t là v6n cùa nhân dân dâu tu vào bat dQng sàn, da cài thi~n duqc tloh hloh
nhà èJ so vâi cac thài ky truâc dây.

- Nhiéu dl! an dâu tu trong nuâc và nuâc ngoài da và dang duqc thl!c
hi~n èJ Hà NQi, làm thay dÔi dang ké và nhanh chong di~n m~o kinh té-xa hQi
cûng nhu qua tdnh dô thi hoa cùa thành ph6.

Nam 1989, dân s6 nQi thành là 906.000 nguol và nam 1999
là 10418.000 nguài, tûc là ti l~ tang truèJng dân s6 trung blnh hàng nam
là 4,6%.

Co thé thay râng, mQt trong nhiing d~c diém cùa cac khu dân cu 100 èJ
Vi~t Nam chinh là don vi hành chinh rat rQng (co thé coi nhu mQt tinh), trong
do dân CU nông thôn chiém ty l~ 100 (nam 1999, dân CU nông thôn èJ Hà NQi
là 47% trong tÔng s6 2.672.000 nguài cùa toàn thành phô). Theo TÔng diéu
tra dân s6 nam 1999, dân s6 cùa cac tl;! diém dân CU Hà NQi là 1.534.000
nguài, bao g6m tÔng s6 dân cùa cac qu~n trung tâm và mQt bQ pMn cùa cac
huy~n ngo~i thành, ké cà thi xa. Ngoài ra, con co thé ké dén nhiing vùng tiép
tl;!c duqc quy ho~ch xây dl!llg và luqng dân nông thôn cu Tru trong cac qu~n

nQi thành dé khâng dinh cho sl! phân tich này2.

Phân bô' vê' mf!.t dia Ij và mt,ît dt) dân Cil

Bang 2 : Diçn tich, dân 50 và cac dan vi hành chinh
cua Hà Nc)i theo tÔng diéu tra dân 50 nam 1999

Qu~n
Di~n tfch

Sôhi?
Tong sô TIl~ Mât dô Phân lo~i Dân sô dô

(km2
) dân(ngllài) nglJài (%) (ngllbil km2

) m~tdi? th! (ngllài)

TP. Hà NQi 927,4 642.165 2.672.122 50,0 2.881 - 1.533.866

Qu~n nQi thành 82,8 347.284 1.417.686 50,2 17.122 - 1.417.686

1. Ba Dinh 8,8 50.303 199.784 49,6 22.703 Il 199.784

2. Phân lan dân da qu~n Tây H6 là nông dân. Theo tinh toan tuang tl! nhu dà thl!c hiçn éJ
thành pho H6 Chf Minh, sI! danh gia vê dân cu dô thi này (xem Chuang lUang Ung) dân dén
tlnh trl;lng suy giam dân so xuong côn 31.473 nguài. Dân cu dô thi Hà NÇli là 1.474.000 nguài
vào nàm 1999.
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Di~n t[ch T6ng 56 TiI~ M~t dQ Phan lo~i Dân 56 dô
Qu~n

(km2)

S6hQ
dân (ngllài) ngllài (%) (ngllàil km2) m~tdQ th! (ngllài)

2. Tây Hô 24,3 22.305 91.491 50,5 3.765 IV 91.491

3. Hoàn Kiém 4,5 39.861 166.575 49,6 37.017 1 166.575

4. Hai Bà Tnmg 13,5 84.838 354.088 51,0 26.229 Il 354.088

5. Thanh Xuân 9,1 38.040 150.487 50,9 16.537 III 150.487

6. D6ng Da 10,7 82.379 331.245 50,4 30.957 1 331.245

7. Cau Giay 11,9 29.558 124.016 48,5 10.422 III 124.016

Huy~n 844,6 294.881 1.254.436 49,8 1.485 - 116.180

8. S6c San 313,9 52.752 242.611 49,5 773 IV 2.932

9. Dông Anh 184,1 59.894 257.147 49,4 1.397 IV 21.155

10. Gia Lâm 175,8 81.696 335.283 49,7 1.907 IV 71.058

11. Tll Liêm 72,0 46.165 189.839 50,3 2.637 IV 10.781

12. Thanh Tri 98,8 54.374 229.556 50,3 2.323 IV 10.254

Ngllon : Kêt qua thông kê S(f b9 nam 1999.

St! phan bo dan CU phl,l thuQc vào st! phat triên tÙ'I1g vùng, vi tri dia
1:9 và hinh thai kién truc cùa tùng khu vt!c. Ngày 06 thang 11 nàm 2003
vùa qua Chinh phù da co Nghi dinh so 132/2003/ND-CP vê vi~c thành l~p

thêm hai qu~n ià Long Biên (6038,24 ha di~n tfch tt! nhiên và 170.706
nhân khâu) và Hoàng Mai (co 4.104,10 ha di~n tich tt! nhiên và 187.332
nhan khâu), nhu v~y dén nay Hà NQi da co 9 qu~n nl'?i thành và 5 huy~n

ngoé;li thành.

Vê m~t dl'? co thé phan chia thành pho thành 4loé;li (bàng 2, bàn d6 1
& 2) nhu sau :

- Loé;li 1 : m~t dQ rât cao, han 30.000 nguài/km2. Do là cac qu~ Dong
Da và nhât là Hoàn Kiém, vâi ml'?t so phuàng co m~t dl'? dan trên
80.000 nguài/km2.

- Loé;li·II: m~t dl'? cao, tù 20.000 dén 30.000 nguài/km2. Do là cac
qu~n Ba Dinh và Hai Bà Trung.

- Loé;li III : m~t dl'? trung binh, tù 10.000 dén 20.000 nguài/km2. Do là
cac qu~n cau Giây và Thanh xuan.
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Huy~n Sôc Son

Mât d(> dân s6
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Ban do 1 : M~t de) dân so cac huy~n ngo~i thành Hà Ne)i nam 1999
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. Ban do 2 : M~t d(> dân s6 cac qu~n nQi thành Hà N(>i nam 1999
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Bang 3 : Di~n tich - Dân 56 - Don vi hành chinh dén 31/12/2002

277

Tên qu~n, huy~n Di~n tfch Dân 86 M~t dQ dân Dan vi hành chfnh

km2 1000 nglIài 86 ng/km2
PhlIànq xa Thi tran

Toàn thành 920,9 2.875 3.122 220 8

1. NQi thành 84,3 1.536 18.221 102 -
Ba Dinh 9,3 213 23.027 12 -
Tây Ho 24,0 100 4.167 8 -
Hoàn Kiém 5,3 173 32.703 18 -
Hai Bà Trung 14,7 378 25.802 25 -
D6ngDa 9,9 352 35.341 21 -
Thanh Xuân 9,1 173 18.990 11 -
Cau Giay 12,0 147 12.209 7 -

2. NgOé;li thành 836,7 1.339 1.600 118 8
Soc San 306,5 254 829 25 1
DôngAnh 182,3 270 1.481 23 1

Gia Lâm 174,3 360 2.065 31 4
Ter Liêm 75,3 214 2.841 15 1
Thanh Tri 98,2 241 24.554 24 1

Nguon : Niên güim thông kê 2002.

Xu hllO'ng phat triin dân sô' Hà Ni)i trong tllong lai

Hà N(>i là m(>t trong hai thành ph6 co quy mô dân s6 160 nMt Vi~t

Nam, chi sau thành ph6 Ho Chi Minh. Do là trung tâm chinh tri, kinh té, van
hoa, khoa hQc-ky thu~t và giao dich qu6c té, dong thài là dâu m6i giao thông
quan trQng cua dâ:t nuac. YlIe do, Hà N(>i co kha nang thu Mt râ:t 160 nguon
dâu tu trong nuac cüng nhu nuac ngoài.

Trong 10 nam (1991-2000) GOP cua Hà N(>i tang 2,99 lân, d~t toc dé?
tang blnh quân 11 ,6%/nam, cao han toc dé? tang GOP cua ca nuac 1,5 lân.
GOP blnh quân dâu nguài nam 2000 d~t khoang 10,5 tri~u dong, bâng khoang
2,29 lân vùng dong bâng sông Hong và 2,07 làn ca nuac. GOP cua Hà Né?i
chiém 7,3% so vOi ca nuac, khoang 41 % so vai toàn vùng dong bâng sông
Hong và 65,47% so vai vùng kinh té trQng diêm phia BAc. Tinh blnh quân
GOP cua ba nam (2001-2003) tang 1O,6%/nam (GOP nam 2001 là 10,2% ;
2002 là 10,8% ; nam 2003 là 11,1 %). GOP blnh quân dâu nguài theo gia tq
hi~n hành tang tir Il,5 tri~u dong nam 20011ên 14,2 tri~u dong nam 2002. se



278 DÂN so vÀ PRAT TRIÉN 0 VItI' NAM

c6 nhiêu dl! an phat triên.công nghi~p và d~ch VI,l, nhiêu khu công nghi~p,

trung tâm d~ch VI,l, trung tâm dô th~ ra dài. Vê lao dQng ding dài hai ngày
càng tang vê chat luqng và so luqng, uu tiên cha lïnh vl!c công nghi~p và d~ch

Vl;!. DI! bao dân so toàn thành pho là 2.900.000 nguài vào nam 2005,
3.230.000 vào nam 2010 và 3.900.000 nguài vào nam 2020.

Khu VI;lc nQi thành së c6 khoàng tù 1.700.000 nguài dén 1.800.000 nguài
vào nàm 2005, 2.000.000 nguài vào nàm 2010 và 2.500.000 nguài vào nàm 2020.

Ti l~ gia tiing dân sô tl! nhiên thâp

Hà NQi là thành pho c6 li l~ sinh thap nhat trong cà nu<1c. N6i chung,
tù nam 1991 dén 1998, li l~ sinh không ngùng giàm trong toàn thành pho, tù
nQi thành dén ngo~i thành. Tuy nhiên, khu VI;lc nQi thành luôn c6 ti l~ sinh
thap han ngol;li thành.

Néu ti l~ sinh cua thành pho vào nam 1991 là 21,4 phan nghln thl dén
nam 1997 chi càn là 17,7 phan nghln, tuc là ty l~ giàm trung blnh nàm là 0,62
phan nghln. Nam 1991, ti l~ sinh cua khu vl!c nQi thành là 19,3 phan nghln.
Nam 1997, li l~ này chi càn là 16,6 phan nghln (bàng 4).

Bang 4 : Bién dQng ti l~ sinh iJ Hà NQi theo vùng, giai dOl;ln 1991-2002

Nàm
Ti I~ sinh (phan nghin)

T6ng s6 N(li thành Ngo~i thành

1991 21,4 19,3 23,2
1992 21,2 18,9 23,2
1993 20,0 17,3 22,3
1994 19,3 16,6 25,6
1995 18,8 17,1 20,2

1

1996 18,2 16,9 19,5

1997 17,7 16,6 18,9
1999 14,94 13,88 16,15
2000 15,00 13,93 16,22

2001 14,80 13,75 16,00
2002 14,65 13,66 15,79

Ngll6n: C~IC Thông kê Hà N(Ji, 1991-1995, 1996,1997.
Niên gùim th6ng kê 2002
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Hà NQi cüng là thành ph6 co ti lç chét thâ'p nMt và 6n dinh nhâ't trong cà
nuac. Tù nam 1991 dén 2002, ti lç chét trung binh nam chi dao dQng 4,0-4,2
phân nghin. Ti lç này à nQi thành luôn thâ'p han ngoi;li thành, nQi thành cG ty lç
chét nam 2002 là 4,1 phân nghin, ngoi;li thành là 4,24 pMn nghin (bàng 5).

Bang 5 : Bién dqng ti l~ chét iJ Hà Nqi theo vùng, giai do~n 1991-1997

TI 1$ sinh (phan nghin)
Nam

T6ng s6 N(li thành Ngoê;li thành

1991 4,2 3,9 4,4
1992 4,2 3,1 5,1
1993 4,1 3,7 4,4
1994 4,1 3,9 4,3
1995 4,0 3,7 4,3
1996 4,0 3,9 4,2
1997 4,0 3,9 4,1
1999 4,10 4,0 4,2
2000 4,13 4.0 4,3
2001 4,11 4,1 4,1
2002 4,17 4,1 4,2

Ngl/on: c~/c Thông kê Hà N(Ji, 1991-1995, 1996, 1997.
Niên gùim thông kê 2002

Ti lç tang dân s6 lI! nhiên không ngÙDg giàm ké tù nam 1991 (bàng 5).
Néu nam 1991, ti l~ tang tl! nhiên dân s6 là 1,72% thl nam 2002 chi càn là
1,04%. Hà NQi là thành ph6 co ti lç tang dân s6 tl! nhiên thâ'p nhât trong cà
nuac, tMp han nhiéu so vai ti lç trung blnh cùa cà nuac. SI! bién dQng dân s6
này gân lién vai mQt thài ky phat trién han. Ti lç này à khu Vl!c nQi thành luôn
thâp han ngo~i thành : nam 1991, ti lç tang tl! nhiên à nQi thành là 1,54%,
trong khi ngo~i thành là 1,88% ; nam 2002 cüng v~y : 0,95% à nQi thành và
1,15% à ngo~ thành.
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Bang 6 : Bién d(mg li I~ làng dân 50 lI! nhiên à Hà NQi lheo vùng,
giai do~n 1991-2002

Nam
Ti I~ 5inh (phân nghin)

Tong 56 NQi thành Ngoé;li thành
1991 1,72 1,54 1,88
1992 1,70 1,58 1,81
1993 1,59 1,36 1,79
1994 1,52 1,27 2,13
1995 1,48 1,34 1,59
1996 1,42 1,30 1,53
1997 1,37 1,27 1,48
1999 1,08 0,98 1,19
2000 1,08 0,99 1,19
2001 1,07 0,97 1,20
2002 1,04 0,95 1,15

Nguon : C{tC Thông kê Hà Nqi, 1991-1995. 1996, 1997.
Niên gùim thô,tg kê 2002

Nht,îp cu tang mf,lnh

Hà N(li là mQt trong hai dô thi lém nhât cùa dat nuac, là trung tâm
chinh tri. kinh té, xii hÇ>i, khoa hÇ>c-ky thu~t. Hà N(li ding là dâu moi giao
thông duàng sit, duèmg bQ, duàng không và ctra ngô giao luu quoc té quan
trÇ>ng. Do ciing là dia chi l1U tién doi vai nhüng nguài tlm vi~c làm (nhât
là công vi~c co tinh chÂt laD dQng giàn dan). Cac yéu to này t<;\o nên 51!
hâp dân doi vai nhûng nguài tlm vi~c dén til cac tinh. Til nam 1986, tlnh
tr<;\ng di cu til cac vùng nông thôn và dô thi nho vê Hà NQi co xu huang
tang m<;\nh ; hàng nam dân 50 Hà N(li tang trung blnh là 55.000 nguài,
trong do tang do nh~p cu chiém khoàng 35-39%. Dân 50 tang do nh~p cu
khu vl!c n(li thành chiém khoàng 70-80% 50 vai tÔng 50 dân nh~p cu vào
toàn thành pho.

Két quà cùa nhiêu cUQc nghién clÎll và diêu tra dii làm rô hai nguyên
nhân chinh dAn dén nh~p cu (Trung tâm Nghiên clÎll Dân 50 và Ngu6n lao
d(lng, 1997) :
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Nguyên nhân kinh tl: dây là nguyên nhân chù yéu ·dân dén tlnh tr<;lng
di cu tù cac vùng nÔllg thôn vé Hà N(>i. Nhii'ng kho khan vé kinh té, thiéu vi~c

làm và không co vi~c làm, diçn tich dâ't canh tac tinh theo dâu nguài thâ'p,
thiên tai thuàng xuyên de dQa sàn xuâ't nông nghi~p, v.v... là nhii'ng nguyên
nMn chinh tMi thuc mQi nguài rm bo làng quê d6 xô vé Hà N(>i tlm vi~c làm
vâi hy vQng co duqc thu nh~p cao và déu d~n. Ly do kiOO té ding là ly do
chinh dân dén nhii'ng dqt di cu theo mùa vé Hà N(>i.

Két quà nghiên CUu cha tMy :

- Khoàng 63% lu6ng di dân tù cac vùng nông tMn dén Hà N(>i vi
nguyên OOân kinh té.

- 42% là di dân không thài Vl;l vi nguyên nMn kinh té.

- 90% là di dân theo thài VI:I vi nguyên nMn kinh té.

Nguyên nhân phi kinh tl: Nhii'ng nguyên nhân phi kinh té chiOO dân
dén di cu không theo thài VI:I vé Hà N(>i là : hQc t~p và dào t<;lo nghé (13%),
doàn tl:l gia dlnh (14%), tiép dén là dé tuyén dl:lng (5%), diéu ki~n à, diéu ki~n

sông, diéu ki~n van Ma, cham soc suc khoe, v.v. Lu6ng di dân vào Hà N(>i
cM yéu tù cac tiOO d6ng bâng sông H6ng, mién nui phia Bâc và m(>t sô tinh

à Bâc Trung BÇ>.

Hà Nc)i - phat triên qua cac thOi ky

Dé co duqc m(>t thành phô nhu ngày Mm nay, TM dô Hà N(>i da trài
qua OOiéu bién d6i thang trâm và râ't OOiéu giai dO<;ln quy hO<;lch, phat trién. Co
tM noi l!ch sir phat trién cùa Hà N(>i duqc bât dâu tù thé ky thu XI, theo D<;li
Vi~t sir ky toàn thu, vào mùa thu nam 1010 (nam Canh Tuâ't), Vua Ly Thai T6
da dm dô tù Hoa Lu ra D<;li La và luc do d~t tên thành là thành Thang Long.

Nam 1428, sau khi chién thâng quân Minh và giài pMng thành Thang
Long, Lê Lqi lên ngôi và d~t tên cho Mt nuâc là D<;li Vi~t vâi kioo thành là
Dông Dô co 36 phuàng.

Vào nam 1805 vua Gia Long d6i tên kinh thành Dông Dô thàOO Thang
Long, trong thm gian này Mt nuâc phat trién m<;lnh më, ph6n vinh và co dù
diéu ki~n dé xây dl!I1g và phat trién kinh dô, vi v~y vua da cha pha thành cu
dé xây thành mâi theo kiéu Vauban.
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Nam 1831 vua Minh M~ng d6i tên thành Thang Long thành thành ph6
Hà N~i vai bOn qu~n là Hoài Duc, Ûî1g Hoa, Ly Nhân và Thuèmg Tin. Luc
này kinh thành dUÇ1c chuyên vào Hué. Miflc dù v~y Hà N~i van là m~t trung
tâm van hoa c6 kinh cua dât nuac, co nén kinh té phat trién và thuang m<,\i,

buôn bân sâm uât. Miflc dù tnli qua nhiéu thay d6i và bién c6, song Hà N~i

van gifr m~t vai tro, vi tri rât quan trçmg cua dât nuac.

Vào ngày 19 thâng 7 nam 1888 T6ng th6ng Phap da ban hành séÎc l~nh

xac dinh Hà N~i là thành ph610<,\i m~t và dén nam 1889 cho hlnh thành vùng
ngo~i ô cua thành ph6 Hà N~i bao g6m Mt cua cac huy~n Vrnh Thu~n, ThQ
Xuang. Sau do ranh gim cua thành ph6 chi co sl! thay d6i nhû cùng vm Sl! thay
d6i không dâng kê vé dân s6. Vào nâm 1904, n~i thành Hà N~i dUÇ1c chia thành
tâm khu, trong thài .gian này chinh quyén thl!c dân Phâp da phl;lC h6i Hà N~i

nhu m~t trung tâm chinh vé van hoa, hành chinh cua Liên bang Dông Duang
và quy ho<,\ch cac khu ph6 Phâp, khu Ba Dinh và phia dông cua H6 Hoàn Kiém
co mi,lllg lum duèmg ph6 hinh ô vuông vm nhÛ'Ilg d<,\i l~ r~ng IOn co nhiéu cây
xanh và via hè di ~ khang trang xen lân vm cac quàng truèmg, vuèm hoa nhû.

Công vi~c thiét ké dô thi cua Phâp t~i Hà N~i chU yéu là nhÛ'Ilg công
trinh kién truc quan trQng. Chinh quyén thl!c dân Phâp da t<,\o d1Jllg và ap diflt
m~t thành ph6 thu~c dia mà phân IOn nhÛ'Ilg công trlnh con l~i van dUÇ1c giü
nguyên v(fn cho dén ngày hôm nay. Nguài Phap da xây d1Jllg m~t thành ph6
mm dUÇ1c thiét ké trên ca sb y tuàng kién truc và quy ho<,\ch d~m nét Phap, râ't
dUÇ1c ua chu~ng và thinh hành b qUê huang hQ, nhu v~y nuac Phap dà nâm
ngay bên qnh thành ph6 truyén th6ng cua bàn dia. Nhl1Ilg thl!c té, nhÛ'Ilg quy
ho<;\ch cua Phap da không hoàn toàn thl!c hi~n dUÇ1c vi hàng lo<;\t nhÛ'Ilg sl! ki~n
quan trong da xày ra, dû là chién tranh thé gim thu II, chién tranh Dông
Duang lân thu nhâ't. Miflc dù vm nhÛ'Ilg sl! ki~n nhu v~y nhl1Ilg cüng không
làm giàm di tâm quan trQng cua m~t lap kién truc thu~c dia dà phu 1ên không
gian kién truc cua thành ph6 Hà N~i c6 kinh.

Vào nâm 1945, cach m<;\ng Thang Tarn thành công, Hà N~i trb thành
thu dô cua nuac Vi~t Nam Dân chu C~ng hoa. Thành ph6 Hà N~i luc bây gia
co nâm Khu ph6 và 120 xa ngo<;\i thành.

Nam 1954 Hà N~i bao g6m bOn khu ph6 n~i thành, trong do co 36
phuèmg và bOn huy~n ngo<;\i thành vm 46 xa. Dân s6 dô thi trong thài gian này
là 380.000 nguài, trong khi dan s6 toàn thành ph6 là 530.000 nguài. T6ng
dit~n tich cua thành ph6 Hà N~i bao g6m cà n~i và ngo<;\i thành là 152 km2•
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Ngay tù khi mm giành dugc dQc l~p, Hà NQi da dugc Dàng và Chinh pM
rât quan tâm dén vân dé quy ho~ch và phat triên cùa Thù dô. M~c dù vào luc
do, s6 chuyên gia quy ho~ch và kién truc cùa Vi~t Nam con rat it ôi và thiéu
kinh nghi~m_ song Chinh phù vân quyét dinh thành l~p nhom cac chuyên gia
dê nghiên cUu và l~p quy ho~ch cho Hà NQi trên ca sb mô hlnh dô th! xa hQi
chù nghïa, d6ng thm dT mQt s6 can bQ sang Trung qu6c và Liên Xô dé hQc ~p.

Nam 1956 Chinh phù Vi~tNam da mm mQt doàn chuyên gia Liên Xô sang giup
da nghiên cUu l~p quy ho~ch cho Thù dô Hà NQi. Trong thm ky tù nàm 1960
dén 1963, ké hO(,lch phat triên kinh té 5 nàm lân thu nhât dugc trién khai thl!c
hi~n, Hà NQi da tién hânh xây dJ!ng phat trién mQt s6 cac khu công nghi~p, mQt
s6 công trlnh kién truc 100 nhu trl;l sb ca quan, truàng hQc và ~nh vi~n.

Thl!c té cho thây ràng Hà NQi rât cân co mQt quy hO(,lch hoàn chinh, phù
hqp dé kiêm soat sI! phat triên cùa dô thi. Giiia cac nàm 1955 và 1965, nhiing
nhà quy hO(,lch dô thi Vi~t Nam dugc cac chuyên gia Liên Xô giup da, bfit dâu
nghiên CUu cac van dé quy hO(,lch cùa Hà NQi và da dé xuât mQt quy hO(,lch sa
bQ dê bao cao Chù t!ch H6 Chi Minh. Sau do, quy hO(,lch này dugc triên lam
vào nam 1960 và dugc Chinh phù phê duy~t vào nâm 1965. MI;lC tiêu cùa quy
ho~ch là làm s6ng l~i khu ph6 cÔ nhu mQt trung tâm thuang m~i, d6ng thm
d!nh huOOg phat trién Thù dô theo cac huOOg Tây Hô Tây, Tây-Nam và theo
huOOg Dông vuÇ1t qua sông HÔng sang phia Gia Lâm. Trung tâm cùa thành ph6

.së dugc mb rQng tù Hoàn Kiém dén khu VJ!C xung quanh HÔ Tây và két hqp
hài hoa vm khu VJ!c Ba Dinh. Theo quy hO(,lch này, thành ph6 Hà NQi së phat
triên voi s6 dân khoàng mQt tri~u nguài và di~n tich khoàng 20.000 ha.

Trong thm gian tù nâm 1964 dén 1974, s6 chuyên gia quy hO(,lch và kién
truc cùa Vi~t Nam phat triên m(,lnh më. Nhiing chuyên gia này Mu hét dugc
dào t~o b cac nuoc XHCN nhu Liên Xô, Trung Qu6c, Ba Lan, Duc, Hungari... ,
hQ dugc trang b! kién thuc quy hO(,lch mQt cach hoàn chinh dé co thê tl! l~p quy
ho~ch cha thành ph6 Hà NQi theo dinh huOOg và nguyên tfic XHCN. Cüng
trong giai dot,lIl này B(> Chinh tf! da co Ngh! quyét s6 1991/NQ1W, xac d!nh
Son Tây, Xuân Mai và mc Ninh là nhiing dô th! v~ tinh và quy hO(,lch cùa Thù
dô Hà NQi co quan h~ m~t thiét vm quy hO(,lch và phat triên cac khu VJ!c lân
c~n. Trong thm ky tù nàm 1974 dén nàm 1976, Ban bi thu Trung uang Dàng
cQng sàn Vi~t Nam da co thông bao cho phép Hà NQi phat trién vm s6 dân là
600.000 dén 700.000 ngum cho khu VJ!c nQi th!_ MQt nhom chuyên gia Liên
Xô, dân dâu là ông Bordanov da dén Hà NQi - Vi~t Nam dé l~p Lu~n chll'ng
kinh té-ky thu~t cho Thành pM Hà NQi. Cüng trong giai dO(,ln này 10 doàn
chuyên gia quy hO(,lch khac cùa 10 nuoc XHCN da sang dé giup l~p quy hO(,lch
cho 10 tinh, thành ph6 cùa Vi~t Nam. Trên ca sb lu~ chll'ng kinh té-ky thu~t
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do cac chuyên gia Liên Xô chuân bj và dê xuâ:t, ngày 17 thang 7 nam 1972,
HQi dong BQ tru6ng da ra Quyét djnh s6 163/CP' theo quyét djoh này quy
hO<;lch phât trién Hà NQi dén nam 2000 së co s6 dân là 1,5 tri~u nguài.

Giai do<;\O tir nam 1976 dén nam 1981, sau khi th6ng nhâ:t dâi nuac, tlnh
hlnh kinh té-xa hQi cùa Vi~t Nam co nhiêu thay dÔi. Nam 1979 chién tranh
biên giai phia BAc xày ra da làm cha quan diém quy hO<;lch phat trién Hà NQi
thay dôi, huang phat triên chù yéu cùa Thù dô luc này là phia Nam cùa sông
Hong. Theo quyét djnh s6 163/CP cùa Chinh phù, nam 1973 mQt doàn chuyên
gia quy hO<;lch cùa Vi~n nghiên clÎll quy hO<;lch xây dl!Ilg Leningrad do ông
Sokolov dân dâu l<;li duqc mài sang dé giup da l~p quy hO<;lch tÔng thé mai cha
Thù dô Hà NQi dén nam 2000. Ngày 24 thang 4 nam 1981 quy hO<;lch tÔng
thé Thù dô Hà NQi do cac chuyên gia Lenigrad tht,rc hi~n da duqc Chinh phù
phê duy~t t<;li Quyét djnh s6 100mg. Theo quy hO<;lch này dân s6 nQi thi cùa
Hà NQi së là 1,5 tri~u nguài và tÔng di~n tich là 100km2 vào nam 2000.

Nam 1978 ranh giai cùa thành pM Hà NQi duqc m6 rQng và bao gom
mQt s6 huy~n cùa cac tinh Vïnh Phu, Hà Tây. Luc này di~n tich tt,r nhiên cùa
thành ph6 Hà NQi là 2.123 km2 và tÔng s6 dân lên dén 2.426.155 nguài.

Nam 1990, dja giai hành chinh cùa Hà NQi l<;li duqc diêu chinh : 4 qu~
nQi thành duqc giü nguyên, nhung 7 trên 12 huy~n thj bj tâch khài thành ph6.
Sau st,r thay dÔi này, Hà NQi co 4 qu~n nQi thành là Ba Dinh, Hoàn Kiém,
D6ng Da, Hai Bà Trung, 5 huy~n ngo<;li thành là Gia Lâm, Tir Liêm, Thanh
Tri, Dông Anh và SOc San. Di~n tich Hà NQi luc này là 914 km2, trang do nQi
thành là 50 km2•

Cu6i nam 1996, dé dap tIng nhu câu dâu tu và phat trién, thành ph6 Hà
NQi da duqc phép thành l~p thém 3 qu~n mai trén ca s6 tâch mQt s6 dja
phuang cùa qu~n Ba Dinh, D6ng Da, két hqp vai mQt s6 xii cùa Tir Liém,
Thanh Tri dé m6 rQng ph<;lm vi nQi thj. Bày qu~n nQi thành là Ba Dinh, Hoàn
Kiém, D6ng Da, Hai Bà Trung, Tây Ho, Câu Giâ:y, Thanh Xuân co di~n tich
là 83 km2• Nam huy~n ngo<;li thành là Gia Lâm, Tir Liém, Thanh Tri, Dông
Anh và SOc San, co di~n tich là 845 km2•

Quy hO<;lch diêu chinh TÔng m~t bâng cùa Thù dô Hà NQi dén nam
2000 da duqc Chù tjch HQi dong BQ truàng phê duy~t t<;li Quyét djoh 132/CT
ngày 18/4/1992. Do nhiêu 19 do khac nhau nén ph<;\ffi vi nghiên clÎll quy hO<;lch
trén chù yéu mai tht,rc hi~n h<;\O ché 6 khu V'!c nQi thj và vùng ven dô. Nhüng
vâ:n dê d~t ratrang quy hO<;lch này nhu : quy mô dân s6, Mt dai, cac chi tiêu
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kinh téky thu~t, phân bo dân CU, chç>n dat phat trién, t6 chuc ca cau quy ho~ch

không gian, kién truc dô thj, ca sà h~ tang, cac dt! an tru tiên xây dl;lng dqt
dau, cac chfnh sach và bi~n phap tht!c hi~n ... sau khi tht!c hi~n, dén nay da
bQc IQ nhiéu diém bat hqp 19. Chfnh VI nhiing 19 do nêu trên, dong thài dé TM
dô phat trién hén viing và tmàng ton, dap Ung kjp thài yêu cAu chi d~o tmac
mât, Thu tu6'og Chfnh phu da chi thj cho VBND Thành pM Hà NQi và BQ Xây
dl;lng ph6i hqp vai cac BQ, Ngành co liên quan nghiên CUu diéu chinh quy
ho~ch chung Thu dô Hà NQi dén nam 2020.

NhÜ11g van dé vé quy ho~ch dô th~ và môi trllàng

Thài gian qua, Hà NQi co nhiing tién bQ rô r~t vé kinh té xa hQi và phat
trién dô thi, t~o st! chuyén bién quan trQng trong qua trlnh d6i mai kinh té và
hlnh thành môi tmàng thu~n lqi dé thu Mt dAu tu trong và ngoài nuac. Ti I~

tang GDP d~t 8% giai do~n 1986-1991,9% giai do~n 1991-1992, 12% giai
do~n 1993-1994 và 13% giai do~n 1995-1996. Ca cau kinh téthay d6i : djch
V\l (61 %), công nghi~p và xây dl;lng (31 %), nông nghi~p (8%).

Song song vai st! phat trién kinh té, qua trinh dô thj hoa cüng dien ra
m~nh me. BQ m~t dô thj co st! thay d6i 16'0, dân cu nQi thành tang 400.000
nguài trong mQt th~p ky qua. Dé dap Ung nhu cau phat trién, khu Vl!c nQi
thành Hà NQi không ngimg mà rQng, nam 1987, di~n tfch khoàng 40km2, nam
1997 da tang lên 83km2. Nhiéu khu công nghi~p, khu chung cu, trung tâm
thuang m~i mai dUÇ1c xây dl;lng, cac ca sà h~ tâng xa hQi và h~ tâng ky thu~t

dô thj dUÇ1c khôi phl,lc và cài thi~n dang ké.

Trong giai do~n t6'i, cùng v6'i cà nuac, Hà NQi se phat trién nhanh chOng
trên mQi lïnh Vl!c và trà thành thành ph6 hi~n d~i, xUng tam vai thU do cua mQt
clat nuac 16'0 trong khu Vl;lc, dong thài chuAn bj chào mimg ky ni~m 1000 nam
Thang Long - Dông Dô - Hà NQi vào nam 2010. Vi thé, cac khu ph6 c6, ph6
cü cua Hà NQi dUÇ1c quan tâm bào ton và ton t~o, cac khu ph6 hi~n d~i dUÇ1c
xây dl;lng thêm và cac bi~n phap cAn thiét dang dUÇ1c ap dl,lng dé cài thi~n cac
viln dé dang và se xày dén trong qua trlnh phat trién cua Thu dô.

Do dân s6 tang nhanh, cac khu nhà à I~i dUÇ1c xây dl;lng thap tAng, khu
chung cu mai cüng phat trién cMm ch~p, thiéu dong bQ, chfnh vi v~y m~t dQ
xây dl;lng cao trà nên pM bién t~i nhiéu khu ph6 cua Hà NQi : d~c bi~t là khu
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36 ph6 phuàng, khu ph6 Phap duÇ)'c xây dl!Ilg truck nàm 1954, cac làng ven
nQi da duÇ)'c dô thi hoa và mQt s6 làng truyén th6ng là nhiing khu diên hlnh

co m~t dQ xây dl!Ilg cao. PMn 1611 Mt dai déu duÇ)'c sir dl;lng vào vi~c xây cât
cac công trlnh dày d~c, không co via hè và không tM mà rQng thêm ; nguài
ta buÇ>c phài gifr nguyên câu truc cu và nhfrng nguài lân chiém cu tl! do cai
nai di~n tich nhà à ho~c xây mai (Parenteau, 1997).

Oic khu chung cu thiéu không gian thoang dang, sân chai cho trè em,
di~n tich cây xanh và công viên, chinh VI v~y da ành huàng rât 1611 dén môi
truàng s6ng cùa nguài dân Thù dô.

Trong s6 cac qu~n nQi thành, Hoàn Kiém co m~t dQ xây dl!Ilg cao nhât,
d~c bi~t là cac phuàng Dong Xuân, Hàng B<;lc, Hàng Gai, Hàng Dào, Hàng
Buom co di~n tich xây dl!Ilg han 85%. Duang nhiên, m~t dQ xây dl!Ilg cao di
dôi vai m~t dQ dân cu dày d~c : m~t dQ dân s6 cùa phuàng Hàng Buom là
138.4000 nguài/km2, phuàng Hàng Dào là 130.000 nguài/km2, phuàng Hàng
B<;lc là 112.000 nguài/km2, phuàng Hàng Ma là 102.000 nguài/km2...

Oic khu dô thi mai duÇ)'c xây dl!Ilg phat triên trong thài gian gân dây

da pMn nào cài thi~n duÇ)'c nhu cau nhà à song vi~c thiét ké xây dl!Ilg vân
trong tlnh tr<;lng m~t dQ cao, mang tinh cMp va thiéu dong bQ. Không gian
kién truc cành quan chua hài hoa, không gian mà, cây xanh, m~t nuac con it
duÇ)'c quan tâm, m<;lng luai h<;l tâng ky thu~t và xa hQi chua duÇ)'c xây dl!Ilg
truac mQt buac, da d~t cac khu à mOi này nâm trong tlnh tr<;lng t<;lm bÇ)', ho~c
chua xÛ'ng vai tâm cël cùa cac khu nhà à duÇ)'c xây dl!Ilg vào dâu thé ky 2 r.

Nhàu

Nhà à là mQt vâ'n dé câp bach cùa tât cà cac trung tâm dô thi 1611 cùa
dât nuac noi chung và cùa Hà NQi noi riêng. Truac nam 1986, ché dQ bao câp
vé nhà à vân ton t<,li. MÔi nam, Nhà nuac dâu tu nhiéu ty dong cha viçc xây
dl!Ilg nhà à, nhung tlnh hlnh chi duÇ)'c cài thiçn rât it. Diçn tich nhà mai xây
không dù bù dâp cho diçn tich nhà dang xu6ng câp và nhu cau nhà à mai do
t6c dQ tang dân s6. Trên thl!c té, không nhfrng diçn tich trung blnh nhà à theo
dâu nguài không tang mà nguÇ)'c l<;li con giàm.

Tù nam 1986, vé nguyên tâc, Nhà nuac không con ap dl;lng ché dQ bao
câp vé nhà à. Chfnh sach này là dQng ll!c dé huy dQng v6n tu nhân vào vi~c

cài t<;lO, sira chfra nhà à. Do do, diéu kiçn à cùa mQt bQ pMn dân cu da duÇ)'c
cài thiçn rô rçt, d~c biçt là nhfrng nguài co thu nMp cao, nguài thùa ké quyen
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sa hüu dâ't. HQ mua Mt riêng, xây dl!I1g nhà riêng ho~c tl! di tt,lo nhà a. Doi
vai b(> ph~n dân cu này, diçn tich nhà atrung blnh co thê dt,lt 10-15 m2

, tMm
chi 20-30 m2 m~t bânglnguai,

Ngugc It,li, diéu kiçn nhà acua nguai dân co thu nh~p thâ'p không nhfrng
không dugc di thiçn mà con g~p râ't nhiéu kM khan vé diçn tich, châ't luqng
và ti~n nghi nhà a. M(>t so gia dlnh bu(>c phài song trong nhfrng can phong ch~t

ch(>i, thiéu tiçn nghi sinh hot,lt VI không co diéu kiçn dê tl! nâng dp vé nhà a.

Do kho khan vé nhà a, mé)t so gia dlnh không co diéu kiçn tach hÇ> và
dành phai song chung ba, bOn thé hç trong cùng mé)t can nhà ch~t chÇ>i.

Châ't luqng nhà acüng là vâ'n dé dang quan tâm. Nhà aHà Né)i dugc
xây dl!I1g vào nhfrng thai ky khac nhau, vai nhfrng nguyên v~t liçu khac nhau.
Nhfrng ngôi nhà dugc xây dl!I1g truac nam 1954 vân t6n tt,li, diên hlnh là cac
khu pho c6. cac ngôi nhà dp IV dugc xây dl!I1g bâng v~t liçu tt,lm nhu g6 dâ
trai qua nhiéu th~p ky và vân dang dugc str dl,mg. Két qua diéu tra và nghiên
ct1u chi ra râng trong nhiéu khu pho, nhà acân dugc stra sang chiém 35-38%
và nhà trong tlnh trt,lng không an toàn chiém 10-15%.

Hiçn nay, m~c dù không bao câ'p vé nhà a, song chinh quyén cac dia
phucmg trong ca nuac, d~c biçt là chinh quyén thành pho Hà Né)i dâ co nhiéu
quan tâm dén vâ'n dé nhà acha nhfrng nguai trong diçn chinh sach nhu : nguài
co công vffi cach mt,lng, nguai nghèo ...

Tié'ng on

Nguyên nhân chù yéu tt,lO tiéng 6n làm anh huàng dén môi truàng song
trong cac khu chung cU là cac phucmg tiçn giao thông và sl! hot,lt dé)ng cua cac
khu công nghiçp, cac xi nghiçp cùng vai tiéng 6n cua cac công trlnh xây dl!I1g.

Cl Hà Né)i, so phucmg tiçn tinh theo dâu nguai, d~c biçt là xe bOn banh,
vân con it so vai cac trung tâm dô thi khac trong khu vl!c và trên thé giai, song
trong thai gian qua cac phucmg ti~n này dâ tang râ't nhanh và co xu huang phat
triên mt,lnh vào cac nam tai ; cac phucmg tiçn giao thông hiçn nay là nguyên
nhân chinh gây ra tiéng 6n VI nhfrng ly do sau :

- Châ't luqng xe ohln chung không cao; xe qua niên ht,ln vân con sir
dl;lng nhiéu ; bé) pMn giam thanh kém, mé)t so phucmg tiçn phat ra
tiéng 6n lan nhu xe Ben, xe mô tô hay xe lam...



288 DÂN so v À PHAT TRIÉN à vItI' NAM

- Trên duèmg ph6 co nhiéu IO<;li phuong ti~n v~n chuyên nhu xe d<;lp,
xich-lô và cac phuong ti~n giao thông ca gioi khéic, phàn 100 cac
ph6 không phan luong Cl;l thé, VI v~y nguài diéu khiên phuong ti~n

phâi liên tl;lc bâm coi inh oi dé xin duèmg.

- Xe tài co trçmg tài 100 và xe v~n chuyén hành khach cac tuyén liên
tinh van ch<;ly qua trung tam thành ph6.

Bên c<;lnh cac phuong ti~n v~n tài là nguyên nhân chinh gây tiéng on,
công nghi~p duQ'c xép hàng thu hai : t<;li cac qu~n Hai Bà Trung, Thanh Xuan,
D6ng Da, VI cac qu~n này co mQt s6 khu công nghi~p và nhà may nAm ngay
giùa cac khu chung cu.

Tinh hinh câp mtuc

Tù nam 1985, nhà dl! an cung câp nuoc cùa Chinh phù Phan Lan, tlnh
hinh câp nuoc da duQ'c cài thi~n vé kh6i luqng, cMt luqng và công suât. cac
diém dân CU thuQc qu~n Ba Dinh, Thanh Xuân, D6ng Da, Câu Giây và Tay
Ho duQ'c câp nuoc wong d6i dây dù, trong khi t<;li cac qu~n Hoàn Kiém và Hai
Bà Trung luqng nuoc duQ'c câp h<;ln ché, nhât là vào mùa hè ; mQt s6 khu con
g;;tp kho khan, VI h~ thOng câp nuoc van chua hoàn thi~n trong khi cac dO<;ln
6ng da cü và bi hu hông chua duQ'c sua chÜ'a kip thài. Vi~c quàn ly câp nuoc
chua t6t, luqng nuoc bi tMt tMat và ro ri nhiéu, chiém dén 40-50% t6ng sàn
luqng nuoc sàn xuât ra. Trong thài gian toi chinh quyén thành ph6 dang rât
quan tam dén vân dé cung câp nuoc s<;lch, dang xay dl!llg phuong an khai nuoc
m~t dé cung câp cho nhan dan nhàm tÙllg buac dap (mg nhu câu SU dl;lng nuac
cùa dan và qua trinh dô thi hoa nhanh chong cùa Thù dô.

Tinh hinh tiêu thotU nllUC

H~ th6ng tiêu thoat nuac bao gom tiêu thoat nuoc thài (nuoc dùng
trong sàn xuât công nghi~p và nuac da qua SU dl;lng) và nuac mua. H~ th6ng
này da duQ'c xay dl!llg tù nhÜ'ng nam 1930 avùng nÇli thành cü (khu 36 ph6
phuèmg), do do da xu6ng câ'p, hu hong (Sl;lt, lUn), tiét di~n hé không dap (mg
nhu câu thoat nuac hi~n t<;li.

Trong khu Vl!c nQi thành mai ma rQng sau nam 1954, h~ th6ng tiêu
tMat nuoc van chua hoàn chinh. Nhiéu duèmg ph6 và khu chung cu chua co
h~ th6ng thoat nuoc ; vào mùa mua, sau tr~n mua rào, khu vl!c này thuèmg bi
ng~p ung mQt phân, ng~p t<;lm thm... Vai nhÜ'ng con mua rào cuèmg dQ cao,
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ho~c bao, di~n tich vùng b~ ng~p nuac ré?ng hem và thài gian ng~p ung kéo
dài, d~c bi~t là phia nam qu~n Hai Bà Trung.

Tom lé;!i, co thé nêu ra dây nhfrng nguyên nMn chinh cùa tlnh tré;!ng
ng~p ll;lt này :

- D~a hlnh thành pM Hà Né?i bàng phâng, gây kho khan cho sI! th6at
nuac.

- H~ thong tiêu th6at nuac van chua hoàn thi~n, xây dl!Og không dong
bé?, ho~c tiét di~n con qua bé so v6i nhu câu, cong ngâm th6at nuac
b~ tAc do thiéu bào dUÔ'I1g ; cac bà muemg cung b~ xây lan chiém dan
dén m~t dt dong chày b~ thu hyp.

- Dé thoa man nhu câu xây dl!Og, nhiéu ao, ho da b~ san lap, làm giàm
khà nang diéu tiét cùa h~ thong hO nuac thành pho.

- Vi~c xây dl!Og tùy ti~n gây ành huàng lan dén van dé th6at nuac do
không dong bé? vé mé;!ng luai hé;! tâng khung, cao dé? san nén khong
ché con chua dugc quan tâm và xem xét ablnh di~n tong thé.

H~ thong duùng giao thông

Hà Né?i là dâu moi giao thông quan tn;mg, nai hé?i tl;l và xuat phat cùa
cac tuyén duàng bé?, duàng sM, duàng không (sân bay NQi Bài) và duàng thùy
(sông Hong) cùa cà nuac.

H~ thong duàng giao thông dô th~ dugc xây dl!Og theo hlnh nan qUé;!t
huang tâm, co cac duàng vành dai. Cac khu pho co (36 pho phuàng) co m~t

dé? pho rat lan, 16km/km2, nhung khoàng cach cac buac duàng ngân 100
150m và mé;!ng duàng dé;!ng ô bàn cà, rat thu~n ti~n cho di lé;!i ; long duàng
hyp (5-8m), trong khi m~t dQ CU tru và sI! giao luu lé;!i rat cao. Té;!i khu pho co,
mé;!ng duàng co dé;!ng bàn cà, dan chéo, ml).t dt lan tù 20-40 m, long duàng
ré?ng tù 8-14m, m~t dQ duàng dé;!t 9-10 km/km2. Té;!i cac khu mai xây dl!Og,
m~t dQ duàng thap (2km/km2) và khoàng cach duàng lên tai 800-1.000 m ;
pMn lan cac pho dêu co ml).t dt tù 8-1 Om, trong khi mQt vài pho khac co m~t

dt ré?ng dén 46-50m.

D~c bi~t duàng trong cac khu VI;lc dô th~ hoa tù cac làng truyén thong
và làng ven dô rat hyp, duàng rat hyp, thuàng là ngo hèm hay ngo Cl;lt. Do
luqng xe hi~n hành tang nhanh, tlnh tré;!ng duàng sa hi~n nay së dan dén tâc
nghën giao thông anhiéu dOé;!n duàng và mQt so nga tu.
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Trang nhÜllg nam qua, chinh quyén thành pho dâ chu y dau tu dé cài
t<:lO và xây d\!I1g nhiéu tuyén duàng mai, nhàm cài thi~n và nâng cao chat
luqng Mthong duàng nQi thành. Tuy nhiên, van ton t<:li mQt so kho khan vé
tài chinh và giài phong m~t bàng.

H~ thong giao thông công cQng van càn h<:ln ché, chua thé dap ûng
duqc nhu cau di l<:li cua nguài dân. Ô-tô buyt và tac-xi là nhÜllg phuO'l1g ti~n

giao thông công cQng chinh, nhung soluqng van càn it. Trang nhÜllg nam tai
Hà NQi sê xây d\!I1g mQt so tuyén tàu di~n két hqp hài hàa vai m<:lng luai xe
buyt ngày mQt phat trién. Trong tUO'l1g lai không xa Hà NQi sê xây d\!I1g M
thong v~n tài hành khach 16'n co toc dQ cao nhu tàu di~n ngam, tàu di~n treo ...

Môi truifng

Hi~n nay, môi truàng dô tht là mQt van dé can d~c bi~t quan tâm, nhat
là trang giai dO<:ln cài t<:lO và xây d\!I1g Hà NQi (Vi~n Quy hO<:lch dô tht-nông
thôn, 1996, D~ng Xuân DUO'l1g, và mQt so tac già khac, 1997).

Cac hi~n tuqng ô nhiêm dat, nuac, không khi vân chua dén mûc tram
trçmg hay bao dQng, nhung nhiéu vùng trong thành pho dâ b~ ô nhiêm. Cac
tac nhân gây ô nhiêm không khi là bl,ü, khi dQc tù cac phuO'l1g ti~n giao thông,
dun nau, nhà may. Nuac b~ ô nhiêm do nuac thài sinh hO<:lt dâ qua sù dl,mg và
nuac thài công nghi~p không duqc cac nhà may xù ly tri~t dé. Ô nhiêm Mt,
d;)c bi~t là èf cac làng ven dô, nhÜllg vùng sàn xuat nông nghi~p, là do sù d'mg
thuoc trù sâu, trù cà, nuac thài và cac hO<:lt dQng công nghi~p nông nghi~p.

Bao ton, tôn t(J.o khu phô' cô', phô' cu là diJ,c thù riêng cua Hà Niji

Khu pho cd Hà NQi vai di~n tfch khoàng 100 ha, dây là khu Vl!c co cc! cau
dô th~ truyén thong, chûa d\!I1g bên trong nhiéu mâu thuân nhung day sûc song
và rat tinh té..Khu pho này duqc bào ton, tôn t<:to và nâng cap theo hu6'ng gifr gin
nhÜllg d~c thù riêng bi~t da pho cd nhu m<:lng luai duàng pho, nhÜllg trl,lC duàng
và nhÜllg ô pho dâ duqc phân lO<:li nhu nhÜllg di sàn can duqc Mo ton. Dé nâng
cao diéu ki~n song và môi truàng trang khu pho cd, m<:lllg luai h<:l tllilg ky thu~t

sê duqc di t<:lO và nâng cap tÙllg buac, m~t dQ dân so và m~t dQ xây d\!I1g sê
duqc giàm xuong dén mûc toi da co thé. Bên qnh nhÜllg duàng pho truyén
thong duqc bào ton, tôn t<:l0 mQt cach tr<;m v~n, sê nghiên cûu tôn t<:lO và di t<:l0
mQt so ô pho dé mèf ra nhÜllg không gian xanh, dUa vào nhÜllg công trlnb công
cQng, nâng cap và di t':!o h,:! tang ky thu~t trang loi ô pho nhàm khai thac co hi~u

quà quy nhà, d;)c thù kién truc và cUQc song xâ hQi d~c bi~t truyén thong cua khu
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ph6 cô. TÙIlg buac nghiên CUu tÔ chuc ":ti giao thông trong khu ph6 c6 sao cha
phù hqp v6i d~c thù m~ng lu6i duèmg ch~t h~p, khoàng cach giao càt ngàn, dé
t<;10 ra nhfrng tuyén giao thông cha xe co giai và nhfrng tuyén di b9 hqp ly nhàm

bào v~ tôn t<;10 nhfrng hO<;1t d9ng truyén th6ng cua pM cÔ.

Khu ph6 cù hinh thành tù thé ky thu 19, dâu thé ky 20 bao gom cac
duèmg ph6 Hai Bà Tnmg, Ly Thuèmg Ki~t, .. thu9C phia nam ho Hoàn Kiém
và m9t s6 duèmg ph6 thu9C qu~n Ba Dinh. Nhfrng công trinh 0 khu vl!c này
co kién truc d~c thù cua cac vùng thu9C Phap da duqc nghiên cUu phù hqp vai
khi Mu nhi~t dai và duqc khai thac hqp ly, giû gin tù hinh thuc kién truc dén
cà sân vuèm. T<;1i nhûng khu vl!c này 0 m9t s6 diém thich hqp co thé diém
xuyét m9t s6 công trinh cao tâng nhung không co kh6i tich lan, co kién truc
hài hàa vai cành quan xung quanh, dé t<;10 nên nhûng duang ph6 hoàn chinh
tô diém thêm cho Hà N9i ngày m9t d~p và gia tri hon. D6i vai m<;1ng luai
duèmg 0 khu ph6 cù cân duqc bào v~ hinh dang m<;1ng luai ph6 chinh ké cà
cành quan chung, cây xanh và sân vuèm, két hqp m9t cach ch~t chë vai vi~c

cài t<;1o nâng cap m<;1ng luai h<;1 tâng cha khu vl!c.

Khu trung tâm ho Hoàn Kiém, bên qmh vi~c bào ton dang dâ'p c6 kinh,
kién truc co gia tri dong thai co thé diém xuyét m9t s6 công trinh vai chiéu
cao và kién truc hqp ly mà không lan at cành quan lung linh và tho m9ng cua
ho, tÙIlg buac nghiên cUu t6 chuc giao thông hqp ly, khôi phl,lc quy cây xanh
truyén th6ng, t<;1o thêm vuèm hoa, thàm co, chô nghi ngoi công c9ng dé ho
Hoàn Kiém mai mai là trung tâm truyén th6ng duyên dang cua Thu dô Hà N9i.

Ho Tâylà khu vl!c duqc thiên nhiên uu dai, co cành quan tuoi dt::p së
duqc uu tiên phat trién cac trung tâm giao dich, khach s<;1n, công trinh van hoa,
1àng du lich và trung tâm nghi duang cua Thu dô Hà N9i. 0 dây duèmg giao
thông duqc t6 chuc theo 3 câp : duèmg vành dai, duang khu vl!c và duèmg d<;1o

quanh ho. Di~n tfch m~t nuac duqc bào v~ và co bi~n phap dàm bào v~ sinh
môi truèmg, dong thai tÙIlg buac dua vào khai thac hqp 1y cho cac ml,lc dfch
thé dl,lc thé thao và nghi duang. Vai y tuàng quy hO<;1ch này, tuong lai Ho Tây
së là m9t di sàn thiên nhiên vô gia dong gop m9t phân dang ké cho cành quan
cua Thang long - Dông Dô - Hà N9i nghln nam tuÔi.

Hmmg phât trién cùa thù dô Hà N(li dén nàm 2020

Truac dây quy hO<;1ch chung Thu dô duqc Chu tich H9i dong B9 truàng
(nay là Thu tuang Chinh phu) phê duy~t t<;1i Quyét djnh 1321CT ngày 18 thâng



292
... ...'" , ~, ...

DAN SO VA PHAT TRIEN a Vllj:f NAM

4 nam 1992, chu yéu giai h~ thành ph6 trung tâm gôm 4 qu~n nQi thành và
m<)t s6 xa thuQC cac huy~n ngol;\i thành 1ân c~n cua Hà NQi. Dén nay diéu
chinh quy hOl;\ch chung Thu dô duqc mà rQng, ngoài dia giai hi~n tl;\i Hà NQi
con bao gôm vùng dât thuQc cac tinh Hà Tây, V"rnh Phuc, BAc Ninh và

HungYên, vai ban kinh ành huàng tù 30 dén 50 km, là giai hl;\n co1iên quan
tn,rc tiép dén qua trinh hinh thành và phat triên chùm dô thi Hà NQi, vai di~n
tich khoàng 7860 km2• DÏ;Ïc bi~t trong diêu chinh quy hOl;\ch lan này Thu dô
Hà NQi duqc quan tâm phat triên lên phia bilc sông Hông, dây là mQt dinh
huang dung diln, co dây du tiém nang, ca hQi và lqi thé dê co mQt Hà NQi

trung tâm hoàn chinh và hi~n dl;\i vào thé ky 21.

Cùng vai vi~c bào tôn tôn tl;\O ph6 c6, ph6 cü và cac khu trung tâm,
thành ph6 Hà NQi se duqc phat triên dqc theo cac tn,lc chinh giao thông, vai
hinh thai phât triên theo vét dâu loang, tù do tl;\O ra cac vùng cây xanh, mÏ;Ït
nuac, két hqp vai cac sông ngoi, hô ao, cây xanh di sâu vào nQi thành dé cài
tl;\O và nâng câp môi truèmg dô thi.

Thành ph6 Hà NQi cüng duqc quy hOl;\ch và xây dl!I1g mQt vành dai
công nghi~p nhÀm tl;\O dQng h!c phât triên kinh té, dông thài giài quyét vi~c

làm cho nhân dân Thu dô. Hàng 10l;\t cac khu công nghi~p t~p trung duqc hinh
thành nhu khu Sài D6ng, SOc Son là khu di~n tir, quang hqc ky thu~t cao. Khu
Dông Anh giành cho phat triên công nghi~p ca khi gia công. Khu Vînh Tuy

là công nghi~p d~t và tiêu dùng. Khu Câu Diên là công nghi~p ché bién thl!c
phâm. Khu Phap Vân - Van Diên ché bién go và bao bi xuât khâu.

cac công trinh dich Vl,I công cQng se duqc phat triên à cac khu mai. Cài
tl;\O mà rQng hqp ly trong khu dô thi hi~n co dê tl;\O thành ml;\ng luai dông bQ,
hi~n dé;li dap ûng cac nhu càu khac nhau cua cQng dong. cac khu à se duqc
nghiên clÎll dê thoa man nhu càu da dl;\ng cua cac tâng lap nhân dân Thu dô.

MÏ;Ït khac bên qnh vi~c di té;lo nâng câp vê ti~n nghi môi truèmg s6ng
à cac khu ven dô, chinh quyên Thành ph6 cüng chU trqng dén hoàn thi~n

cac khu nhà à da duqc xây dl!I1g tÙ nhiing nam 1954 dén nay. Cac 1àng xom
duqc di té;lo theo huang dô thi hoa, quy hOl;\ch di tl;\o và nâng câp ml;\ng luai
hl;\ tâng ky thu~t nhÀm nâng cao diéu ki~n s6ng cho nhân dân dong thài vân
giü viing duqc truyén th6ng lâu dài t6t d~p cua 1àng quê Vi~t Nam. Truac
dây Hà NQi da co nhiêu chinh sach vê nhà à, song nhà à van là vân dé nan
giài và thiéu trâm trqng, do v~y dinh huang cho phât triên nhà à thài gian
tai là cac khu à se duqc chuân bi dong bQ hl;\ tâng ky thu~t dê huy dQng
nhiêu nguon v6n cho dâu tu phat trién quy nhà à. Truac mât là cac khu
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Nghïa Dô, Yên Hoa và D!nh Công, Linh Dàm sê duqc xây dl!Ilg nhà b theo
d!nh huOOg trên.

M~t nuac và cây xanh hi~n co sê duqc bao t6n, d6ng thài phan dau phat
triên mb r(>ng dê d~t chi tiêu binh quân là 4 m2/nguài vào nhÛ'llg nam 2010.
M~ng lum giao thông sê duqc nghiên clÎU dé xuat cai t~o hoàn thi~n dan tùng
buac dê tuong lai không xa nüa Thil dô Hà N(>i co thê dap ûng m(>t cach an
toàn và tot nhat cho cac lo~i phuong ti~n trên duàng pho, tranh duqc nhÛ'llg
sai sot dang tiéc mà m(>t so nuac trong khu Vl!C da vap phai. Bên c~nh vi~c

giü l~i hqp 19 m~ng luai duàng pho cô, truyén thong, m~ng luai giao thông b
cac khu mai sê duqc mb r(>ng, m(>t so tuyén vành dai duqc xây dl!Ilg, t~o diéu
ki~n phù hqp cho phat triên m~nh cac phuong ti~n giao thông trong nhÛ'llg
nam tai, d6ng thài nghiên clÎU dâu tu, xây dlJllg phat triên m~g luai giao
thông công c(>ng nhàm phl;lC Vl;l tot cho vi~c di l~i cua dân cu Thu dô và giàm
toi da cac phuong ti~n giao thông ca nhân nhu xe d~p, xe may... t~o diéu ki~n

thu~n lqi cho tÔ chuc và diéu khiên giao thông dô th!.

Dê hoa nh~p vm c(>ng d6ng quoc té, m~ng lum thông tin liên l~c cua Thu
dô sê duqc nghiên clÎU d6ng b(> nhàm dap IÎng nhu câu thông tin liên l~c ngày
càng tang, d6ng thài gop phân nâng cao diéu ki~n song cho nhân dân Thu dô.

f)ô th# mOi Hà N9i

Theo quy ho~ch chung Thu dô Hà N(>i dén nam 2020 duqc Thu tuOOg
Chinh phu phê duy~t thang 6 nam 1998, Dô th! mm Hà N(>i là m(>t b(> ph~n

cau thành quan trçmg cua Thành pho Hà N(>i trung tâm, vai tÔng di~n tich hon
8.830 ha và bao g6m hai khu b hai V! tri khac nhau là bâc sông H6ng và tây
H6Tây.

Duqc sl! d6ng 9 cua Chinh phu, Ùy ban nhân dân Thành pho Hà N(>i
và Be? Xây dl!Ilg da phoi hqp vai cac công ty tu van quoc té nÔi tiéng nhu
Daewoo, Nikken Sekkei, Betchtel, SOM và üMA tién hành nghiên clÎU dl! an
dô th! mm Hà N(>i, dây là m(>t dl! an 100 nhat trong l!ch sir phat triên dô th!
cua Vi~t Nam. Theo quy ho~ch da duqc nghiên clÎU và duqc Chinh phu phê
duy~t, Dô th! mai Hà N(>i sê là m(>t dô th! hoàn chinh, hi~n d~i vm so dân
khoàng 750.000 nguài và co tM là 1.000.000 nguài vào nam 2020, là dô th!
cua cac khu công nghi~p công ngh~ cao, cac khu b, khu thuong m~i, khu vui
chm giai tri và ~o nên môi truàng song chat luqng cao, d~t tiêu chuân quoc
té cho dân cu Thu dô, d6ng thài con là trung tâm tài chinh, trung tâm chûng
khoan và giao dich quoc té.



294 DÂN s6 VÀ PHAT TRIÉN il VI~TNAM

Nam 1998 cac chuyên gia da Vi~t Nam và qu6c té thuqc Ban d~c

trach nghiên ctiu dl! an Dô th, mai Hà Nqi da tién hành nghiên ctiu tinh hinh
hi~n tr~ng dau tu xây dl!Og dô th, èJ Vi~t Nam, dong thè1i dé xuat bi~n phap
và phucmg thlÎc phù hqp dn dUÇ1c nghiên clÎu nMm phl;}c vu cho vi~c thl!c
hi~n dl! an Dô th, mai Hà Nqi. Thang 12 nam 1998 Thù tué1ng Chinh phù da
phê duy~t djnh huang dau tu xây dl!Og và phat triên Dô thj mai Hà Nqi, dây
là ca hQi t6t cha cac dé xuat vé ca ché, chinh sach nhàm khuyén khich dau
tu n6i chung và dau tu nuac ngoài n6i riêng dê thl!c hi~n dl! an c6 tam ca
qu6c gia này.

Nhfrng nam qua, Viçt Nam da d~t dUÇ1c nhfrng thành tl!U to 160 trong
xây dl!Og và phat triên dat nuac, d~c biçt là chuyên tl1 ca chékého~ch h6a t~p

trung bao cap truyén th6ng, sang ca ché th, truè1ng c6 diéu tiét cùa Nhà nuac.
Vai chinh sach D6i mai cùa Dàng và Chinh phù, Hà Nqi dang ngày càng phat
triên m~nh më trên mQi lïnh vl!C

Dô thj mai Hà Nqi së dUÇ1c xây dl!Og phat triên nhu mqt dô th, hi~n d<).i
vai tiêu chuân qu6c té, dong thè1i t~o diéu kiçn ho trÇ1 và két hqp hài hôa vai
viçc bào ton, tôn t~o ph6 c6, ph6 cu và cac di tich l,ch sù cùa Thành ph6. SI!
phat triên m~nh më này së giài quyét nhfrng kh6 khan vé nhà èJ cho Thù dô,
làm giàm m~t dq dân cu cùa Hà Nqi, trung tâm và là dqng ll!c thu hut du Ijch
và phat triên kinh té trong vùng. Phat triên nhfrng lo<).i hinh công nghiçp nh~\

công nghiçp công nghç cao da dUÇ1c ll!a chQn và dây m<).nh thuang m~i së t~o

sûc hut m~nh më d6i vai cac nhà dau tu nuac ngoài và là dqng ll!c cho phat
triên Thù dô.

Dê thl!c hiçn viçc dau tu xây dl!Og Dô th, mai Hà Nqi dung theo tién
dQ da djnh, Ban chi d~o Quy ho<).ch và Xây dl!Og Thù dô, UBND Thành ph6
và BQ Xây dl!Og da chi d<).o cha thành l~p Ban nghiên ctiu hon hqp là t6 chûc
gom cac chuyên gia Viçt Nam và chuyên gia nuac ngoài nhàm nghiên ctiu và
t6 chûc nghiên ctiu dé xuat cac ca ché chinh sach và t6 chûc phù hqp trinh
Thù tu60g phê duyçt dé ap dl;}ng trong qua trinh dau tu xây dl!Og Dô th, mai
Hà Nqi.

Dô th, mai Hà Nqi là mqt dl! an chién lUÇ1c, mang tinh thè1i d~i và l,ch
sù, dây là dl! dl! an mong dÇ1i cùa nhân dân Thù dô và cà nuac. Chinh phù Viçt
Nam và chinh quyén Hà NQi dang d~c biçt quan tâm dl! an này và së t~o mQi
thu~n lÇ1i dé dl! an tra thành hiçn thl!C.
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Hà Nqi là mqt thành pho nghin nam tu6i, trài qua nhiéu bién co thang
tram và nhiéu giai do~n quy ho~ch phat triên, cô luc sôi dqng, m~nh me và da
d~ng, song vân con nhiéu chàp va, thiéu dong bq và chién lugc phat triên dô
th! hqp ly, thong nhat.

Dê mqt Hà Nqi phat triên, hi~n d~i, song vân d~m dà bàn sac truyén
thong nghin nam van hién, c6 kinh và mang d~m phong cach phuC1Ilg Dông,
diéu quan trQng là phài cô mqt chién lugc hqp ly, tich qrc vé xây dl!J1g, phat
triên dong bq, hi~n d~i, két hqp mqt cach hài hoà v6i bào ton Wn t~o, phù hqp
voi d~c thù tÙI1g khu Vl!c và t6ng quan chung cua thành pho.

Bdo t6n và tôn t{JO klzu pM' cd: khu pho c6 Hà Nqi (36 pho phuàng,
nàm 6 phia bac hô Hoàn Kiém) cô kién truc dô th! truyén thong, c6 kinh
nhung cüng day mâu thuân. Khu pho này dn dugc bào ton, tôn t~o, nâng cap,
thùa huàng và gin giû nhÛ'Ilg nét d~c thù cua pho c6 nhu m~ng luOi duang sa,
cac công trinh cô kién truc c6, dong thài voi loi song cqng dông xa hqi von
cô cua nô. Tuy nhiên, diéu ki~n song cua nguài dân t~i khu Vl!c này không
may thu~n lqi và dn dugc di thi~n tÙI1g buoc, m~t dq dân cu và m~t dq xây
dl!J1g cüng phài cô ké ho~ch giàm dan, song song voi vi~c cài thi~n, nâng cap
cet s6 h~ tang, môi truàng dô th! và tang di~n tich cây xanh.

Bdo t6n và tôn t{JO klzu pM' cii dUÇfc xây dtfng til thiYi Phâp tl/lUlC : cac
khu pM c6 này xuat hi~n vào cuoi thé ky 19, dau thé ky 20, bao gom tù phia
nam qu~n Hoàn Kiém dén phia bac cac trl;lc duang Nguyen Du-Lê Thanh
Tông và mqt vài pho thuqc qu~n Ba Dinh. cac khu pho này cüng dn dugc
bào ton; nhà 6 và cac bi~t th,! 6 dây cüng nhu cac công trinh kién truc c6 cùa
Phap phài dugc SlI dl;lng tôn t~o hqp ly, vi dây là mqt Mu an quan trQng cua
không gian kién truc cành quan cùa Hà Nqi. Trong khu Vl!c này dn kiêm soat
và h~n ché mqt cach toi da vi~c xây dl!J1g cac khu nhà cao tang làm pha va
không gian dô th! von dï da dugc nghiên CUu mqt cach ky luàng và hoàn
chinh ; duang sa, cây xanh cùng voi cac wan hoa và quàng truang nhO dn
phài dugc gin giû và tôn t~o.

Xîy dtfng và plU2t triln câc kllll dô thi mai: bao gom cac khu m6 rqng
cùa nqi th!, truoc dây thuqc cac huy~n Tù Liêm, Thanh Tri và khu dô th! môi
Hà Nqi : tây Ho Tây và bac sông Hông, thuqc cac qu~n, huy~n : Tây Hô, Cau
Giay, Tù Liêm, Dông Anh và khu Vl!c dugc dô th! hôa cùa huy~n Gia Lâm ;
cac khu dô th! moi này phài dugc quy ho~ch, xây dl!J1g mqt cach dong bq và
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hiçn d~i, nhàm t~o ra mQt bQ m~t mai cho Thù dô, dong thm t~o diéu kiçn
giam bat sI! qua tai vé m~t dQ dân cu, h~ tâng ky thu~t và xuong cap trÂm
trçmg vé môi truèmg song cùa cac qu~n nQi thành hiçn nay d~c biçt là cac khu
pho c6, pho cu cùa Hà NQi.

Dé Hà NQi phât trién 6n dinh và bén vfulg, cac biçn phâp kiém soat và
khong ché toc dQ gia tang dân solà rat quan tn;mg. Can phai co cac chinh sach
thich hqp, khuyén khich dâu tu trong nuac cung nhu nuac ngoài dé phât trién
cac dô th! mai, cac trung tâm dô th! vç tinh cùa Hà NQi và dong bàng sông
Hong. Chinh sach khuyén khich cac ho~t dQng nông nghiçp dong mQt vai tra
quan trçmg trong viçc thay d6i CO cau nén kinh té nông thôn, huang san xuift
nông nghiçp vào cac ngành chan nuôi, trong trQt, tù do t~o ra cac san phâm
co gia tri hàng bOa, dua công nghiçp ché bién nông san vé nông thôn. Diéu
này hân se cha phép t~o viçc làm, tang thu nh~p và giàm luong di dân nông
thôn và cac trung tâm dô th! lan c~n vào Hà NQi.

Dé phat trién thành pho Hà NQi bén vfulg, truac hét can khong ché
duç'c toc dQ tang dân so nQi thành khoang 2,5 triçu nguài vào nam 2020, trong
do 1,5 triçu dân à khu VI!C dô th! thuQc phia nam sông Hong và khoang 1 triçu
dân thuQc khu dô th! mai phia bâc sông Hong.

Dé trà thành mQt thành pho công nghiçp, mQt Thu dô van minh hiçn
d~i co thé sanh vai vai cac Thu dô và cac thành pho 16'11 trong khu Vl!c và thé
giai vào nhfulg th~p ky dâu cua théky 21, Chinh quyén thành pho Hà NQi dâ
co d!nh huang quy ho~ch t6ng thé phât trién kinh té xâ hQi cua Thu dô dén
nam 2010, dé phat huy toi da tiém nang nQi ll!c và khai thac triçt dé cac nguon
von dâu tu nhu FOI, OOA. .. nhàm thl!c hiçn vi~c tang truàng cac chi tiêu kinh
té co bàn cua thành pho tù 1.5 dén 2.5 lan vào nam 2010.

Nam 2004 là nam ban lé cua ké ho~ch 5 nam lan thu hai cua ky nguyên
mai, ky nguyên cùa van bOa, tri tu~ và hoà blnh h~ pMc. Hà N(>i, Thu dô
cua Vi~t Nam, dâ vinh dl! duç'c UNESCO - T6 chUc Van bOa Giao dl,lc cua
Liên Hqp quoc t~ng danh hiçu Thà/lh pM' vi hoa bi/lh. Co thé noi, danh hi~u

cao quy này duqc xây dlJl1g bài. qua trlnh l!ch sù van hoa trài hàng nghln nam
rift dang tl! hào cua nu dô Hà NQi và cua ca dân t(>c Viçt Nam. Nhfulg buac
di cua Hà N(>i luôn luôn duç'c nhan dân cà nuac quan tâm theo doi, cMng ta
dang buac nhüog buc dâu tiên cua thiên niên ky mai, Dang b(> và nhân dan
Thu dô không ngùng pMn difu vuoo lên xây dlJl1g Thành pho ngày càng "dàng
hoàng hoo, to dçp hoo" nhu lm d~y cua Chu t!ch Ho Chi Minh nam nào, dé Hà
N(>i mâi mâi xU'ng dang là niêm tin yêu và hy vQng cua nhan dan Viçt Nam.
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Dân so Thành pho H6 Chi Minh

Lê Th! HUo'ng

Thành ph6 Hô Chi Minh (Sài Gon truâc kia) là thành ph6lân nhâ:t cà
mtâc vé quy mô dân s6 và tiém II!c kinh té. Phat trién dân s6 là m<)t trong
nhfrng yéu t6 quan trQng tac d<)ng dén qua trinh phât trién kinh té. Trong
hoàn cành dâ:t mtâc hi~n nay, giài quyét vâ:n dé gia tang dân s6 là m<)t yéu t6
râ:t quan trQng trong nhfrng giài phap vé phat trién kinh té, vùa c6 tinh câ:p
bâch vùa là vâ:n dé phài giài quyét lâu dài cùng vâi tién trlnh phat trién kinh

té-xa Mi.

Nam 1999, dân cu cùa Thành ph6 H6 Chi Minh (TP.HCM) da vuqt qua
5 tri~u nguài, trong d6 3,4 tri~u s6ng è:J n<)i thành, 0,7 tri~u nguài è:J cac qu~n

mâi và 0,9 triçu nguài s6ng è:J ngoi;li thành1• Dân s6 dô thi uâc tinh khoàng 3,7
tri~u nguài, ty l~ tang dân s6 tI! nhiên khoàng 1,4%, trong d6 1,32% è:J n<)i
thành và 1,59% è:J ngoi;li thành. Tang tI! nhiên dân s6 không phài là yéu t6 duy
nhâ:t làm gia tang dân s6 TP.HCM. TP.HCM luôn phài duong dâu vâi nhfrng
h~u quà phuc ti;lP cùa di dân. S6 nguài chuyén dén TP.HCM tù mQi mién dâ:t
nuâc ngày càng tango Theo s6 li~u cùa Cl;}c Th6ng kê TP.HCM, trong khoàng
20 nam vùa qua, thành ph6 da d6n nMn khoàng 700.000 nguài dén tlm kiém
vi~c làm. Diéu này làm cho vâ:n dé giài quyét vi~c làm ngày càng trà lên kh6
khan, nhâ:t là khi diêu ki~n s6ng à TP.HCM t6t hon nai khac, luôn hâ:p dân
nhfrng nguài nh~p cu.

1. Xem thêm phân ph~ dfnh ; Oie van dé d~e thù khi xae dinh dân s6 db thi eua TP.HCM.
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Cac van dé d~t ra khi xac dinh dân 50 dô th! Thành pM H6 Chi Minh

Tnrâc nâm 1975, s6liçu tMng kê da dua ra nhûng con s6 vé dAn s6 dô thi cua Sài
Gon và 01Ç/ Lân. Sau khi sap nMp tinh Gia Dinh, d<1l1 vi hành chfOO cua TP.HCM
bao g6m ca m<>t khu \,\!c nông thôn r<>ng lân. Vi v~y cao phAn biçt rD khu \,\!c dô
thi và khu \,\!c nông thôn, dé co dUÇ/c dAn s6 dô thi m<>t cach chfnh xac.

010 dén nâm 1997, TP.HCM dUÇ/c chia thành 12 qu~n n<>i thành vâi diçn tfch 140
km2 và 6 huyçn ngo~i thàOO vâi diçn tfch 1.953 km2. Vi v~y, dia giâi hành chfOO
cua TP.HCM g6m khu \,\!c dô thi và nôngthôn r<>ng lân. Tuy nhiên, nghiên Ct1u vé
dAn cu dô th! cua TP.HCM thèli diém do chi co thé ap dl;mg cha cac qu~ n<>i thành,
00i vi 12 qu~n nQi thành duÇIC coi là khu \,\!c dô thi, con 6 qu~ ngo~i thành 'thU(lC
dia ph~n nông thôn.

Tuy OOiên hoàn càOO da thay d6i OOanh chOng : Khu trung tâm dô thi da mèt r(lng
diçn tfch ra vùng ngo~i ô và m(lt s6 trung tâm dô thi nhà da phat trién ngay trong
khu \,\!c này. M~t khac, chu tnr<1l1g gian dAn thành ph6 ra cac thành ph6 vç tioo
ngo~i ô vào nâm 1997 da chia 6 qu~n cû thành 10 d<1l1 vi hành chfOO mâi, trong do
co 5 d<1l1 vi trèt thàOO qu~ (qu~ 12, qu~ Thu Dûc, qu~ 2, qu~n 9 và qu~n 7),
con 5 d<1l1 vi khac vân thu<>c huyçn (Cù Chi, Hoc Môn, BiOO O1anh, Nhà Bè và Cân
Gièl)2. Vi v~y, không thé không tfOO dAn s6 dô thi èt cac khu ngo~i ô, bat ké cac
vùng này gao cac qu~ chfOO hay không.

Két quà sa bé? cua T6ng diéu tra dAn s6 nam 1999 thu duÇIC trên ca sèt dém thu công
t~i chÔ, nguÇIC l~i, da dua ra con s6 dAn cu dô thi qua cao vi két quà này bao g6m
toàn b9 dAn s6 cua khu \,\!c ngo~i vi. Dung ra, thi khu \,\!c này co thé coi là khu
"ban dô th!". M~t dQ dân s6 èt dAy thap h<1l1 rat nhiéu so vâi khu \,\!c n(>i thành, ty
lç dAn nông thôn cao (bàng 2). Tù do van~ê d~t ra là khu \,\!c nào èt dAy dUÇ/c coi
là dAn s6 dô thi và khu \'\!C nàoduÇIC coi là dAn s6 nông thôn. NguÇIC l~i, nguèli ta
dé dàng c(lng thêm vào dAn s6 dô thi cua TP.HCM dAn cu cua cac trung tâm nh6
nàm trong khu \,\!c nông thôn cua TP.HCM. DAy là OOûng khu \,\!c nàm trong vùng
ành huèmg trl!c tiép cua thành ph6 và diéu tra dAn s6 co thé tién hàOO m(>t cach
hoàn toàn riêng bi~t.

Trong tU<1l1g lai, nghiên Ct1u vé dô thi hoa cua TP.HCM châc chân së không chi tfOO
dén nhûng khu \,\!c dô thi nàm trong dia giâi hành chfOO cua TP.HCM, OOu chung
tôi vùa nêu trên, mà con tfOO dén cà cac thành ph6 cua m(>t s6 tiOO èt ngo~ vi. Câc
thàOO pM này co thé OOaOO chong trèt thành khu \,\!c tic!p n6i cua TP.HCM trong
qua trinh phat trién. O1âng h~ nhu thành ph6 Biên Hoa, cach TP.HCM 25 km vé
phfa Dông Bâc, thu(>c tinh D6ng Nai, hiçn dang nàm trong vùng ành huèmg kioo
té cua TP.HCM.

2. Nghi dinh 3-CP cùa Chfnh phù ngày 6/1/1997 vê vi~c thành I~p cac qu~n Thù Duc, 2, 7, 9, 12
và cac phui'mg thu~ cac qu~ mm cûa TP.HCM.
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Hô Chf Minh (Quach-Langlet Tâm, 1991, theo G. Maspéro). Vùng
Biên Hoa bj chiém dong vào nam 1658 và nam 1674 hàng phong thù quân
Kho-me cùa thành pho Sài Gon cu cung bj chiém. Nam 1674 cung là nam mà
làn dàu tiên thành pho duQ'c gQi tên là Sài Gon. Tên gQi này co nghïa là "fÙng
cây g~o" (Huynh Tuyét Trinh, 1992). Nam 1698 duQ'c coi là nam chfnh thûc
thành I~p thành pho khi chinh quyén duQ'c thiét I~p.

Vào thOi diém do Sà.i Gon co khoàng 5.000 dân. Vai tro chinh trj cùa
thành pho không ngùng duQ'c duQ'c tàng lên vào thé ky XVIII : nhà Nguyên
danh thâng nghïa quân Tây Son, I~p nên triéu Nguyên. Nguyên Anh (sau này
là hoàng dé Gia Long) tién hành nâng câ"p thù pM Gia Dinh và xây dl!Og thành
trI (1790). Nhung cac ho~t dqng kinh té, nhâ"t là cac ho~t dqng thuC1ngm~ cung
phat trién và nm dây bât dàu thu hut nhiing nguOi di CU b nm khac dén tlm vi~c

làm. Khu ChQ' Lan cùa nguOi Hoa dUQ'c xây dl!Og vào cuoi thékY.

Ntia dàu thé ky XIX duQ'c danh Mu bàng h~ thong chfnh quyén hà khâc
cùa Lê Vàn Duy~t, thù lïnh cùa vùng Nam B9. An ninh duQ'c tang cuàng, ho~t
dqng kinh té phat trién. NguOi Vi~t, nguài Hoa, nguOi KhC1me song cùng
nguài châu Âu, nguOi Nh~t và Ma Lai dén dây kinh doanh, buôn ban. Ngày
17/2/1859, Sài Gon rm vào tay nguOi Phap và trb thành thù dô cùa Nam B9
sau st! ki~n "Hi~p u6'c hoa blnh Sài Gon" ngày 5/6/1862 (Meyer, 1985). ThOi
ky thuqc dia duQ'c danh diiu bàng st! phat trién cac cO sb h~ tâng cùa thành
pho và gia tang dân so.

ak so li~u dân so cu thuàng không chinh xac (bàng 1). Dân so cùa Sài
Gon tù 33.000 nguOi vào nam 1859 da lên tm 68.000 nguOi vào nam 1911, roi
143.000 nguOi vào nam 1926. Dân so cùa ChQ' Lan tà 40.000 nguOi vào nam
1881 lên tm 182.000 nguOi vào nam 1911, roi 204.000 nguOi vào nam 1926.
Nam 1943, Sà.i Gon và ChQ' Lan co 498.000 nguOi, tUC1ng dUC1ng vm so nguOi dt!
bao trong so do quy ho~ch nam 1862 cùa trung ta Genie Coffyn, dt!a trên cac y
tuàng cùa Haussmann xây dl!Og mqt thành pho cho 500.000 dân (Bouchot,
1927, tr. 37-42). Trong suot thOi gian tù nam 1881 dén 1945, ty I~ dân s6 tàng
trung blnh hàng nam là 4,6%. Trong thOi ky khang chién chong Phap, dân so Sà.i
Gon và ChQ' Lan tàng lên nhanh chong, tù 976.000 nguOi vào nam 1945 lên tm
1,7 tri~u nguOi vào nam 1954, tàng thêm hC1n 700.000 nguOi trong vong 9 nam
(6,5%/nam). ThOi ky này duQ'C danh dâ"u bàng st! phat trién m~nh me vé dân s6
cung nhu kinh té. St! phat trién này duQ'c thé hi~n thông qua nhà b, khach S~'

nhà hàng, nhâ"t là cac djch VI;l dap ûng nhu câu cùa b9 may chién tranh cùa Phap.
Xuâ"t khâu lUa g~o và cao su duQ'c v~n chuyén qua càng Sà.i Gon.
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Bang 1 : Uôc tinh S.... phât triên dân s6 dô th,
cua Sài Gon-Thành ph6 Hô Chi Minh tir nAm 1698 dén 1999

Nam Dân sô dô th! TY I~ tang trung binh Nguôn sô li~u

Sài Gan Chq Lan Tông cQng hàng nam
1698 5.000 (1 )
1859 33.000 (1 )
1862 7.000
1881 13.481 39.806 53.287 (2)
1900 50.300 133.600 183.900 (2)
1907 55.951 172.520 228.471 (1881-1943: +3,4%) (3)
1911 67.739 181.742 249.481 1881-1945: + 4,6% (4)
1926 143.197 203.519 346.716 (5)
1939 495.781 (3)
1943 498.143 (6)
1945 976.000
1954 1.723.360
1958 1.383.200
1962 1.431.000
1967 1.736.880
1975 2.377.040
1976 2.442.798
1979 2.700.849
1989 2.796.229
1999 3.657.644

Ngll6n :
(1) DI! Mo niim 1998 nhan ky niçm 300 ,uim thành Itjp thành pM:
(2) Nguyén Dinh Dau, 1998 (Cac Mo cao hành chinh kMc nhau).
(3) Baudrit, 1943 (Bang thô'ng kê dan sô'Sài Gon-Chq Lim tli nam 1907 dln 1941. TM'ng
kê hàng nam cua Dông DU(lflg và luu tru cua chinh quyln Nam Bel).
(4) Tran Van Giàu và Tran Bq.ch Ddng (chu biên), 1998 (Cac lxio cao hành chinh khâc nhau).
(5) Viçn Quy hO{lch Dô thi và Nông thôn. 1994 (noi vl CUelC tô'ng dilu tra dan sô).
(6) Niên giam tM'ng kê Viçt Nam (1949-1950).
(7) DôÎ chiêu l{li tli nam 1948 (tlu5ng kê Jzàng nam cua Dông Du(mg 1947-1948).
(8) Niên giam tlu5ng kê Viçt Nam (1952-1953).
(9) Dilu tra dan sô'nam 1958, 1962 và 1967.
(10) Niên giam thô'ng kê Viçt Nam 1958-1959.
(11) [foc tinh dan sô'tM thi Sài Go" vào thili di/m 301411979 là clIc JcY kM kMn Mi vi không
co cucJe diê'u tra nào vào thm JcY này. Sô' liçu du{1C thl hi4n a dây là kêt qua cua sI! dl! Mo
xu huong trên co sa sô'liçu gia tang dan sô'trong qua khU. Vi vtjy cluic cluin sô' liçu này thâp
h(m th'!c tê: vi dan s6cua cac thành phâ' tang m{JfIh trong nhung nam cu6i chiln tranh.
(12) TMng ké cU tri vào ngày 51211976. MIi4u ban g6m ca tinh Gia Dinh (884.913 ngUOi vào nam
1976). Dâllst5'tiêp fI!C king, trongdO tiing tl!nJu'ênkJlOong 29.238 ngUOi(sô'liçu do C/JCTlu5ng ké. Ban
Cmdi;uJ Tô'ng diê'u tra Dân sô'và Nhà oTPHCM tlUfC hiçn nam 2(XXJ), nguOi di cuchiêin cUa klwdng
884.913 troflg sô'dâJl cU tM thi. M li4u này cao Ildtl SÔ'liçu cUa Ja:qUl!/ine Desbarats (1987) ltt tinh
cho sô'nguOi chuy/n cU tù511975 dêll tluing 211976 doa dcJng trong khoong 328JXX)- 5fXJ.(XXJ nguOi.
(13) Tô'ng diê'u tra Mn sô'nam 1979, 1989 (Banister, 1993) và 1999 (Dan sô'dô thi uélc tinh).
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Sau hi~p dinh Genève nam 1954, dâ:t nuac bi chia dt ra làm hai mién,
Sài Gôn trà thành thù dô cùa ché dÇl Vi~t Nam cÇlng hôa. Nam 1954-1955,
thl!c hiçn hi~p dinh Genève cha phép nguài dân dugc lI!a chQn à phia Bâc hay
Nam cùa vï tuyén 17, s6 nguài di cu tù Bâc vào Nam da làm cha dân s6 cùa
Sài Gôn-Chg Lan tang lên. Chù truong d6n dân vào "âp chién lugc" cùa My
da làm cha nhiéu nguài dân phài rài bo làng quê, lên Sài Gôn dé léinh n~n và
tlm ké sinh nhai. VI v~y, dân s6 cùa Sài Gôn tang lên nhanh chong. Dâu nam
1975, dân s6 it nhâ:t da d~t tai 2,4 triçu nguài, không ké 400.000 nguài di làn
do tâm 19 thù dich vé thành ph6 vào thang 3 và thâng 4 nam 1975. Di nhiên,
s6 nguài này không dugc coi là dân thuàng trl1 VI da s6 da trà vé quê huong
ngay khi hôa blnh I~p I~i.

Nam 1970 là nam mà ty lç tang tl! nhiên dân s6 d~t muc cao nhâ:t :
4,1% và nhanh chong giàm xu6ng muc 2,4% vào nam 1974.

CUÇlC diéu tra dân s6 tién hành vào thâng 9 nam1967 à Sài Gôn do Viçn
Th6ng kê Qu6c gia thl!c hiçn (Viçt Nam CÇlng hôa, Vi~n Th61lg kê Qu6c gia,
1968) da làm sang to mÇlt s6 d~c diém sau :

- 56 nguài d6 xô tù cac vùng nông thôn lên Sài Gôn kha lan. Vào thài ky này,
hàng tram nghln nguài da rài bo làng quê dé lên Sài Gôn tlm vi~c làm và lanh
n~. HQ tai dây tù mQi mién dâ:t nuac : 57% tù cac tinh mién Nam và 12,4%
tù cac tinh mién Trung, 24,1 % tù cac tinh phia Bâc và 6 % tù nai khac.

- Giai do~n 1963-19751à giai do~n co sI! d6i thay sâu sâc do chién tranh và
CUÇlc dâ:u tranh ch6ng I~i sI! hiçn diçn cùa quân dÇli My. SI! thay d6i này thé
hiçn rô trên mQi phuong diçn : cUÇlC s6ng hàng ngày bi xao trÇln, dân nông
thôn d6 xô lên thành ph6, tç n~n xa hÇli do chién tranh, nén kinh té phl,l thuÇlc
vào vi~n trg nuac ngoài... Nam 1973, dân s6 cùa Sài Gôn (không ké tinh Gia
Dinh) ~p trung à qu~n 3 (14%), qu~n 10 (13,2%) và qu~ 5 (12%). Qu~n co
s6 dân it nhâ:t là qu~n 9 (1,3%) (phân thuÇlc xa An Khanh cùa Thù Thiêm sat
nMp vào qu~n 1). Dân s6 ngo~i thành Sài Gôn s6ng t~p trung thành dài dQc
theo cac trl,lC giao thông chù yéu : Xa IÇl Sài Gôn-Biên Hôa, qu6c lÇl22 di Tây
Ninh, qu6c IÇll di Mién Tây và Liên tinh lÇl 15 di Nhà Bè, diéu kiçn CU trl1
dân cu kém, t6 chuc cac quân cu côn don sa, tl! phat, thiéu tiçn nghi, h~ th6ng
két câ:u h~ tâng ky thu~t chua phât trién t6t, nhln chung hç th6ng djch VI,l cha
dân cu côn yéu kém.
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Ngày 30 thang 4 nàm 1975, mién Nam da duQ'c giài phong và nàm sau,
Sài Gon duQ'c d6i tén là TP.HCM3. Tù do thành ph6 da co nhiéu sI! thay d6i
và d~c biçt là vào nhÜl1g nàm sau do, nguài nh~p cu chiém ty tr9ng dang ké.
Dân s6 TP.HCM nàm 1975 là 2,4 triçu nguài, nàm 1979 chi tàng thành 2,7
trîçu nguài. Muc tàng dân s6 dô thi thâp à TP.HCM càng gây ân tUQ'Og han VI
khu VJ!c dô thi cùa éùa tinh Gia Dinh cü cüng duQ'c sap nMp vào dây và can
bq mién Bâc trà vêfllng v& gia dlnh cüng co. Hoa blnh l~p l~i, nhÜl1g nguài
di cu Quay trà vé qué quan theo chinh sach tai dinh cU à nông thôn và cac
vùng kinh té mai, thém vào do hi~n tUQ'Og nguài VUQ't bién ra nuac ngoài cüng
là nhÜl1g nguyén nhân gây nén ty lç tàng dân s6 thâp.

Th~p ky 1979-1989 (thài ky giüa hai cuqc t6ng diéu tra), dân s6
TP.HCM tàng rât ch~m, tù 2,7 tri~u 1én 2,8 tri~u nguài (+ 0,3 %/nàm).
Nguyén nhân cùa tlnh tr~ng này mQt m~t, là do chinh sach h~n ché qua trinh
dô thi hoa và kiêm soat cMt che vi~c nMp cu cùa dân nông thôn vào thành
ph6 trén ca sà quàn ly cMt vé hQ khâu. M~t khac, khà nàng tim kiém vi~c 1àm
h~n ché à thành ph6 cüng nhu sI! tiép U,lC di tàn cùa mQt s6 Hoa kiéu do m6i
quan h~ giüa Vi~t Nam và Trung Qu6c r~ mît vào nàm 1979. Gia tàng tl!
nhién dân s6 bâu nhu hoàn toàn không dang kê do di dân thuân tuy âm.

Sau nàm 1986, néu chinh sach D6i MOi cùng vOi tl! do hoa nén kinh té
và dé cao sang t~o ca nhân, da dong thài giài quyét ml?t s6 vân dé gân lién
vai quy ho~ch dô th!, thi vân con không il nhÜl1g vân dé nây sinh thuc dây
qua trlnh dô thi hoa. TI! do vé kinh té chi thl!c SI! thu duQ'c két quà vào nhÜl1g
nàm 1990, giai do~n mà vi~c giam sat h9 tich hl? khâu trà lén long 1èo han.
Trong thài ky giüa hai cuqc t6ng diéu tra 1989-1999. dân s6 cùa TP.HCM da
1én tai 3,7 tri~u nguài, ty 1~ tàng trung binh hàng nàm là 2,7%. Tom l~i, tMt
thu vi khi nh~n thây râng dân s6 hi~n nay cùa thành ph6 gân bâng vai dân s6
cùa 25 nàm truac dây.

Dân 50 hi~n nay cua Thành pM H6 Chi Minh và s" phân b6 theokhông gian

Hi~n nay TP.HCM bao gom Sài Gon, Gia Dinh và ChQ' L&1, tuc là
nhÜl1g qu~n nqi thành cùa TP. Sài Gon truac kia, toàn bl? tinh Gia Dinh và
qu~n ngo~i thành Cù Chi, thuqc tinh H~u Nghïa cü và qu~ Bén Co. Vé vi tri
dia 1y, phia Bâc và Dông Bâc TP giap vai cac tinh Tây Ninh, Sông Bé, Dông

3. Ky hQp thu 6 eua Qu6e Mi ngày 2n11976 da quyét dinh d6i tèn Sài GOn thành Thành ph6
H6 Chf Minh dé tucrng nha vi lanh tl:l eu<}e difu tranh VI dQc I~p dân tQc và là Chu tieh nuae
CHXHCN Viçt Nam dau tièn da tir tran nam 1969.
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và Dông Nam giap tinh Dong Nai và D~c khu Viing Tàu Côn Dào, Tây và Tây
Nam giap cac tinh Long An, Tiên Giang, phfa Nam giap bién Dông.

TP.HCM bao gom 17 qu~n, trong do co 12 qu~n trung tâm nàm akhu
Vl!c dô thi, và 5 qu~n mOi và 5 huy~n. Di~n tfch thành ph6 là 2.094 km2, khu

trung tâm dô thi là 140 km2, cac qu~n mai co di~n tfch trên 300 km2, và khu
Vl!c nông thôn chiém 1.654 km2, vai m~t dQ dân s6 trung binh là 2.406
nguài/km2. Theo nhÜl1g s6li~u sa bQ cua cUQc t6ng diêu tra dân s6 nam 1999,
dân s6 TP.HCM là 5.037.155 nguài, trong do co 67,2% s6ng trong khu Vl!c
nQi thành (m~t dQ dân s6 là 24.120 nguài/km2) và 18,1 % s6ng avùng nông
thôn, là nai m~t dQ trung blnh chi co 552 nguài/km2. M~t dQ dân s6 cao nhâ't
hi~n nay acac qu~n 5 (51.131 nguài/km2), qu~n 4 (48.002 nguài/km2), qu~n
11 (47.615 ng/km2), và qu~n 3 (46.343 ng/km2). M~t dQ dân s6 cua huy~nCàn
Già là thâ'p nhâ't : 82 ng/km2 (bàng 2, bàn do 1 và 2). Dân s6 dô thi cua

TP.HCM là 3,7 tri~u nguài vào nam 19994•

Thu tU<1ng da phê chuân quy ho<;\ch nQi thành và xây d,,"g cac thành ph6
mOi trong giOi h<;\n dia chfnh cua TP.HCM (Nghi djnh 30{fB ngày 28/3/1996
cua Van phong Chfnh phu), trong do co nêu : 'TPHCM phdi ap d~ng nhiitlg
bùfn phap thich hçtp dl co thl h(}Jl chidâJl sô' khodng 7 tritfu nguài vào llàm
2010", 12 qu~n nQi thành t~p trung khoàng 2,5-3 triçu nguài, cac qu~n mai nhu
(qu~n 12,2,9, 7, qu~n Thu Dûc) co khoàng 2 tri~u, cac thành ph6 mOi ango<;li
ô co khoàng 1,5 tri~u dân và khu Vl!c nông thôn khoàng 1 tri~u dân.

Ngày 25 thang 9 nam 1996, Ùy ban nhân dân Thành ph6 Ho Chf Minh
da ban hành Chi thj s6 02/CT-UB vê quy ho<;\ch thành ph6 hiçn t<;\i, xây d,,"g cac
khu dô th! mOi và phat trién giao thông dô thi. Ml.lc dfch dén nam 2000 là "di
chuyén 400.000 dén 500.000 nguài vê cac khu dô th! mOi dé làm cho s6 dân
trong thành ph6 hiçn nay avào khoàng 3 trïçu nguài". Chinh quyên và Dàng bÇ>
TP.HCM da ban hành cac chi th! cho viçc xây dl!Dg 5 qu~ mOi ango<;\i ô. Ngày
1 thang 4 nam 1997, le chào mùng và công hO vi~c thành l~p 5 qu~ mOi này da
duqc t6 chûc. cac qu~mOi này ~p trung khoàng 2 trïçu dân, co tac dQng m<;\nh

4. Tuc là toàn bQ dân cu cac quân trung tâm + dân cu dô th, cua vùng ban dô thi + dân cU cac
thi !nin vùng nông thôn. Tuy nhièn. khi quan sat m6i tuang quan giÜ'a m~t dQ dân s6 và ty lç
dân thành thi theo dan vj hành chfnh (diéu này dà duqc kiêm chU'ng 0 vùng làn c~ cua
TP.HCM và toàn he? vùng d6ng bang sông ClÎ1J Long, nai dàn cu nông thôn song rat phàn tan),
nguai ta co thê tfnh duqc so dân dô thi cua vùng ban dô thi theo phép nQi suy, vOi gia thiét là
cu mQt m~t dQ 500 nguOi/km2 tuang U'ng vOi 0% dân dô thi và mQt m~t dQ 10000 ngum/km2

tuang U'ng vOi 100% dân dô thi (con so duqc xac dinh theo so Iiçu co san và hqp thuc cua cac
két qua diéu tra ô cap dQ qu~n/huyçn). Theo tfnh toan, dân so vùng ban dô thi là 193.163 ngum
chu không phai là 740.181 ngum nhu th6ng kè.
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rnë tm quy rnô, ca câ:u dân s6 ding nhu ho~t dQng kinh té khu VI!C nông thôn.
Nhung vi~c di chuyên rnQt pMn dân cu së gây ra nhÛ'Ilg xao trQn vé tr~t tl! kinh
té, xâ hQi và së tac dQng tm tâm ly và sI! nâng dQng cùa nhÜ'I1g nguài di chuyên.
VI v~y, chù twang cùa Chinh phù cân phài d~c bi~t sang su6t.

Bang 2 : Di~n tich dân s6 và cac dan vi hành chinh
cua Thành ph6 H6 Chi Minh à thm diêm tÔng diéu tra DAm 19995

Dân 56 dô thi
Tong 56 vào thài diéni Dân 56 dô

Qu~n Diên tfch S6 gia dân Ty 1$ nam Mâtdô tong diéu tra thi llâc tfnh
(km2) dinh (nQllài) Qa(%) (nQll{n/km2) (nQllài)* (nQllài)

TP.HCM 2.093,7 1.017.841 5.037.155 48,1 2.406 4.204.662 3.657.644
Cac quân 440,0 820.545 4.124.287 47,9 9.373 4.124.287 3.577.269

Khu wc dô thi
Khudôth! 140,3 660.940 3.384.106 47,7 24120 3.384.106 3.384.106

Qu~n 1 7,6 47.421 226.736 46,6 29.834 226.736 226.736
Qu~n 3 4,8 44.165 222.446 46,6 46.343 222.446 222.446
Qu~n 4 4,0 34.535 192.007 47,4 48.002 192.007 192.007
Qu~n 5 4,1 40.247 209.639 47,1 51.131 209.639 209.639
Qu~n 6 7,0 47.309 253.166 47,9 36.167 253.166 253.166
Qu~n 8 18,8 62.786 328.686 48,1 17.483 328.686 328.686
Qu~n 10 5,7 46.438 239.927 47,3 42.092 239.927 239.927
Quân 11 5,0 43.777 238.074 47,7 47.615 238.074 238.074
Go'Vap 19,2 65.670 308.816 48,4 16.084 308.816 308.816
Tân Binh 38,5 114.089 578.801 48,6 15.034 578.801 578.801
Binh Th~nh 20,5 78.542 402.045 47,6 19.612 402.045 402045
Phû Nhu~n 5,1 35.961 183.763 47,3 36.032 183.763 183.763

Khu wc bân dô thi
Qu~n 2 50,2 21.730 102.001 48,9 2.032 102.001 16.422
Qu~n 7 35,9 23.542 111.628 48,7 3.115 111.628 30.753
Qu~n 9 113,1 32.573 148.582 49,5 1.314 148.582 12.778
Qu~n 12 52,5 36.895 168.379 49,2 3.207 168.379 47.988
Thù Ellic 48,0 44.865 209.391 48,3 4.362 209.391 85.222
Huyên 1.653,7 197.296 912.868 49,1 552 80.375 80.375

VùnQ nônQ tMn
Cù Chi 428,5 58.357 254.803 48,7 595 11.310 11.310
Hoc Môn 109,5 43.177 204.270 49,0 1.865 15.861 15.861
Binh Chânh 303,3 71.090 332.089 49,4 1.095 37.537 37.537
Nhà Bè 98,4 12.830 63.149 49,3 642 15.667 15.667
Cân GièJ 714,0 11.842 58.557 48,9 82 - -

Theo qI/Y dinh hành chinh clia tdng diêi, tra.
Ngl/on : Kêt qI/à sa bQ clia Cl/Ç'C tdng diêi, tra dân so thélng 411999 (Ban Chi dq.o

Tdng Diêi, tra Dân sovà Nhà oTPHCM, 1999).

5. S61i~u lrong biing là kél qua diéu lra ban dâu (chu lhich ciia Ban biên l~p).
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Dân 56 tinh trên 1 km2

Mât d<) dân so
thành ph6 H6 Chf Minh
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Ban dô 1 : M~t de) dân so theo qu~n il Thành pho Hô Chî Minh
nam 1999
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Bàn dô 2 : Mi[lt de) dân so trong cac qui[ln nQi thành
cua Thành pho Ho Chî Minh nàm 1999
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Theo CI;lC Th6ng kê TP.HCM, t6ng ty suâ:t sinh (lSP) à TP.HCM tù nam
1980 Mu nhu không thay d6i, bài VI t6ng ty suâ:t sinh cùa nam 1997 chi tMp
hon t6ng ty suâ:t sinh cùa nam 1980 0,26%. Chênh l~ch vé t6ng ty suâ:t sinh
(lSP) à trung tâm và ngo~i ô không dang kê : à khu Vl,lc trung tâm, t6ng ty
suâ:t sinh vân à muc 2 trè em/phl;l nu tù 1980 dén 1994 và sau do co giàm dôi
chUt; à ngo~i ô, t6ng ty suâ:t sinh vân côn vào khoàng 2,2 (bàng 3).

Bang 3 : SI! thay dÔi cua tÔng ty suat sinh tir 1980 dén 20026

Nam
Chi 56 tÔng hqp vé ty suat sinh

TP.HCM Trung tâm TP NgoC;li ô*

1980 2,1 1,8 2,9

1985 2,2 2,0 2,8

1990 2,0 1,9 2,3

1994 2,0 1,9 2,3

1995 1,9 1,8 2,2

1996 1,8 1,7 2,0

1997 1,8 1,7 2,0

2002 1,6 - -
*Khll vl/e ban dô thi và khll vl/e nông thôn.
Ngllon : Thông kê hàng nam, C1.le Thông kê TP.HCM.

Tom l~i, s6 trè em duqc sinh ra hàng nam phl;l thuÇ'lc vào ty suâ:t sinh
theo tu6i cùa phl;l nu trong dÇ'l tu6i sinh dè, co nghïa là à tu6i 15-49. Trong
khoàng 20 nam, t6ng ty suâ:t sinh (ISP) dà tang 1ên déu d~n, và bât dàu giàm
mÇ'lt cach dang kê tù nam 1994, trên toàn TP.HCM và nMt là trong khu dô thi.

d TP.HCM, ty 1~ phl;l nu co chang thay d6i theo nhom tu6i và theo tu6i
két hôn. cac s6li~uT6ng diéu tra dân s6 nam 1989 cha tMy ty 1ç cùa phl;l nu
két hôn à dÇ'l tu6i 18-19 là 11,6% và 20-24 tu6i là 63,6%. Nhung theo mÇ'lt
cuÇ'lc diéu tra do CI;lC Th6ng kê tién hành nam 1994, ty 1ç này l~i là 7,8 và
37,3%. Néu vào nam 1989, mÇ'lt phl;l nu trung blnh co 3,3 con trong su6t thài
ky sinh dè, thl vào nam 1997 chi càn 2,5 con và s6 phl;l nu co trên 2 con chiém
9,7% s6 phl;l nu trong dÇ'l tu6i sinh dè. Nhlnchung, trong nhÜDg nam qua, ty

6. 56 liçu nàm 2002 do Ban biên t~p c~p nh~t.
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lç sinh giàm và cuÇ>c v~n dÇ>ng ké ho~ch hoa gia dlnh da d~t hiçu quà. Phl;l nü
Vi~t Nam da hiêu râng không nên sinh con qua sâm, và không nên sinh nhiéu
con. Hi~n nay, trong s6 phl;l nü co gia dlnh da sir dl;lng biçn phâp tranh thai,
thl phl;l nü trong dÇ> tu6i 30-39 là dông nhâ"t (Diéu tra nam 1993 cùa Cl;Ic
Th6ng kê TP.HCM và Diéu tra nam 1994 cùa Viçn Nghiên CUu Kinh tê). Ty
lç phl;l nü tan thành kého~chMa gia dlnh và sir dl;lng mÇ>t biçn phâp tranh thai
hiçn d~i b cà dÇ> tu6i dU<Ji 20 và b dÇ> tu6i 20-24 gân nhu bâng nhau. S6 phl;l
nü trên 40 tu6i ap dl;lng cac biçn phâp tranh thai da tang lên vào nhüng nam
gân dây (theo két quà cùa nMm nghiên CUu vé Dân s6 cùa Vi~n Nghiên CUu
Kinh tê). Tuy v~y, ISF vân côn b mûc cao, 2,5 trè em/phl;l nü, cao han so vOi
ml;lc tiêu mà chuang trlnh ké ho~ch hoa gia dlnh b câ"p thành ph6 cüng nhu
câ"p qu6c gia da dé ra: "M6i c~p vq chong chi nên co mÇ>t ho~c hai con".

Cüng theo Cl;IC Th6ng kê thành ph6, tù nam 1980, ty suâ"t chét hâu nhu
6n dinh tù nam 1980, khoàng 5 pMn nghln. Ty suâ"t chét b ngo~i ô luôn cao
han so vai b trung tâm thành ph6, nhung da co xu huang giàm. Ty lç sinh
dong vai trô quan trçmg han nhiéu so vai ty lç chét trong st! gia tang dân s6
tt! nhiên cùa thành ph6, nhung tù mÇ>t vài nam gân dây, vi~c di chuyên chÔ b
tang lên da trb thành m6i 10 ng~i lan.

SI! nh~p cu kh6 kiêm soal

Nhiéu bi~n phâp duqc ap dl,mg dê h~n ché st! nh~p cu vào TP.HCM cho
thâ"y cac nhà quàn ly quan tâm dén vâ"n dé di dân nhiéu han dén st! gia tang
tt! nhiên dân s6. Tù 1976 dén 1980, mÔi nam thành ph6 da tiép nh~n trung
blnh 20.000 nguài di cu trb vé vai gia dlnh. Hiçn nay, TP.HCM là thành ph6
dông dân nhâ"t. Dân s6 thuÇ>c dia giai hành chfnh cùa TP.HCM là 5 tri~u nguài,
nam 1976 co 3,3 tri~u nguài, tang 51 %. Tù 1981 dén 1989 m6i nam tang
trung blnh 130.000 nguài; tù 1986 dén 1990 tang 185.000 nguài, và tù 1991
dén 1995, tang 230.000 nguài. Tù nam 1976, s6 nguài nh~p cu da lên tOi
700.000 nguài, nhung trong s6 do chi co 280.000 nguài (chiém 40%) duqc
câ"p hÇ> khâu thuàng tru. Theo Sb Công an thành ph6, ty l~ nguài nMp CU co
hÇ> khâu thuàng tru là : 68,2% nam 1976, 64,5% tù nam 1981 dén nam 1985,
43,2% tù nam 1986 dén nam 1990 và 19,7% tù nam 1991 dén 1995. Oic chi
th!, nghi quyét và bi~n phâp do Chfnh phù ban hành nhàm giàm st! gia tang
dân s6 da không mang l~i két quà nhu mong dqi. MÇ>t cUÇ>c diéu tra nhân khâu
hQc vé s6 nguài nMp cu do Vi~n Nghiên CUu Kinh té tht!c hi~n vào nam 1996
cho thâ"y : 65% trong s6 hQ tOi TP.HCM khi dang b dÇ> tuôi 15-29 tuôi và 3/4
s6 thanh niên này vân dÇ>c thân. Nhüng nguài di cu tù dong bâng sông Cùu
Long chiém da s6 : 24%. Luong di CU chù yéu là tù nông thôn ra thành thi :



DÂN sa rHÂNH PHa HO CHÎ MINH 311

cac cu<)c diêu tra nam 1990, 1994 và 1996 cho thây râng 2/3 s6 nguài nh~p
CU dén tù nông thôn. Cho dén dâu nhÛ'Ilg nam 1990, da s6 nhÛ'Ilg nguài nh~p
cU da viçn ca không phài vlly do kinh té, mà là theo gia dloh. Tuy nhiên, s6
nguài tm TP.HCM VI nhÛ'Ilg ly do kinh té vân không ngùog tang, và hiçn nay
ty lç này càng lan han. Tù 32% nam 1990, nhÛ'Ilg nguài di chuyén VI nguyên
nhân kinh té da lên tm 53% vào nam 1994 và 62% vào nam 1996 (Viçn Kinh
téTP.HCM, 1996 và 1997, Truang Si Ânh & cac c<)ng sI!, 1996a và 1996b).

M<)t cu<)c diêu tra dugc C\,lc Th6ng kê tién hành vào nam 1996 da dua
ra nhÛ'Ilg s6 liçu sau : ty lç thât nghiçp chiém 3,1 % trang s6 nhÛ'Ilg nguài di
cu và 6% trang s6 nguài không di cu. Diêu này làm cho s6 nguài nMp cu vào
TP.HCM tiép t\,lc gia tang, nhât là khu Vl!c kinh té tu nhan, VI khu Vl!C này chi
yêu câu laD d<)ng ph6 thông không càn c6 chuyên môn hay trloh d<)lành nghé
cho cac công viçc dan giàn và xây dl!Og, khuân vac, giup viçc nhà, may m~c,

ban hàng rang, d~p xich lô. Vai thu nMp vào khoang 300.000 d6ng/tMng,
thâp han so vai mûc thu nh~p cua m<)t nguài laD d<)ng c6 hÇl khâu thuàng tru,
nhung Wc6 thé châp nh~n dugc d6i vai m<)t nguài tai tù vùng nông thôn
nghèo kh6, nai mà diéu kiçn s6ng rât kh6 khan. cac thu t\,lc hành chinh xin
viçc trang khu VI!~tu nhân cüng dan gian han nhiéu so vai khu VI!C nhà nuac,
viçc quan ly con nguài không ch~t chë cüng t~o diéu kiçn và khuyén khich
nguài nMp cu. Hiçn nay c6 500.000 nguài nh~p cU dang làm viçc trang cac
nhà may, công ty cua thành ph6 ho~c làm an ca thé trên dia bàn TP.HCM.

Nguài nh~p cu c6 vai tra quan trçmg d6i vm SI! pMt trién kinh té và xa hÇli
cua TP.HCM. Và ro ràng gia công lao d<)ng cua h<;> luôn rè han so vm lao dQng
thành ph6 v6n kén ch<;>n công viçc c6 thu nh~p cao. VI v~y da c6 mQt s6 diéu
khoan b6 sung cha viçc sil d\,lng lao d<)ng. M~t khac, nhÛ'Ilg nguài nh~p CU cüng
c6 nhÛ'Ilg d6ng g6p vào sI! phat trién chung cua quê huang hQ thông qua viçc
chuyên tién ho~c hàng h6a vé cho gia dlnh, tiép thu nhiing hiéu biét ky thu~t.

Tuy nhiên sI! nh~p cu 6 ~t da và dang ~o cho thành ph6 nhÛ'Ilg kh6 khan vê cac
m~t : ca sb h~ tâng qua tài do truac dây dugc thiét ké cha mQt s6 luqng dan cu
it han, ùn cic giao thông, thât nghiçp, ô nhiém môi truàng, an ninh xa hÇli, cac
van dê vê kham chüa bÇnh (30% s6 bÇnh nhan kham chüa trong cac ~nh viçn
không c6 h<) khâu thuàng trU), giao d\,lc (s6 trè em b tu6i tm truàng trung blnh
tang lên, theo CI,lc Th6ng kê TP.HCM, trong s6 100.000 trè em nh~p cu b d<) tu6i
6-14 c6 10 % chua dugc ph6 c~p giao d\,lc). Bênc~ d6, viçc quàn ly vé cu trU
rât kh6 khan và pMc t~p: nhÛ'Ilg nguài không c6 hÇl khâu thuàng trU, ho~t d(mg
buôn ban không khai 000, thuê nhà không khai 000 t~ trU, t~ vâng...

D6i vai cac vùng nông thôn c6 dài s6ng kh6 khan, ap Il!c dân s6 lan,
dât dai tr6ng tr<;>t khan hiém thl TP.HCM thl!c SI! hâp dân VI sI! phat trién kinh
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té và cac ho<;tt dqng da d<;tng cùa no. Dân nMp cu hy vçmg tlm dugc mqt vi~c

làm 6 thành pho và së dugc phép dinh eu 6 dây. Hién phâp cùa Vi~t Nam vé
quyén lao dqng da nêu ro : "Tât ca mQi công dân déu co quyén tl! do 6 và làm
vi~c 6 bât ky nai nào". VI v~y, nhiing nguài nh~p cu da không tôn trQng nhiing
quy dinh bât buqc vé m~t hành chinh. Bên c<;tnh do cac t6 chuc, ca s6, doanh
nghi~p san xuât kinh doanh, dai bq pMn co xu huang thuê tao dqng rè, it ton
chi phi, dé SU dl:mg trong mqt so ngành n6i b~t nhu : d~t, da, may, xây dl!Og,
dich Vl:l, nhà hàng, khach s<;tn da tuyén dl:lng chù yéu lao dqng ngoài tinh.

NMp cu là vân dé gay go và phuc t<;tp. Chinh quyén thành pho da ban
hành mqt so bi~n phap dé giup dà nhiing nguài nMp cu, nhung cac bi~n phâp
này chi mang tinh t<;tm thài. Ban châp hành Dang bq, Dy ban Nhân dân thành
pho và cac t6 chuc co liên quan dn phai ap dl:lng ngay nhiing bi~n phap tri~t

dé và hi~u qua hem dé kiém soat sl! gia tang dân so và nguài nh~p cu. Thang
3 nam 1996, Ban quan Iy nguài nh~p cu da dugc thành I~p, vai sl! tham gia
cùa nhiéu t6 chuc và Sb Lao dqng, Thuemg binh và Xa Mi là Dy viên thuàng
tfl!C. Tiép theo, BCH Dàng bq TP.HCM da ban hành chi thi vé "Tli chue qudn
Iy nhiing nguài nhtjp cu", Dy ban Nhân dân TP da giao cho Cele dem vi, ca
quan nghiên cUu, dé xuât ké ho<;tch và giai phâp tang cuàng vi~c kiém tra
nhiing nguài nh~p cu, cai thi~n và 6n dinh dài song cùa hQ và h<;tn ché vi~c

nh~p cu tù nam 1997.

A.nh htrimg cita gia tang dân s6 và phat triên kinh té tOi dieu ki~n s6ng

Theo so li~u thong kê cùa TP.HCM, thài ky 1991-1995, ty I~ tang dân
so là 3,2 %, ty I~ nh~p cu tang 1,6 %. Sl! gia tang này là nguyên nMn dân tai
sl! qua tai cùa ca s6 h~ tâng von da yéu và bât c~p. DÔng thài cilng gây nên
Mu qua vé kinh té, xa Mi, an ninh, tr~t tl! công cqng và môi truàng phuc t<;tp
khac vé lâu dài. TP.HCM, cilng nhu tât cà cac thành pho lan khac trên thé giai,
hi~n co suc hâp dân nh~p CU lan. vân dé quan trQng là tlm ra dugc mqt chù
truemg diéu tiét thich hÇ1p. Dé an "Quy ho<;tch TP.HCM tù nay dén nam 2010"
cùa Vi~n Quy ho~ch Dô thi, da dé ra vi~c phât trién thành ph6 theo kiéu chùm
dô thi bao gÔm nhiéu Cl:lm dô thi, và t~o thành mqt ca câu thang nhât. Theo
dl! an, 5 qu~n mm. da dugc thành I~p, diéu này cha phép ngan cMn mqt phân
nguài nh~p cu vào trung tâm thành ph6 và dan bat dân ra ngo~i thành.

TP. Hô Chi Minh là thành pho lan nhât Vi~t Nam. M~t dq dân so 6 dây
kha lan và duàng giao thông chua dap U'ng dugc nhu câu di I~i. D~c bi~t,

TP.HCM t~p trung nhiéu dem vi san xuât, là nguÔn thai cac chât dqc h<;ti doi
vm. con nguài và thiên nhiên. Du lu~n quân chung da nghiêm khiic canh bao



DÂN SO THÂNH PHO HO CHi MINH 313

vé sI! Ô nhiem nguon mrac, không khi, Ô nhiem do tiéng on, mùi hôi thoi và
nie thài Hau hét cac nhà may không co bi~n phap XlI ly chât thài co chât chi
và nhôm Nuac thài sinh ho<;tt và tù cac ~nh vi~n ngày càng làm Ô nhiem
cac kênh r<;tch (Bassand & al, 2000). NgUài dân thành pho ding côn phài ch~u
dl!llg lâu dài tiéng on do cac phuong ti~n giao thông gây ra. M1)t dq xe cq di
l<;ti trung binh là 2000 xe/già, m1)t dq toi da là 3.000 xe/già, chi bàng 2/3 m~t

dq giao thông dô th~ cùa cac nuac khac (Cao Van Sung, 1995). Tuy tiéng on
chù yéu là do cac phuong ti~n giao thông gây nên, nhung sI! ô nhiem dâ toi
muc nghiêm trçmg, tù 85 dén 110 dB. Moi thang, Thành pho Ho Chi Minh co
trung binh trên 1,1 tri~u phuong ti~n giao thông và hon 1.000 xe mai dU<Jc
dua vào luu hành. Trên cac trl;!c duàng lan, nong dq khi SOz và COz vuqt muc
cha phép tù 1,4-3lan và con so này vân không ngùng tang lên, gây ành huàng
nghiêm tr<;mg dén suc khoè cùa nhân dân.

Chung ta can phài xem xét sI! ô nhiem cùa TP.HCM trong phé;lm vi,
khung cành tÔng thé, vi thành pholà mqt phan cùa khu vl!c kinh té mien Nam,
bao gom TP.HCM, Dong Nai, Binh Duong, Bà R~a-Vüng Tàu. Khu Vl!c kinh
té này co di~n tich 19456 kmz, vai 8,6 tri~u dân và hon 30000 don v~ sàn xuât
công nghi~p. Oic ngành dang phat triên hi~n nay là dau khi, co khi, cac sàn
phâm hoa hQc, d~t may, giay da, may m~c, thl!c phâm... Khu công nghi~p

Biên Hôa thuqc tinh Dong Nai là vùng ô nhiem, và sI! ô nhiem da lây lan dén
TP.HCM thông qua nguon nuac, không khi và rac thài...

Thang 2 nam 1998, TP.HCM co12 khu chéxuât (ZPE), và 12 khu công
nghi~p (ZI) trên di~n tich 2.071 ha. Theo so li~u thong kê nam 1996 da két
lu~n râng toàn vùng khu kinh té cùa mien Nam deu bj ành huàng cùa khi thài
công nghi~p, vai 20.000 tân bl;!i, 55.000 tân SOz và bao dqng ve tinh tr<;tng ô
nhiem do cac chât thài ràn và ô nhiem nguon nuac.

M~t dq dân so trung binh cùa thành pho rât cao (24.000 nguài/km2
nam 1999), nhung dân so phân chia không dong déu à cac qu~n nqi thành, VI
dl;!, m1)t dq à qu~n 5là 51.000 nguài/kmz. DuOi suc ép cùa sI! gia tang dân so,
di~n tich à binh quân dau nguài giàm tù 8,2mz/nguài xu6ng con 5,2 mZ/nguài.
Oic khu nhà Ô chuqt nàm dQc cac kênh muong, là nOÏ tru ngl;! cùa 0,5 tri~u

nguài (Nguyên Dang Son, 1997, tr. 67). H~ th6ng cung câp nuac da b~ hu
hong làm rô ri dén 30 % luqng nuac, hau hét toàn bq khu Vl!c phia Nam thành
ph6 không co nuac may. H~ thong thoat nuac ding b~ hu hong, do bi ng~p

ung vào mùa mua. Vi~c thu gom rac thài dé XlI ly ngày càng mât nhieu thài
gian. Râ ràng sI! yéu kém vé co sà h<;t tang da không dap mg duqc cac nhu
céÎu ngày càng tang cùa nguài dân, môi truàng không nhÜIlg không duqc cài
t<;to mà côn ngày càng xuong câp.
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Dé cô duqc m<)t giài pMp cho cac vân dé nêu trên, can cô câc bi~n phâp
di thi~n dài sông nhân dân. Dôi vai lanh d<;lo thành phô hi~n nay, tôc d<) tàng
tl! nhiên dân sô và tôc d<) nh~p cu là nhfrng vân dé rât khô giài quyét. Càn luu
y râng, suc hut cùa TP.HCM truac mat ding nhu IAu dài là rât lan, VI v~y thành
phô dang và se con vâp phài nhfrng khô khàn trong vân dé chàm sôc suc khàe
c<)ng d6ng. Hi~n nay, thành phô dang tiép tl;!c kêu g<;>i vi~c dàu tu trong nuac
ding nhu nuac ngoài, dé hÔ trq cha vi~c hi~n d<;li Ma ca sb h<;l t<lng, quàn ly
dô th~ và bào v~ môi truàng. Nh~p d<) dô th~ hôa và tàng dân sô doi hai phài
cô nhiéu ngu6n vôn dé xây dl,fng ca sb h<;l tang và doï hài câc nhà quàn ly phài
cô m<)t trlnh d<) tuang xUng vai m<)t thành phô lan. Oic câp co thâm quyén da
phê chuân dé ân quy hO<;lch tÔng thé và câc chinh sâch vé kinh té xa hQi, da
ban hành câc vàn bàn phâp quy vé quàn ly dô th~ co khà nàng dâp Ung câc
yêu cau cùa hoàn crnh hi~n nay.

Két lu~n

Dé d<;lt duqc hi~u quà, m<;>i chù tmang déu phài tinh dén hoàn cành Cl;!
thé. Dôi vai TP.HCM, can phài kiêm soât duqc sI! gia tàng dân sô. Diéu này
se cha phép thành phô giài quyét duqc câc vân dé dang di1-t ra tmac mat và
xây dl,fng m<)t ca sb vfrng chac cho tuang lai.

Vai di~n tich hi~n nay, thành phô can giàm bât sô dân b câc qu~n trung
tAm xuông con tôi da là 3 tri~u nguài. d m<)t sô khu pM, m~t d<) dân sô hi~n

nay là trên 60.000 nguài/km2, VI v~y can thl!c hi~n nhiéu bï~n pMp, châng h<;ln
nhu phât trién câc khu dô thi khâc dé giàm bât suc ép dAn sô b câc qu~n trung
tâm. CM truang cùa thành phô là dan bât m<)t pMn dân cu ra ngo<;li thành theo
hu6ng xây dl,fng câc thành pM v~ tinh mm và kiém soât m~t dt> xAy dl,fng b
câc qu~n và câc phuàng. VI v~y, Vi~n Quy hOi;\ch Dô th~ TP.HCM da dua ra rât
nhiéu dé ân và dl! ân quy hO<;lch tÔng thé xây dl,fng tù nay dén nàm 2010, quy
hO<;lch cài t<;lo, chinh trang khu n<)i thành hi~n hihl và toàn TP.HCM.

- Cài ti;\O thành phô, cài thi~n môi tmàng dang bi ô nhÏl~m ni1-ng cùa tâ't cà câc
kênh r<;lch trong n<)i thành;

- sap xép di chuyên nhfrng nguài dAn trong câc khu nhà Ô chu<)t và nhfrng
nguài sông ven câc kênh muang bi ô nhiem ra câc khu dô thi mm b ngo~i ô;

- Di chuyén câc ca sb sàn xuâ't công nghi~p gAy ô nhiem ra vùng ngo~i ô;
- Thông qua chinh sâch h<;ln ché nguài nh~p cu và Hm ra nhfrnggiài phâp dé

giàm bât qui mô sô dân hi~n nay cùa thành phô;
- Thông qua chfnh sâch dé huy d<)ng nhfrng dàu tu càn cho sI! phât trién

thành phô m<)t câch co hi~u quà;
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- Thông qua chinh sach khuyen khich dâu tu và xây dl!llg à cac thành ph6
mâi dé thu Mt nhfrng nguài nMp cu;

- Tang di~n tich không gian xanh trên dau nguài, mà r9ng duàng sa, mît giao
thông, ben bai.

cac nhi~m VI,1 trên dài Mi phài cô nhiêu thài gian và nghi l,!c, s,! hl> tr<;1
cua Chfnh phU. Hi~n nay Chinh phu da bât dâu nghiên ClrU cac dé an và
chuang trlnh mang tâm vi mô trong lïnh v'!c này.
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Cac dong lûa trai dài W Bac chi Nam goi nhac rang gao là IlMng thL1c CO ban
à Vi$t Nam. NhÜ'ng thva ruông bâc thang b vùng mién nûi giÜ'a Cao Bang và
Lang Son, giap bién giéJi Trung Quoc (thang 7/1999). Anh .' N. Henaff.

Dong lûa b TrL10ng Binh, hUY$n Can Giuôc, tinh Long An, thuôc dong bang sông
CLtu Long, dL10c coi nhL1 vL1a lûa cua ca nL1éJc (thang 1/1999). Anh' P Gubry.
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Cho Hôi An, gan Dà Nang, giÜ'a mùa mUa lut, thàm h9a n~m d6 (thàng
12/1999). Anh : P Gubry.
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Sao vê sCic khoe là van dé thài su'. Thông tin vé bênh sida trên du'àng pho d
My Tho (thang 12/1997). Anh : P Gubry

Tuy nhiên, môi tru'àng dô thi van
là môt van dé dang quan tâm. a
thành pho Ho Chf Minh, nu'ac
thài không 1u'U thông du'oc do dô
doc thap và thùy triéu lên xuong·.
Vj thé, r~ch Bén Nghé (tru'é1c kia
là "r~ch Trung Hoa") dÔ ra sông
Sài Gàn nam ngang mCic cang,
dâ trd thành cong ngâm ngoài
t~ài, khién tre con không xuong
t~m dLfOC (thâng 1/1999).
Anh: Gubry
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Thành ph6 Hà Nôi co kfnh bao ton di san kien truc cua mlnh, cac ngôi nhà
co dLfoc trùng tu dan m~t ngoài. Quân Hoàn Kiem véJi nhÛ'ng ngôi nhà chât
hep (anh trên, thàng 12/1996) và ph6 Hàng Dào (anh dLféJi, thàng 12/1999).
Anh : P Gubry.
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Viêc bao ton di san kien truc không dong bô 6 vùng chung quanh ho Hoàn
Kiem. Pho Paul-Bert (nay là pho Tràng Tien), hoi dau the ky XX, noi lien ho
vai Nhà hat Ion. T6a nhà bên phai, tru s6 cùa Godard, da bi pha di và thay
vào d6 là môt công trinh xây dU'ng van gây ra nhieu cuôc bût chien (anh trên).
Ngvoc lai, Nhà hat Ion và khach san quoc te vLta dvoc xây dU'ng 6 gan d6
qua~h lèm tang thêm gia tri lan nha~ (anh dvai, thang 12/1999). Anh : Gubry.
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TLfdng ph~ln kien truc d thành ph6 Hô Chf Minh: To hçp kinh doanh và Trung
tam thLfdng mai Diamond Plaza, vi trf cua công xà Paris, phfa sau Nhà thèl
Dvc Bà, gac ph6 Lê Duan và Pham l\Jgoc Thach (thang 2/2000).

Hoat dông trên cang biên d thành ph6 Hô Chf Minh, cang léln nhat cua ca
nLfélc (thang 1/1999). Vidéo: P Gubry.
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"Ch<;jlao dâng" (j Hà Nâi (g9i mât cach van hoa là "nai chèl viêc"), qU~ln Hai
Bà Tn.tng. Ly do thiéu VElng ngLfèli lao dâng vi h9 co rat nhieu vi$c và khâng
that nghiêp it co tinh thuyét phuc han là Iy do bam may chup anh châm ,
(thang 7/2000). Anh : N. Henaff.

Mât khu ph6 khac là Mi h9P cha lao d<)ng, mang tinh tlf pMt hem và chuyên
nghiêp han, dành cha nhCtng tha xây. Hàng Da, quân Hoàn Kiém (thang
7/1998). Anh: J-Y Martin.
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Môt nhà may hiên dai d Hà Nôi: Công ty may Garca 10, huyên Gia Lâm
(thang 6/1995).

Hàng rang d Hà Nôi dành cha nhân viên cac Cd quan hành chinh: ph6 Dinh
Lé, quân Haàn Kiem (thang 7/1997). M6n an gom: d$u phl,J ran, canh, do
xào, ca ran, dva g6p, thit Idn, cdm (trang noi gang dây vung). Anh : J.-Y.
Martin
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NgtrOi Vi~t Nam Ô ntroc ngoài

Magali Barbieri

Trong khoàng thài gian tù nam 1975 dén 1995, da co gân 1,5 tri~u

nguài Viçt Nam rài khoi dâ:t nuac trong nhihlg hoàn cành hét suc nguy
hiêm. Hai làn song di dân lan nhâ:t da diên ra trong nhihlg b6i cành hoàn
toàn khac nhau : làn song ra di bâ:t hqp phap mQt cach m~nh mé vào cuoi
nhihlg nam 1970, và nhihlg dqt di cu hqp phap vào nhihlg tMp niên 80 và
90. Trong nhiéu nam lién, nguài Viçt Nam chiém ty lç lan trong s6 nhihlg
nguài li n~n trên thé giai. Phân dâu tiên cua chu<1Ilg này diêm I~i toc dQ,
quy mô và bàn châ:t viçc xuâ:t CU cua nguài Viçt Nam. Khi noi dén hiçn
tuqng xuâ:t CU à Vi~t nam, cà thé giai I~i lién tuàng dén thàm cành nhihlg
tlluyén nllân da tlmg làm xuc dQng du lu~n công chUng và cà cQng dong
thé giai, nhà v~y da co nhihlg chu<1Ilg trlnh tiép nMn nguài di tàn Viçt nam
6n dinh cUQC song t~i nhiéu nuac phuang Tây, Bâc My, Ûc và nhâ:t là t~i

Châu Âu. Phân thu hai cua chu<1Ilg so sanh cac d~c diêm nhân khâu hQc
cua hai cQng dong nguài Vi~t : cQng dong nguài Viçt à My vi dông nhâ:t,
và cQng dông nguài Viçt à Phap truac tiên Mi sI! quan tâm d~c biçt cua
chung tôi, và vi chinh sach giup hQ hQi nMp co sI! khac biçt dang kê vai

. chinh sach cua My.

Ngum ti n~n Vi~t Nam và nhÜ11g ngum Vi~t Nam xuat cu khâc

Tù nam 1975, tinh hinh chinh tri và kinh té cua Viçt Nam da khién
hàng tram ngàn nguài ra di. Theo Cao uy Liên hqp Qu6c vé nguài ti n~n, tinh
dén ngày 31 thang 12 nam 1996, t6ng so nguài xuâ:t cu là 1,4 triçu nguài.
Trong so này, h<1Il 800.000 nguài da rài Viçt Nam bâ:t hqp phap, chu yéu bâng
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duà'ng biên (vai tên gQi thuà'ng duQ'c nôi den là thuyén nhân). Xu hUÔ1lg xuât
cu không theo m(>t duàng th~ng. Sau khi da d<;lt den dinh cao dau tiên vào nam
1979, 50 nguài ra di da giàm dân den gifra nhfrng nam 1980, sau dô lai tang
nhanh tù 1989 dén 1992 (Biêu do 1).
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Ghi chû . sô'li~1l này kMng g6m nhîmg ngltàÎ VUçt biên bGng duàng bÇi (moi nam co
tt/: 1000 Mn 3.000 ng/tàÎ vuÇ!t biên gibi Thai Lan)

Biêu do 1 : 86 h.rqng ngltài ra di do HCR Liên Hi~p Qu6c
th6ng kê hàng nam

Chung tôi dn nhân m<;lnh ngay là nguon 56 li~u trang phan thu nhat
cua bài này duQ'c lilY tù th6ng kê cua Cao uy Liên Hiêp Qu6c vé nguài t! n';ln
(HCR)'. Nhfrng 56 liêu th6ng kê này không tfnh dén nhfrng nguài ra di truac
ngày Mt nuac th6ng nMt (1975-1976). Da 56 hQ thu(>c giai câp tu sàn Vi~t

Nam 6 mién Nam. Tù nam 1973, khi My rut dan khôi Vi~t nam, hQ da 10 SQ'
và ra di ch<;ly tr6n khài ché d(> mai. Ngoài ra, s6 li~u cua HCR cüng không
tînh den nhfrng nguài rài khài qué huang mà chua bao già dang ky vai tu câch
là nguài ti n<;ln hay dang ky trang khuôn kh6 nhfrng chuang trlnh ra di cô tr~t

tl!. HCR oMn dioh rang tùy theo nam, moi nam cô thêm tù 1.000 dén 3.000
nguài ra di qua duà'ng Thai Lan.

1. Tat cà nhiing s6 li~u giai thiêu trang phân thu nh,it dii duqc lây tl! vàn bàn thu'è1ng
nién cùa Cao uy Lién h@ Qu6c ve nguài Ti n<;ln mang tén Statistics concerning
lndo-Chinese in East and SOlltheast Asia, Geneva, Reseltlement section.
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Ngay sau khi dât nuac dugc th6ng nMt2 , nguài Vi~t không con dugc
phép ra nuac ngoài m<?t cach tt! do. Chinh sach cài t~o "tu sàn", d~c bi~t m~nh

më vào 1977-1978, và phong trào t~p thé hoa kinh téda khién hàng tràm ngàn
nguài v<?i va ra di bât hgp phap, trong nhûng hoàn cành rât kho khàn, làm cho
làn song ra di càng m~nh më han. Chi riêng trong nàm 1979, han 200.000
nguài Vi~t Nam da vuÇ1t biên bàng duàng biên trên nhûng chiéc tàu mong
manh dù hq biét diêu do co thé hét sûc nguy hiêm. HCR uac tinh tù 1978 dén
1981 co gÀn 450.000 thuyên nhân (Bàng 1), uac tinh bàng khoàng 1% dân s6
cà nuac. Dây là làn song di cu lan nhâ:t 6 Vi~t nam3.

Di cu bât hgp phap tù Viçt Nam thuàng diên ra theo hai giai do~. Giai
do~n dÀu tiên hét sûc cam go, dé dén dugc nhûng nuac gÀn nhât. PhAn 1an
nguài vuÇ1t biên ra di bàng duàng biên, hq không chqn dugc ncri dén và tàu dua
hq dén dugc nuac nào thl hq c~p hén nuac do. Tù 1979, tinh theo s6 lugng
nguài dugc nh~n, nhûng nuac chinh nh~ thuyên nhân Vi~t Nam gom
Malaixia, roi dén Thai Lan. Hong Kông, Indônêxia và Philippin cüng là nhûng
nUGc ti n~ dÀu tiên cua nguài Vi~t di cu trâi phép bâng duàng b<? (Bàng 2).

Không phài luc nào nguài vuÇ1t biên cüng dugc tiép don nhi~t tlob. Viçc
ra di 0 ~t vào nàm 1979, khi do s6 nguài ra di bât hgp phap b6ng nhiên tmg
vqt (tù 90.000 cua nàm truac 1ên dén han 200.000 nguài) da bu<?c chinh phù
cac nUGc Thai Lan, Ma1aixia và d~c biçt là Indônêxia thi hành chinh sach xua
du6i gât gao, khién c<?ng dong qu6c té phài t6 chûc m<?t Mi nghj qu6c té nhàm
tlm bi~n phap giup do nguài tj n~n Dông Dlrang. H<?i nghj này da diên ra t~i

Genève vào thang 7/1979. Oic qu6c gia phuang Tây da cam két don nh~n

nhûng nguài tj n~n da dén dugc "m<?t nUGc tj n~n thû nhât". Dué1i st! giam sat

2. Ngày 30/4/1975, chién thâng cùa quân dOi mién Bâc dii giài ph6ng Sài Gon, két
thuc chién tranh à Vi~t Nam. Dén ngày 2nJ1976, Qu6c hOi mOi tuyên b6 thành l~p

mtôc ~ng hoa xii Mi chù nghïa Vi~t Nam.
3. S6 li(!u này bao g6m cà nhùng ngltm ra di bâ:t hgp pMp s6ng trong cac tri:!Ï ti nl;Ul, cac

trung tâm do HCR quàn ly hay do mOt t6 chûc nào d6 pMi hgp vOi HCR quàn IY. S6
li~u này không bao g6m nhùng ngltài di tàn lè tè và nMt là không bao g6m nhùng
ngltài thi~t ml;Ulg trong chuyén di cùa hl? Nhlt v~y con s6 này phài dltÇ1C xem là mOt
sI! ltOC h.rçmg t6i thiéu. Theo nhùng tac già dii nghiên cûu vân dé này, c6 tù 30.000 dén
100.000 thuyén nhân Vi(!t Nam <là chét tren dltèmg di VltÇ1t biên (xem Barry WAIN, The
refused: The Agony of the Indochina Refugees, Simon and Schuster, New York, 1981
và United States Cominee for Refugees, Uncertain Harbors: The Plight of Vietnamese
Boat People, American Council for Nationalities Services, Washington, 1987).
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Bang 1 : SI! bién d(mg cua làn song xuat cU' ngU'ài Vi~t Nam
tir 1975 dén 1996

Nam 56 thuyén nhân Ra di cô to chùc Tong cQng

TNéi: 1976 5.644 -- 5.644

1977 15.612 -- 15.612

1978 86.357 -- 86.357

1979 202.121 1.979 204.100

1980 71.451 4.706 76.157

1981 74.748 9.815 84.563

1982 43.808 10.057 53.865

1983 28.055 18.978 47.033

1984 24.865 29.154 54.019

1985 22.214 24.940 47.154

1986 19.538 18.418 37.956

1987 28.096 12.961 41.057

1988 45.530 21.275 66.805

1989 71.364 43.177 114.541

1990 30.936 57.300 88.236

1991 22.422 86.451 108.873

1992 10.060 86.046 96.106

1993 1.717 60.059 61.776

1994 1.185 51.906 53.091

1995 227 46.303 46.530

1996 0 21.073 21.073

Tong cQng* 805.950 604.598 1.410.548*

Ngu6n : Thông kê cûa Cao ûy Liên hçp Qu6c vi nguài ti nçm
* Chu thich: Can pMi cting thêm vào sô' này 42.918 nguài dâ vUÇ1t biên Mng
duifng bti qua biên giai TMi Lan mà HCR dâ thông kê dUÇlc nhung không dUÇlc
giai thiçu trong cac sô' liçu diing tdi thuifng niên cûa t6 cMc này.

cùa HCR và vai. st! giup da cua HQi Chu Th~p do Qu6c té, nhiéu tr~i tj n~n da
dugc ra dm. Nhung vào cu6i nhUng nàm 80, khi co mQt làn song thuyén nhân
mai., câc nuâc Dông Nam A, d~c bi~t là Thâi Lan, da co phàn Ung quyét li~t

và da d~t l~i nhUng vâ'n dé da ky két trong hQi nghj Genève 1979. Tir do, ij6ng
Kông da trà thành mành dat mà nhUng ngum tj n~ tim dén nhiéu nhâ't, chi
riêng nai dây da don tiép han 50% ngum di CU bâ't hgp phâp.
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Bang 2: 86 hrQ11g ngllài Vi~t th6ng kê dllq'c tir 1975 dén 1996
trong cac tr~i cua Cao Uy Liên hqp qu6c vê ngllài t, n~n,

phân theo nllCJc ti n~n dâu tiên

NlIO'c ti n~n dâu tién
Ngllài ti n~n trong cac tr~i cùa '111~C ti n~n dâu tiên

S6111çmg %

Malaixia 254.495 30,24

Hông KOng 195.833 23,27

Thaï Lan (thuyén nhân và ngl1ài 160.239 19,04

vlftll bién bang dl1àng bQ)

IndOnêxia 121.708 14,46

Philippin 51.722 6,15

Xingapo 32.457 3,86

Nh~l Bàn 11.902 1,41

Macao 7.128 0,85

Hàn Qu6c 1.348 0,16

NllOC khac 4.847 0,58

T6ng<:9ng 841.679 100,00

Ngllô'n .' Thông kê cûa Cao ûy Liên hçtp qllôC vê' nguiti fi n(ln

Vira d€n cac tr~i ti n~, thuàng vOi sI! giup da cîia HCR, nguài ti n~n
da phài tùn cach t6 chuc giai do~n thu hai cu(>c hành trlnh cùa mlnh dé dén
duQ'c dâ't nuac d6ng y cho hl? d€n ti n~n chinh tri. Sau khi h(>i nghi Genève,
nhiéu qu6c gia phucmg Tây da d6ng y don nguài ti n~n Vi~t Nam. D€n cu6i
nam 1996, trên khoàng 1,5 triçu nguài Vi~t Nam da rài khoi dâ't nuâc tir 1975,
trên 90% (khoàng 1.370.000 nguài) da duQ'c nuac thu hai ti€p nh~n. PMn lan
trong s6 hl? da d€n dinh cu aMy. Nhûng qu6c gia khac ti€p don nhiêu nguài
Vi~t là Uc, Canada, và tiép theo là Phap, Anh và Duc (Bàng 3).

Trong khuôn kh6 k€ho~ch 5 nam làn thu 3 (1981-1985), phong trào t~p

thé hoa trong thucmg nghi~p, lM công nghiçp và nông nghi~p co nhûng buâc
ti€n trién, nhà v~y nhip d(> VUQ't biên giàm dan. Giai do~n 1987-1991, phong
trào l~i r(> lên m(>t chUt nhung tir 1992 thl giàm dân r6i h€t hân nhu ta thâ'y
trên bàng 1. Nâm 1996, Liên hqp qu6c không ghi nh~n m(>t truàng hqp VUQ't

biên trai phép nào. Diêu do không co nghia là không côn nguài Vi~t ra nuac
ngoài dinh cu. Th~t ra dii co m(>t lo~i hlnh di cu mOi thay cho hlnh thuc vw;n
biêll bang tàu bië'n, do là "ra di co t6 chuc".
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Bàng 3 : 86 hr«.mg ngIlài Vi~t Nam xuat CIl
do Cao ùy Liên hqp qu6c vé ngIlài ti n~n th6ng kê

dIlc;1c tir 1975 dén 1996 phân theo nIlaC mà hQ dén dinh CIl

1

NlIâc djnh Cll
Ngllài Vi~t xuat ClI tll 1975 dén 1996

S61lIq11g TYI~

Hoa Ky 878.341 64
Canada 162.777 11,9
ÛC 157.729 11,5
Phâp 46.331 3.4
EXrc 28.896 2,1
Anh 24.240 1,8
Nauy 10.024 0,7
HàLan 9.538 0,7
Thl,lY Diên 9.091 0,7
Nh~t Bàn 8.126 0,6
Thl;JY Si 7.300 0,5
Dan Mach 7.004 0,5
Niu Di/ân 6.077 0.4
Bi 5.158 0.4
Phan Lan 2.601 0,2
'f 678 0,1
Ao 605 0,0
Dài Loan 263 0,0
BèlBién Ngà 262 0,0
Tân Ca lê dô ni 233 0,0
AiLen 203 0,0
Hong Kông 162 0,0
Hi L~p 125 0,0
Luxembourg 114 0,0

1 Ai xa Len 56 0,0
Sênêgan 19 0,0
Philippin 11 0,0
Tây Ban Nha 10 0,0
Xingapo 9 0,0
Trung Qu6c a 0,0
NlIéJc khâc 7.406 0,5
TOng c(lng 1.373.389 100

Ngu6n : Th6ng kê cuo Cao uy Liên hÇ1p qll6c vé ngllifi ti nq.n
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Chuung Irlnh ra di co 16 chue:'

Ngay tir nhÜ'11g nam 80, cac chinh phù châu Âu, BéÎc My và Oc da phài
duong dâu vOi st;( ch6ng d6i ngày càng m~nh me cùa du lu~n trong nuac vé
vi~c tiép nh~n nguèri ti n~. Nhâm phân nào giài quyét cac luong nh~p cu tt;(
do, theo dé xuâ"t cùa cac nuac phuong Tây, nam 1979, HCR và chinh phù Vi~t

Nam da ky m<,?t thoa thu~n dé thành l~p mQt chuong trlnh d~c bi~t mang tên
"chuong trlnh ra di co t6 chuc". Sau nhiéu nam tir choi và duai ap lt;(c cùa mQt
s6 thành viên co uy tin trong cQng dong quoc té, cuoi cùng chinh phù Vi~t

Nam dad6ng y cac cu<,?c ra di co giam sat, cha phép hon nira tri~u nguèri Vi~t
nam da ra di mQt cach thu~n lqi tir 1979 dén 1996.

Lo~i hlnh xuâ"t cu này da dân dân thay thé lo~i hlnh vuQt biên trai phép
(Biéu d6 1). Ngay tir nam 1984, so nguèri ra di co t6 chuc da vuQt s6 thuyên
nhân (gân 30.000 so vOi khoàng 25.000). Giai do~n 1990-1994, khi chinh phù
Vi~t Nam ap dl;lng mQt chinh sach mêm dèo hon t~o diéu ki~n cha Viçt Nam
Mi nh~p vào nén kinh té thé giOi, chuong trlnh này duqc tht;(c hiçn mQt cach
m~nh me nhâ"t, vai soluqng nguèri ra di mÔi nam tir 50.000 dén 80.000 nguèri.
Nam 1996, vân con hon 20.000 nguèri Vi~t Nam duqc ra di trong khuôn kh6
chuong trlnh này. Co tâ"t cà khoàng 600.000 nguài Vi~t Nam duqc chuong
trlnh này giup da ra di da dén dinh cu t~i 24 nuac trên thé giOi, dông nhâ"t là
à BéÎc My, Oc và châu Âu.

Tl! nguy~n hoi huung

Nhüng nguài xin ti n~ càng ngày càng bi 1ên an là lâ"y ca ra di dé ti
n~ nhung tht;(c châ"t hQ ra di VI nhÜ'11g ly do kinh té. Cac nuac phuong Tây
khâng dinh hQ da bi tuac dân quyên duqc kiêm soat biên giOi cùa mlnh và hQ
muon lâ"y l~i quyên kiém soat do. Tir luc do, doi vai cac nuac này, viçc ra di
cùa nhÜ'11g nguài di cu là không chinh dang, nhâ"t là tir nam 1989, khi ché dQ
chinh tri à Viçt Nam da cài mà hon. Hi~n nay, chù trUong cùa chinh phù cac
nuac này là khuyén khich h6i huong, chù yéu là nguài tY. n~ con trong cac
tr~i à nuac ti n~n thu nhâ"t, ngoài ra con cà nhÜ'11g nguài ti n~ khac nfra.

MQt chuong trlnh hoi huong tt;( nguy~n dành cha tâ"t cà nhÜ'11g nguèri
Viçt không duqc công nMn là nguèri ti n~n da duqc HCR t6 chuc vào thang
6/1989 vai st;( d6ng y cùa chinh phù Vi~t nam. Chinh phù Vi~t Nam ding da
chinh thuc cam két se không tién hành bi~n phap trÙDg ph~t nào d6i vOi nhÜ'11g

41iêng Anh là Orderly Departure Program (ODP).
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nguèri di tlm hoi hU<1I1g, ngay cà d6i vai nhii'ng nguèri ra di bâ:t hgp phap.
Chu<1I1g trlnh này da duqc thành l~p dum st! bào trq cùa HCR, và da giup gân
100.000 nguèri trà l~i Vi~t Nam. Nàm 1996, chi côn 10.000 nguài không chiu
vê nuac côn à l~i tTOng cac tr~i cùa HCR, da s6 à Hong Kông, vm hy vqng se
duqc mQt nuac thû ba tiép nh~n. Nhung ngay sau nàm d6, cac tr~i à Hong
Kông da d6ng dra VI Hong Kông chuân bi duqc trao trà cha Trung Qu6c.

NhÜ1lg cc)ng dong ngtrài Vi~t il ntrac ngoài, nghiên clÎ1l vé m~t nhân
khâu hQc

Phân thû hai cùa chu<1I1g này trloh bày nhii'ng d*c trung nhân khâu hqc
cùa hai c(mg dong nguèri Vi~t. Tmac tiên là c(mg dong nguèri Vi~t à My, vI là
noi tiép nh~n dâu tiên nhiêu nguài Viçt di tàn nhâ:t, sau d6 là c(>ng dong nguèri
Vi~t à Phap, bài di nhiên d6 là st! quan tâm d~c bi~t cùa chung tôi. Trên binh
di~n ly thuyét, vi~c nghiên clÎU so sanh hai cQng dong nguèri Viçt này côn xuâ:t
phat tù viçc liên quan trl;lc tiép cùa Phâp và My trong cu(>c chién tranh cùa
Vi~t Nam tmac dây và da dân dén st! di tàn 0 ~t vào nhii'ng nàm 70 và 80.

Vê s6 li~u, cà My và Phap dêu không c6 nhii'ng ghi chép vê toàn b(>
nhii'ng nguèri di tàn. Vi v~y t6ng diêu tra dân s6 chfnh là nguon thông tin quan
trqng nhâ:t. Nhiêu cUQc diêu tra dân s6 hqc, xa h(>i hqc và kinh té hqc da duqc
tién hành trên binh diçn qu6c gia à cà hai nuac, vm cac thông tin vê nai sinh
hay qu6c tich cac thành viên cùa hQ diêu tra. Tuy nhiên, mâu diêu tra gom
nhii'ng nguài sinh t~i Vi~t Nam qua ft dê nêu b~t duqc d*c diêm cùa nguèri
Viçt nh~p cu. D6 là truàng hgp cùa nuac Phâp. Cu(>c diêu tra nhân khâu hqc
mm dây mang tên "Di chuyên dia ly và hQi nh~p xa h(>i" theo sang kién cùa
INED, Viçn Nghiên clÎU Qu6c gia vê Dân s6 cùa Phap, ph6i hgp vai INSEE,
Viçn Th6ng kê và Nghiên clÎU Kinh té Phap. Cu(>c diêu tra này da cung câ:p
nhii'ng thông tin phong phu nhâ:t vê nguèri nh~p cu nhung cüng chi tién hành
vai không dén 500 hQ nguài Vi~t. Ngoài ra, t6ng diêu tra dân s6 cung câ:p
nhii'ng s6liçu, thu~n lqi cha viçc so sanh vm cac nuac khac h<1I1là nhii'ng diêu
tra vào nhii'ng thèri diêm nhâ:t dinh. Ly do thû ba là t6ng diêu tra dân s6 gân
dây nhâ:t à My và Phâp duqc tién hành vào cùng nàm 1990.

Tuy v~y, do c6 nhii'ng khac biçt qua lan giüa t6ng diêu tra dân s6 Phâp
và My trong viçc xac dinh cac nhân t6 kinh té và xa hQis, bài nghiên clÎU cùa

5 H~ th6ng giao d~c và M th6ng phân IOl;Ü !1gành nghê èJ hai nUl1c khac nhau dén muc
không thé so sanh dUÇ1C. Ngoài ra, khac vôi tÔng diêu tra dân s6 èJ My, tÔng diêu tra
dân s6 èJ Phap không co câu Mi liên quan de'n thu nh~p và sI! hiêu biét vê ngôn ngii'.
Néu co nhUng thông tin này, co lë vi~c so sanh së thU vj han.
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chung tôi së chi so sanh cac d~c tnrng vé nhân khâu he;>c, câu truc cua cac h9
gia dlnh và phân b6 dia 19 cua nhÜI1g nguài Vi~t nh~p CU trên lanh thÔ Phâp
và My. cac phân tich adây liên quan dén mâu tuang duang vOi 5% cac h9
gia dlnh aMy và 25% aPhap6. NhÜI1g s6li~u dua ra da duç'c diéu chinh theo
muc d9 cua h9 gia dlnh và ca nhân.

Vân dé' vé' d!nh nghia

Tiêu chi ncri sinh duç'c SÙ dl:lOg nhu m9t dinh nghïa cho nhÜI1g nguài
nh~p cu tù Vi~t Nam trong nghiên CUu cua cMng tôi. M9t nguài nh~p cU Vi~t

Nam là m9t nguài sinh ra aVi~t Nam và s6ng aMy ho~c Phap. Khai ni~m
này hoàn toàn khac vâi khai ni~m nguài nuâc ngoài v6n dl;la trên tiêu chi qu6c
tich. Qu6c t~ch thl co thé thay dÔi. Thl;lc télà hi~n nay, m9t s6 dông nguài Vi~t
nh~p cu da nMp qu6c tich Phâp hay My. Ml;lC dich cua chung tôi là so sanh
hai c9ng dong nguài g6c Vi~t cu ngl;l tl;li hai nuâc co thé thûc gia nh~p qu6c
t~ch khac nhau, ho~c tù khi sinh ra ho~c dÔi qu6c tich. VI v~y chung tôi da
che;>n tiêu chi duç'c coi là Ôn d~nh nhât và là tiêu chi it bi sai nhât do khai sai
c6 9 ho~c không c6 9 (do he;> không hiéu câu hai hay không hiéu qui ché), do
là ncri sinh. Tuy v~y, chung tôi không ap dl;lng m9t cach cUng nhâc mà co tinh
dén yéu t6 qu6c t~ch co nghïa là 10l;li tru truàng hqp nhÜI1g nguài sinh ra a
Vi~t Nam nhung da co ngay qu6c i!ch Phap (khi nghiên CUu c9ng d6ng nguài
Vi~t aPhâp) hay da co ngay qu6c t~ch My (khi nghiên CUu c9ng dong nguài
Vi~t aMy). Chung tôi nghiên cUu nguài Vi~t Nam nhu m9t c9ng d6ng van
hoa, VI v~y cüng da 10l;li trù truàng hqp con cua nhÜI1g nguài Phap ho~c My
dén làm vi~c tl;li Vi~t Nam, duç'c sinh ra tl;li Vi~t Nam, và mang qu6c tich cua
b6 m~ he;> và da tra vé Phap ho~c My. Rât tiéc là két quà tÔng diéu tra dân 56
không cho phép chung tôi phân bi~t duç'c ai co b6 m~ là m9t c~p Vi~t-Phâp

hay m9t c~p Vi~t-MY. NhÜI1g dua con không co qu6c t~ch Phâp hay My ngay
tù khi sinh ra duç'c tinh trong mâu diéu tra cua chung tôi.

Dinh nghïa cua chung tôi bao g6m cà nhÜI1g nguài sinh ra à Vi~t Nam,
không mang qu6c t~ch Vi~t Nam, mà cüng không mang qu6c t~ch Phâp hay
My. cach phân 10l;li qu6c t~ch cua Van phàng tÔng diéu tra dân s6 My không
cho phép pMn bi~t duç'c giüa qu6c tjch My và cac qu6c t~ch khac. Dé ti~n

vi~c so sanh, cMng tôi da phài ap dl;lng cùng tieu chi ll;la chQn cho cà c9ng

6 D6i vâi c(mg dOng ngltOi Vi~t b Phâp, nguon s6 li~u lây tir m(>t tài li~u chuyên sâu
cùa mAu nghiên cûu 25% TOng diéu tra dân s6 nâm 1990, dltÇ1c cung câp bài. INSEE.
CMng toi d~c bi~t cam an Bà Suzanne Thave, phl;l trach tO "Th6ng kê và nghiên cûu
cac c(>ng dong ngltài nltéJc ngoài" cùa INSEE da nhi~t tinh giup dâ cMng tOi hoàn
thành bài viét vé nhiing ngltOi Vi~t nh~p Clt này.
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d6ng nguài. Vi~t à Ph3.p cüng nhu à My. Nhu v~y, khi nghiên CUu cc:>ng d6ng
nguài Vi~t à Ph3.p, chUng tôi da thiét l~p mâu nghiên cUu g6m tat cà nhÜl1g
nguài. sinh à Vi~t nam, và khi d6 không mang qu6c tich Ph3.p, con khi nghiên
CUu cc:>ng d6ng nguài. Vi~t à My, mâu nghiên CUu g6m tat cà nhÜl1g nguài sinh
à Vi~t Nam và khi d6 không mang qu6c tich My. Két quà tÔng diêu tra dân
s6 à Ph3.p cha thay s6 nguài. sinh ra à Vi~t Nam mà không mang qu6c tich
Vi~t Nam ho~c Ph3.p rat it (dum 5% tÔng s6 nguài. nuac ngoài sinh ra à Vi~t

Nam). Trong s6 d6, 3/4 là nguài. Lào, Campuchia hay Trung Qu6c (t)' l~ tuang
ûng là 42%, 26% và 5%). Không mc:>t qu6c tich nào khac c6 trên 60 nguài.
trên tÔng s6 60.329 nguài. Vi~t Nam nh~p cu. Nhu v~y, hinh nhu dù cht1ng tôi
c6 ap dl;mg nhÜl1g tiêu chi dinh nghia ch~t che han (nguài. sinh ra à Vi~t Nam
và mang qu6c tich Vi~t Nam), két quà cüng se không c6 sI! thay dôi dang kê.

Târn quan trlJng vê' quy mô cac c9ng dong ngllài Vi~t ci Phtip và My

Nhu chung ta da tMy à bàng 4, Ph3.p c6 han 60.000 nguài Vi~t nh~p

cu7 trong khi à My c6 dén gân 550.000 nguài.. Cüng xin nhâc lë;li râng c(mg
d6ng nguài. Vi~t à My chiém han 60% tÔng s6 nguài. Vi~t di cu, nghia là dông
gap gân 10 Mn cc:>ng d6ng nguài Vi~t à Ph3.p. Tuy v~y. khoàng cach này se
duqc rut ngân lë;li néu so sanh hai con s6 n6i trên vm t6ng s6 dân : cu 100.000
dân Ph3.p th! c6 103 nguài Vi~t nh~p CU con cu 100.000 nguài dân My th! c6
223 nguài Vi~t nh~p cu. VI thé, néu xét vê gia tri wang d6i th! nguài Vi~t

nh~p cu à My chi dông gap hai lân à Ph3.p.

Bang 4. Tarn quan trQng vê quy rnô cua nguài Vi~t nh~p cu il
Phâp và My

Câc chi tiêu Phâp My

86 llIQ11g nglIèli Vi~t nh~p cu 60.329 538.604

Dân 56 ca mIâc 58.423.000 242.012.129

86 luqng nglIèli Vi~t nh~p cu trên
100000 dân 103,3 222,5

Nguon: INSEE, Phtip, T6ng diêu tra dân stfnàm 1990 và Van phàng diéu tra
dân sô: My, T6ng diêu tra dân sô' và nhà li nam 1990.

7 Chfnh xac thl phài gÇ>i hÇ>là nguài nh~p cu ttr Vi~t Nam dé'n, chU' không gÇ>i hÇ>là
nguài Vi~t nh~p cu VI, nhu chUng ta da tMy, mOt s6 nguài tuy sinh ra èJ Vi~t Nam
nhung l~i không mang qu6c tich Vi~t Nam. Nhung dé tranh làm câu van qua n~g
né, chUng tôi së dùng ca hai cach gÇ>i dé chi cùng m('>t khâi ni~m.
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Bang Sa : 86 hlQllg ngllài Viçt nh*p Cil phân theo vùng, Phap, 1990

Vùng Ngl1ài Vi~t nh~p Cl1

56111l;mg TYI~
56 111l;mg Unh trên
100.000 ngl1ài dân

lIe-de-France 30.836 51,1 289,3

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5.090 8,4 119,5

Alsace 1.932 3.2 118.9

Champagne-Ardennes 1.380 2,3 102,4

Rhône-Alpes 5.250 8,7 98,1

Limousin 612 1,0 84,7

Midi-Pyrénées 1.838 3,1 75,6

Languedoc-Roussillon 1.349 2,2 63,8

Aquitaine 1.752 2,9 62,7

Centre 1.354 2,2 57,1

Franche-Comté 624 1,0 56,9

Lorraine 1.268 2,1 55,0

Picardie 824 1,4 45,5

Bourgogne 716 1,2 44,5

Pays de la Loire 1.322 2,2 43,2

Haute-Normandie 741 1,2 42,7

Auvergne 560 0,9 42,4

Poitou-Charentes 612 1,0 38,4

Bretagne 936 1,6 33,5

Corse 76 0,1 30,4

Basse-Normandie 381 0,6 27,4

Nord Pas-de-Calais 876 1,5 22,1

TOng ~ng ànlIâc Phâp chrnh qu6c 60.329 100 106,6
Ngll6n : INSEE, Phtip, Tffng dilll tra dân sô' niim 1990

Phân bod!a Ij

Phân b6 dja 19 cùa nguèti Vi~t Nam xuât cu rât không d6ng dêu. à
Phap, nguèti Vi~t cüng s6ng rât t~p trung: hon m9t nùa c(mg d6ng nguèti Vi~t
sinh s6ng t~i Ile-de-France (Bàng 5), chù yéu t~i Paris (11,8% t6ng s6), Seine
Saint-Denis (8,2%), Val-de-Marne (7,4%), Val d'Oise (6,7%), và Hauts-de-



Bàng Sb. 86 hrgng nguOi Vi~t nh~p CU phân theo bang, My, 1990

NgltèJi Viêt nh~p clt
Bang

S6lltQ11g TY I~ (%)
Tfnh trên

100000 dan
Alabama 2.238 0,4 55,2
Alaska 206 0,0 37,2
Arizona 4.869 0,8 128,1
Arkansas 1.361 0,2 58,1
California 269.600 50,0 903,9
Bâc Carolina 4.002 0,7 60.4
Nam Carolina 798 0,1 23,0
Colorado 5.745 1,0 175,3
Connecticut 2.808 0,5 85,3
Bâc Dakota 290 0,1 46,5
Nam Dakota 461 0,1 66,9
Delaware 216 0,0 32,4
Dist. Columbia 621 0,1 103,2
Florida 12.337 2,2 95,1
Georgia 5.464 1,0 84,4
Hawai 5.657 1,0 509,4
Idaho 204 0,0 20,3
Illinois 8.757 1,6 77,5
Indiana 1.835 0,3 33,0
Iowa 2.886 0,5 104,2
Kansas 4.628 0,8 186,1
Kentucky 989 0,1 26,5
Louisiana 11.286 2,1 271,9
Maine 603 0,1 49,3
Maryland 7.503 1,3 156,2
Massachusetts 13.173 2,4 218,7

NgltèJi Viêt nhâp Clt
Bang

S61ltçmg Ty I~ (%)
Tfnh trên

100000 dan
Michigan 4.195 0,7 82,4
Minnesota 5.283 0,9 57,3
Mississipi 2.049 0,3 79,3
Missouri 130 0,0 16,3
Montana 6.759 1,2 156,8
Nebraska 721 0,1 45,4
Nevada 2.945 0,5 245,9
New Hampshire 90 0,0 8,1
New Jersey 5.842 1,0 76,1
New Mexico 948 0,1 62,8
New York 15.303 2,8 85,4
Ohio 3.221 0,6 29,8
Oklahoma 5.307 0,9 171,6
Oregon 7.562 1,4 267,3
Pennsylvania 13.188 2,4 111,7
Rhode Island 557 0,1 57,4
Tennessee 1.560 0,2 32,4
Texas 54.163 10,0 320,0
Utah 2.288 0,4 132,0
Vermont 125 0,0 23,1
Virginia 19.722 3,6 316,6
Washington 16.329 3,0 337,7
West Virginia 3 0 0,1
Wisconsin 1.957 0,3 39,9
Wyoming 0 0 0
T6ng c~ng 538.604 100,0 217,3
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Ngu6n : Van phong diê'u Ira dân sô: My, Tdllg dilu Ira dâll sô' và Ilhà cf Ilam 1990.
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Seine (6,4%). Vùng dông nguài Vi~t thu hai là vùng dông nam nuac Phâp
(15%), h9 phlin bô déu gifra hai vùng Rhône-Alpes và Provence-Alpes-Côte

d'Azur. Tom l~i, muài tinh t~i nuac Phâp chinh quoc8 co dông nguài Vi~t nhat
da t~p trung han 60% t6ng sa nguài Vi~t nh~p cu.

à My, nguài Vi~t Nam song cüng rat t~p trung vai khoàng m(>t nùa sa
nguài song aCalifornia và 10% aTexas (bàng 5b). Nguài Vi~t song t~p trung

.,:nl.100 '.us

!<).9UJ

• .i5'.4B,GG

.25

Nguôn : INSEE, Phcip, Dilutra dân sô' 1990

Bàn dô 1 : 56 nguOi Vi~t nh~p cu tinh trên 100.000 dân

8. S6 nguài Vi~t nh~p eu sinh sông t<;li cac tinh hai ngo<;li clia Phap không dang kê.
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Nguan .- Van phonE{ Diê'u lra dân sô' My, Tdng diê'u lra dân sô' và nhà d 1990

Bim do 2 : 56 nguOi Vi~t nh~p CU tinh trên 100.000 dân

à hai bang này dông hon ca cÇ)ng dong châu fi.. noi chung : 38% nguài châu
fi.. s6ng tC;li Califomia và chi co 4,S% t<;1i Texas. NguÇfc lC;li, co rat ft nguài Viçt
nh~p cu s6ng tC;li New York (ft hon 3%) trong khi ty lç nguài châu fi.. s6ng à
dây là 12%. T6ng cÇ)ng co trên 80% nguài Viçt nh~p cu s6ng tC;li la bang sau
dây: Califomia (SO,1 %), Texas (l0,1 %), Virginia (3,7%), Washington (3%),
New York (2,8%), Massachusetts (2,S%), Pennsylvania (2,S%), Florida
(2,3%), Louisiana (2,1 %) và Illinois (l ,6%).

Bàn do 1 và 2 thé hiçn ty lç nguài Viçt nh~p cu so vai t6ng dân s6 cùa
Phap và My. Hlnh dang cùa bàn do co hai khac vm nhîing gi chung tôi da
trinh bày à cac phân trên vi chi s6 này mÇ)t phan phl;! thuÇ)c vào t6ng s6 dân.
oMy, nguài Viçt t~p trung nhiéu à Califomia, nai hQ chiè'm gân 1% dân s6
(cu 100.000 dân thi co 904 nguài Viçt) nhung à Texas thi cu 100.000 dân thi
co 320 nguài Vi~t, à Virginia con s6 wong tîng là 317, l,!-i thap hon Hawaï
(510) và Washington (337). Theo sau là cac bang Louisiana, Oregon, Nevada
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và Massachusetts, co tl1 200 dén 300 nguài Vi~t nh~p CU trên 100.000 dân.
cac bang Pennsylvania, Florida, New York và Illinois, tuy nâm trong danh
sach 10 bang co nhiéu nguài Vi~t nhât, nhung néu tinh gia tri tuong d6i so
vai t6ng dân s6 t~i do, l~i thâp hon nhiing bang khac VI ty l~ tuong Ung chi là
112, 95, 85 và 78 nguài Vi~t trên 100.000 dân.

oPhap ciing v~y, bàng xép lo~i cüng bi dào l<)n. Vùng Ile-de-France
vai 290 nguài Vi~t trên 100.000 dân và vùng Provence-Alpes-Côte-d'Azur
vai 120 nguài trên 100.000 dân vân dUng dâu bàng. Nhung Rhônes-Alpes
(98) v6n xép hàng thu ba néu tinh theo s6 luqng nguài Vi~t, l~i dUng sau
Alsace (119) và Champagne-Ardennes (102). 0 câp tinh, cac tinh vùng Ile
de-France dân dâu vé s6luqng nguài Vi~t nh~p CU trên 100.000 dân không
làm ai ng~c nhiên cà. T~i Val d'Oise, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis và t~i

tM dô, ty l~ nguài Vi~t cao hon 300 trên 100.000 dân. Nhung diéu làm nguài
ta ng~c nhiên là à cac tinh Aube và Corse-du-Sud, ty l~ cüng cao nhu thé. Ty
l~ tuong d6i so vOi t6ng s6 dân cüng cao t~i nhiing tinh khac cùa Ile-de
France ; Hauts-de-Seine (276 trên 100.000 dân), Seine-et-Marne (234),
Essonne (194), riêng Yvelines thl thâp hon m<)t chut (135 trên 100.000 dân).
Con s6 trên 100 duqc thây t~i mQt s6 tinh vùng dông nam nuac Phâp
(Bouches-du-Rhône và Alpes-Maritimes), trung tâm nuac Phâp (Indre,
Haute-Vienne và Creuse) và à m()t s6 tinh biên giOi (Haut-Rhin và Bas-Rhin,
Haute-Garonne, Haute-Savoie và Corse).

Cdu truc tudi và gim tinh

PMn b6 theo tu6i và giOi Hnh cùa nguài nh~p CU tùy thuQc vào d<) tu6i
khi h9 dén nuac dinh CU và thài gian h9 da CU tru t~i nuac do. cac khac bi~t

thuàng xuât phât tl1 tinh chât khac nhau cùa vi~c nh~p cu. Nguài Vi~t nh~p

cu chù yéu là dén xin ti n~n cùng cà gia dlnh ho~c xin doàn t~ vOi nguài thân
da dinh CU tl1 truac. Ty l~ nam và nü giOi gân nhu ngang nhau cà à Phap và
My ; à Phâp, 49% nguài Vi~t nh~p cu là nam và 51 % là nü ; à My, ty l~ tuong
Ung là 52% và 48%. cac ty l~ này tuong Ung vai ty l~ cùa cQng d6ng nguài
nh~p cu noi chung, v6n là 48% nü à Phâp và 51 % nü à My. D~c diém cùa
cQng d6ng nguài Vi~t là co sI! khac bi~t trong phân b6 theo tu6i tùy theo giOi
tinh; nguài lan nh~p cu trong nhom tu6i 15-34 chù yéu là nam giOi, trong khi
do tl1 35 tuOi trà lên l~i nghiêng vé nü. SI! khac bi~t này duqc giài thich bài
ty s6 giOi tinh t~i Vi~t Nam tuong d6i thâp do chién tranh, và duqc thé hi~n

ro r~t vOi cac nMm tu6i cao nhât. Theo tOng diéu tra dân s6 nam 1989, nhom
tl1 45 tuOi trà lên, co không dén 85 nam trên 100 nü, và nMm tl1 65 tu6i trà
lên, co không dén 75 nam trên 100 nü (T6ng C'.lC Th6ng kê).
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Phân b6 theo tu6i cùa nguài Vi~t nh~p CU aPhap và My (Biêu d6 2a,
2b và bàng 6) cho th~y c6 nhiêu diêm tuang d6ng và nhiêu diêm khâc bi~t

kha quan trçmg. T<;li hai nuâc, thap tu6i hlnh con quay, day và ngçm bi thu h~p.

Nguài nh~p cu t~p trung nhiêu acac nh6m tu6i thanh niên. Hi~n tuqng duqc
th~y trong t~t cà cac cqng d6ng nh~p cu này, càng duqc thê hiçn ra nét aMy,
nai mà nh6m trong dq tu6i 15-44 chiém dén 70% nhfmg nguài nh~p cu. Trong
khi con s6 này aPhap chi d<;lt han 55% mqt chut. Khoàng cành này không
dén tir nh6m tu6i trè (khoàng 10% nguài duâi 15 tu6i trong cà hai cqng d6ng)
mà do cac nh6m cao tu6i han. à Phap, nhfmg nguài tir 65 tu6i tra lên chiém
Il % t6ng s6 dân nh~p cu, trong khi d6 aMy hQ chi chiém 3%. Két quà là tu6i
trung blnh aPhap (38 tu6i) cao han nhiêu so vâi aMy (31 tu6i).
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Biêu do 2b: 86 ngllài Vi~t nh~p cll tinh trên 100.000 dân

Bang 6 : Ty I~ ngllài Vi~t nh~p cll iJ Phâp và My theo nhom tuÔi

Nh6m tu6i Phap My
0-14 tu6i 9,1 10,5

15-241u6i 18,0 25,9

25-34 tu6i 20,7 25,5

35-44 tu6i 18,7 20,5

45-54 tu6i 11,1 9,7

55-64 tu6i 11,5 4,8

65 tràlên 11,1 3,1

T6ng cQng 100 100

Ngl/on: INSEE, Phap, Tô'ngdill/ (ra dân sô'nam 1990 vàVan phong
diêll Ira dân sô: My, Tô'ng diêll Ira dân sô'và nhà à nam 1990
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Ty l~ nguài cao tu6i à Phâp lan hcm My chù yéu do ngum Vi~t dén
Phâp sâm hcm. Khac vâi My, nQi dung t6ng diêu tra dân s6 à Phap không dê
c~p dén thài diêm dén Phap. Tuy nhiên, ding co thông tin vê nefi cu tru vào
thm diêm t6ng dieu tra dân s6 truâc nên co thé phân bi~t ai dén truâc 1982 và
ai dén tir 1982 dén 1990. Gân 40% ngum Vi~t da nMp cu vào My trong giai
do~n 1982-1990, trong khi con s6 này à Phap chi là 25%. Phân tich câ'u truc
tu6i cùa nguài nh~p cu tir 1982 dén 1990, ta thâ'y sI! phân b6 à hai nuâc kha
gi6ng nhau: 17% duâi 15 tu6i, khoàng 65% tir 15-44 tu6i, tir 15% dén 18%
tir 45 tu6i trà lên. Không co sI! chênh l~ch vê tu6i trung blnh cùa nhûng ngum
Viçt mâi nh~p cu à hai nuâc, khoàng 30 tu6i. Nhu v~y, hlnh nhu thap tu6i
nhûng ngum nMp cu, vào mQt giai do~n gân vâi luc hQ ra di, không co sI!
khac bi~t lan giüa cac nuâc tiép nh~n.

Nht,îp quôc t{ch

Cài cach gân dây nhâ't vê quyên qu6c tich à Phâp da dugc tién hành vào
nàm 19939. Nhûng nguài sinh à nuâc ngoài và mang qu6c tich nuâc ngoài co
thé nh~p qu6c tich Phap néu két hôn vâi mQt nguài qu6c tich Phâp (sau 2 nàm
s6ng chung kê tir khi két hôn10). D6i vâi nguài chua dén tu6i thành niên, néu
b6 ho~c mtf co qu6c tich Phâp thl con cüng dugc nMp qu6c tich. Ngoài ra,
mQt nguài nh~p cu sau thài gian CU tru t6i thiêu là 5 nàm à Phâp co thê dê
nghi nMp qu6c tich Phâp néu chûng minh mlnh noi dugc tiéng Phâp và chua
tlmg co hành vi phi d~o dûc. Thù tl;lc co khi kéo dài râ't lâu. d My, diêu kiçn
nMp tich cüng khâ tucmg d6ng, nhung d~t n~ng hcm yéu t6 vàn hoa : ngoài
vi~c cu tru hgp phap à My t6i thiêu 5 nàm, không co tién an, co d~o dûc t6t,
nguài xin nh~p tich phài chÛQg minh mlnh noi, dQc và viét dugc tiéng Anh,
phài tuyên b6 mlnh gân bo vâi Hién phap My và chûng minh mlnh nâm vüog
nhûng vâ'n dé ca bàn vé lich sir và hç th6ng chinh tri My. Tuy nhiên, d6i vâi
nhûng nguài hcm 55 tu6i và da cu tru hgp phâp à My t6i thiêu 15 nàm, cüng
nhu d6i vâi nhüng nguài hcm 50 tu6i và da cu tru hgp phâp à My t6i thiéu
20 nàm, diéu ki~n vê ngôn ngü dugc bo qua. Ngoài ra, d6i vm nhûng nguài
da thành hôn vm mQt công dân My, thm gian cu tru hgp phap t~i My rut
xu6ng chi con ba nàm. Nhu v~y, nhln chung, diéu kiçn nh~p qu6c tich My
kho hcm à Phâp.

Chung tôi co so sanh sI! phAn b6 ngum Viçt nh~p cu theo qu6c tich hQ
khai Mo vào thm diém t6ng diéu tra dAn s6 theo thm diêm hQ dugc nh~p cu.

9 MQt cài câch khâc cüng da xày ra tir khi so~ thào diéu lu~t này.
10 Tnroc dAy, thàj gian cu tru này chi là 6 thang.
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Theo két quà, hlnh nhu nguèri Vi~t èJ Phap de vào quôc tich Phap h<1Il nguèri
Vi~t èJ My vào quôc tich My VI èJ Phap 54% nguài Vi~t nh~p cu dâ mang quôc
tich Phap, trang khi èJ My ty l~ này chi là 42%. Tfnh d~c thù cùa tÙDg quôc
gia châc chân phàn nào giài thich cho vi~c diêu ki~n xin nh~p quôc tjch My
ll,li kho nhu v~y. Tuy nhiên, chung ta càn thây sl,l khac bi~t không chi thé hi~n

trong khà nâng hoà nh~p, trang thé thûc xin nh~p quôc tjch mà côn trang cà
thài gian CU tru khac nhau nüa.

Trên thl,lc té, nguài Vi~t nh~p cu là m(>t hi~n tuÇ1Ilg lâu dài èJ Phap và
ft nMt d6 cüng co thé là ly do giài thich m(>t phân nào cho vi~c co nhiéu
nguài duqc nh~p quôc tjch Phap. Thài gian cu tru càng lâu thl ty l~ nguài
nh~p quôc tich càng cao. Nhu chUng ta thây èJ bàng 7, ty l~ này là 60% èJ
nhfmg nguài dén Phap truâc 1982, côn èJ nhfmg nguèri dén Phap sau 1982, ty
l~ chi co 15-20%. Tuy nhiên, khi nghiên clÎU vé thài diém dén, hinh nhu
nguài Vi~t nh~p cu vân nh~p quôc tich Phap m(>t cach dê dàng h<1Il èJ My.
Trong sô nhfmg nguèri Vi~t nMp cu giai dOl,ln 1982-1990, ty l~ nhfmg nguèri
duqc nh~p tjch èJ Phap dl,lt dén h<1Il 20% trong khi èJ My ll,li thâp h<1Il 15%.
Và co vè nhu là chfnh sach nMp tjch èJ Phap thoài mai h<1Il èJ My, ft nhât là
dôi vâi nguèri Vi~t.

Bang 7 : Ty I~ nguài Vi~t nh~p cu da nh*p qu6c tich theo nuôc,
thài diêm nhl;\p cu và giôi tinh, Phâp và My, 1990 (%)

Thài diêm nh~p CLI
Phap My

Nam Nû Chung Nam Nû Chung

TrLIétc 1982 59,3 70,2 64,9 61,6 59,1 60,4

1982·1990 18,5 24,0 21,2 16,0 13,1 14,6

Chung 48,5 58,9 53,8 43,7 40,8 42,3

S61LIçmg ngLIài 29.547 30.782 60.329 281.049 257.555 538.604

Ngllon : INSEE, Phtip, T6ng diêll rra dân sô'nam 1990 và Van phèmg diill rra
dân sô~ My, Tông diêll rra dân sô' và nhà ci nam 1990

Th~t 11,l, néu xét vé giâi tfnh và tuôi thi két quà èJ hai nuâc l1,li rât khac
nhau. à Phap, ty 1~ phl;l nu Vi~t nh~p quôc tich Phap cao h<1Il ty 1~ cùa nam
giâi khoàng 1/4 (gân 60% 50 vâi ft h<1Il 50%), nguqc l1,li, èJ My, ty l~ phl;l nu
Vi~t nh~p quôc tjch thâp h<1Il ty l~ nMp quôc tich èJ nam giâi m(>t chut (41 %
50 vâi 44%) (Bàng 7). St! khac bi~t này thé hi~n èJ hàu hét cac nhom tuÔi.
Nhung èJ hai nuac, ty l~ nguèri nh~p qu6c tjch èJ cac nhom tuôi là khac nhau.
à Phap, ty l~ nguèri nh~p qu6c tjch thâp nhât duqc thây b nhom 25-44 tuÔi,
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chlIa dén 1/5 nglIèti nh~p ClI thay vi 1/4 nhlI 6 cac nhom 15-24 tuôi và nMm
65 tuÔi tr6 lên, con 6 nhom 45-64 tuÔi, ty l~ này gân 1/ 3 (Bang 8). Trai l~i,

6 My, nhom 25-44 tuôi l~i co ty l~ nglIèti nh~p qu6c t~ch My cao nhat. S6
llIÇ1Ilg nglIèti Vi~t dlIqc nh~p qu6c tjch 6 My il hem 6 Phâp nên cu6i cùng, d6i
vai nh6m 25-44 tuôi, ty l~ 6 hai nlIaC l~i gi6ng nhau, nghïa là chlIa dén 1 trên
5 nglIài nh~p ClIo NglIqc l~i, 6 cac nhom tuÔi khâc, s6 nglIài dlIqc nh~p qu6c
t~ch My déu thap hem 6 Phâp : It hem mQt m'ra 6 nhom 15-24 tuôi (12,5% so
vai 23% 6 Phap), il hem 2/3 6 nhom 45-64 tuôi (12% so vai 32% 6 Phâp) và
il hem 4/5 vai nhom tuÔi 65 tr6 lên (5% so vai 24%).

Bang 8 : Ty I~ nguOi Vi~t nh*p cu dà nh*p qu6c t!ch,
tir 15 tuÔi tra lên, dén ké tir nam 1982, nu<Jc nh*p cu, giôi tinh và tuÔi,

Phap và My, 1990 (%)

Thài diém dén
Phâp My

Nam NO' Chung Nam NO' Chung

15-24 tuai 18,5 29,8 23,2 11,4 14,2 12,6

25-44 tuai 14,1 23,5 18,9 22,5 15,2 18,9

45-64 tuai 31,5 32,0 31,8 14,0 9,7 11,7

65 tuai trà lën 33,3 18,0 24,1 7,3 3,6 5,0

Chung 19,0 26,1 22,6 16,0 13,4 15,1

Nguon : INSEE, Pluip. Tdng dié'u fra dân sô' nam 1990 và Van phong dié'u
fra dân sô', My, Tdng dié'u fra dân sô' và nhà ô nam 1990.

Tom l~i, Cf Phâp, thu~n lqi nh<ft trong vi~c xin nh~p qu6c tjch là nh6m
tuÔi tù 45 dén 64, con 6 My là nh6m tuÔi tù 25 dén 44, d~c bi~t nam giai.
Nhtrng cho dù d~c diém nhân khâu hQc cùa nglIài Vi~t nMp ClI nhlI thé nào
di chang nua, thi nh~p qu6c tjch Phap cûng dé hem nMp qu6c tjch My. D6i
vai phl,l nu, sI! khâc bi~t co thé dlIqc giài thkh bbi sI! hi~n di~n lâu dài cùa
nglIài Phâp t~i Vi~t Nam da dân dén nhiéu cUQc hôn nhân Phâp-Vi~t t~i Vi~t

Nam trlIac khi xu<ft ClIo cac s6 li~u không giup chung ta biét dlIqc hôn nhân
xày ra tflIac hay sau xu<ft ClI, cûng nhlI cac yéu t6 nh~p tjch (cho phép chung
ta xac djnh dlIqc s6 llIÇ10g nglIài nh~p qu6c tjch Phap qua hôn nhân), chung
tôi không kiêm tra dlIqc già thiét này.

Câ'u truc gia dinh

à Phap, s6 llIÇ10g hQ co ft nMt mQt nglIài Vi~t nMp ClI là 31.000, con
Cf My con s6 này lên dén gân 190.000 (Bang 9). Trong hem 90% cac hQ này,
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chinh nguai chù ht;> và/ho~c vc! ho~c chang cùa hQ là nguài Vi~t nh~p cu. S6
luçmg nguài trung binh trong mt;>t gia dinh Vi~tll à Phâp (3,37 nguai) thâp han
à My (4,15 nguai) trong khi noi chung s61uçmg nguai trung binh trong mt;>t
ht;> à hai nuac là Dhu nhau.

Bang 9 : Phân bo cac gia dinh Vi~t và quy mô he) gia dinh Vi~t Nam,
Phap và My, 1990

Phap My

Tong so ngllm Vi~t nh~p Cil 60.329 538.604

So ngllm song trong m(>t gia dinh Vi~t 96.680 721.866

So hO co ft nhat mOt ngllm Vi~t nh~p Cil 31.380 186.582

So hO mà chù hO ho~c chônglvqlà ngllm Vi~t nh~p Cil 28.716 174.082

So ngllm Vi~t nh~p Cil trung binh trong mOt gia dinh Vi~t 1,92 2,89

So Illçmg ngllm trung binh trong mOt gia dinh Vi~t 3,37 4,15

Ngllon : INSEE, P/uip, T6ng diêl/ Ira dân sô'nom 1990 và Von phimg diêl/ Ira dân
sô', My, T6ng diêl/ Ira dân sô' và nhà li nom 1990.

St! khac bi~t này mt;>t philn do s6 con trong mt;>t gia dinh Vi~t Nam à
My (1,7 con) cao han s6 con trong mt;>t gia dinh Vi~t à Phâp (1,4 con).
Nhung chù yéu là do à My, trong gia dinh thuang co st! hi~n diçn cùa
nguai khâc (khoàng 20% cac truàng hqp) han là à Phâp (5%), nhÜ'Ilg nguai
này co thé là hQ hàng thân thut;>c vai chù hQ, co thé là không. d My, cac
c~p Viçt-My thuàng s6ng chung vai nguai thut;>c cac thé hç truac hay thé
M sau han cac c~p Vi~t-Phâp à Phap (cha m~ chù ht;>, cha m~ chang/ vq
cùa chù hQ, châu nt;>i hay châu ngoê;li) ; nhung chinh st! hiçn diçn cùa nhfrng
nguai hQ hàng xa han (s6 luçmg nhÜ'Ilg nguai này trong mQt gia dinh Viçt
à My dông gâp ba làn à Phâp) và cùa nhÜ'Ilg nguai không thân thuQc (à
Phâp trong hâu hét cac gia dinh Viçt không co nhÜ'Ilg nguai này) mai là ly
do chinh giai thich st! khac bi~t vé quy mô ht;> gia dinh nguai Vi~t à My và
Phap (bang 10).

Il Me?t he? gia dinh Viçt nam là me?t he? mà chù he? ho~c chong/vq cùa hQ là nguài
Viçt nh~p cu.
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Bang 10 : Cau truc diên hinh cua cac gia dinh Vi~t Nam,
Phap và My, 1990

Phân b6 cac thành viên trong gia dfnh Phâp My
theo quan h~ véli chu h(> (%)

Chu h(> 29,9 24,1

Chông ho~c vq 21,2 16,0

Con 43,1 40,9

Ông bà, cha m~ 1,7 2,5

(cua chu h(> ho~c cua chônglvq chu h(»

Châu 0,6 0,8

Nhrmg nglIéIi h9 hàng khâc 3,2 10,2

Nhrmg nglIéIi không cùng h9 hàng 0,2 5,3

T6ng c(>ng 100,0 100,0

Quy mô trung binh h(> gia dinh Vi~t Nam 3,37 4,15

T6ng 56 nglIéIi trong cac gia dinh Vi~t 96.680 721.866

Ngllon : INSEE, Phlip, T6ng diê'll tra dân sô'nam 1990 và Van phong diê;i tra dân
sô: My, T6ng diê;ura dân sô' và nhà if nam 1990.

d My, nguài Vi~t nMp cu thuàng s6ng cùng d6ng huang cua hQ han à
Phâp. Th~t v~y, s6 hrqng nguài Vi~t nh~p cu trung blnh trong cac gia dlnh co
ft nhâ:t m(>t nguài Vi~t nh~p cu nho han 2 à Phâp và gân bàng 3 à My. Nguqc
l~i, à Phâp, trong cac gia dlnh nguài Vi~t, s6 thành niên không phài là nguài
Vi~t trung blnh là l,53 trong khi à My, s6 này là 1,29. d My, khuynh hmmg
s6ng t~p trung vai nhau cua nguài Vi~t con duqc thé hi~n rô han bàng viçc
nguài Vi~t nMp cu lâ:y nhau, và m~nh me han; à My, trong khi co dén 75%
truàng hqp cà vq và ch6ng dêu dén tù Vi~t Nam thl à Phap chi han 40% (Bàng
11). Nguqc l~i, néu nhu à Phâp 50% nguài Vi~t nh~p cu co vq ho~c ch6ng là
nguài Phâp g6c Phap, à My chi co 15% nguài Vi~t nh~p cu co vq ho~c ch6ng
là nguài My g6c My. Truàng hqp phÔ bién nhâ:t là vq là nguài Vi~t nh~p CU

con ch6ng là My hay Phâp. d My, nhüng c~p vq ch6ng nhu v~y nhiéu gâ:p hai
lân à Phap và chiém ty l~ han 80%, con à Phâp ty l~ này không dén 60%. d
Phâp, co nhiêu c~p vq ch6ng nhu' v~y co thé do nguài Vi~t dén Phâp sam han,
t~o diêu k.i~n thu~ lqi cha hai c(>ng d6ng Om hiêu lân nhau, ngoài ra d~c bi~t

là dàn ông Phâp da dén Vi~t Nam trong m(>t thm gian dài, nên da két hôn véti
nguài Vi~t truac khi xuâ:t cu. Chung tôi không co du thông tin vê cac cu(>c
hôn nhan này nên không thé phAn tfch sAu han.
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Ncri sinh cùa vÇJ/chôr.g cùa nglfài sinh t;;ti Vi~t Nam Phap My

(chù hl? ha~c vÇJ/chông)

Vi~l Nam 39,3 73,6

Campuchia 4,5 1,2

Làa 3,9 0,9

NLlâc châu a khac 1,9 2,4

Ngay trang nLlâc dinh CLl (Phap/My) 47,6 14,9

NLlâc khac 2,8 6,9

TOng 100 100

TOng s6 hl? gia dinh 20.372 115.954

Nguon : 1NSEE, Phtip, T6ng diê'u Ira dân sô'nam 1990 và Van phimg diê'u Ira dân
sô: My, T6ng diê'u Ira dân sô' và nhà d nam 1990.

Câu truc gia dlnh nguài. Vi~t à hai nuac râ't khac nhau (Bang 12). Co
m"t diém tuang d6ng t~i hai nuac, han mÇlt nùa cac gia dlnh dâ co con, 51 %
à Phâp và 55% à My. Oic hÇl côn l~i co câ'u truc hoàn toàn khac nhau, và
trong tÙI1g lo~i hlnh hÇl gia dlnh, chung ta cüng se thâ'y cac sI! khac bi~t. Diêu
dang luu tâm là sI! khac bi~t giüa cac gia dlnh không co con và cac lo~i hlnh
gia dlnh khac nüa. 0 Phâp, nhiing nguài. s6ng d"c thân hay nhiing c~p vq
ch6ng không con dông gâ'p hai làn à My (35% so vai 20%). Ngoài ra, à My,
30% cac c~p vq ch6ng không con s6ng cùng vai hQ hàng ho~c vai nguài.
không co quan h~ hQ, trong khi do con s6 này chi là 10% à Phâp. Chu yéu VI
hai ly do này mà quy mô trung blnh cua mÇlt gia dlnh Vi~t Nam à Phâp thâ'p
han à My.
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Bang 12 : Cac gia dinh Vi~t phân theo lo~i hinh (%)

Lo~i hfnh gia dlnh Cac hfnh thUc Phap My
D(>cthân Nam 8,2 5,2

Nù' 8,1 2,3

Vq chông không không song cùng ngllài d(>c thân' cüng không 17,4 8,0
c6 con song cùng hÇl hàng

chi song cùng hÇl hàng d(>c thân 1,8 2,4

song vai hÇl hàng d(>c thân và ngllài không hÇl 0,0 0,4
hàng d(>c thân

chi song vOi ngllài d(>c thân không là hÇl hàng 0,1 0,5

VQ ch6ng co con không song cùng ngllài d(>c thân' cüng không 44,5 40,5
song cùng hÇl hàng

chi song cùng hQ hàng d(>c thân 6,8 11,8

song vai hQ hàng d(>c thân và ngllài không hQ 0,0 1,1
hàng d(>c thân

chi song vai ngllài d(>c thân không là hl? hàng 0,1 2,0

Gia dinh chi co bo không song cùng ngllài d(>c thân cüng không 1,4 1,7
song cùng hl? hàng

chi song cùng hl? hàng d(>c thân 0,2 0,8

song vOi hl? hàng d(>c thân và ngllài không hl? 0,0 0,3
hàng d(>c thân

chi song vai ngllài d(>c thân không là hl? hàng 0 0,8

Gia dinh chi co m~ không song cùng ngllài d(>c thân cüng không 6,7 6,0
song cùng hQ hàng

chi song cùng hQ hàng dÇlc thân 1,0 1,9

s6ng vé1i hQ hàng d(lc thân và ngllài không hl? 0 0,5
hàng d(>c thân

chi song vé1i ngllài dQc thân không là hQ hàng 0,1 1,1

Ngllài không quan 3,6 13,0
h~ hl? hàng
TOng c(>ng 100 100

TOng sa h(> gia dinh 28.716 174.082

Nguon: INSEE, Phap, T6ngdiêit Ira dân sô'm'lm 1990 và Van phong diêit Ira dân
sô: My, T6ng diêit Ira dân sô' và nhà li m'lm 1990.

* Nguài don thân là nguài s6ng trong m~t h~ gia dlnh nhung không co quan h~ vg ch6ng ho~c

con cai véri chu h~. M~t vài nguài co quan h~ véri vg ch6ng chu M, m~t s6 khâc không co
quan h~ véri vg ch6ng chu h~,
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Ngoài ra, aMy, cac gia dlnh Vi~t chi co b6 ho~c m~ nhiéu han aPhap
1/3 (13% so vâi 9,5%). à My, chù hQ là nam giâi ph6 bién han aPhap (27%
so vâi 17,5%) và trong lruèmg hqp này, ta nh~n thày thuèmg co sI! hi~n di~n

cùa nhiing nguèri khâc (h<;> hàng ho~c không co h<;> hàng vâi chù hQ) han a
Phap (40% so vâi 13,5%).

Cuoi cùng, con nhiing lOi;li hlnh gia dlnh Vi~t Nam hi~n di;li han (vi dl.1,
mQt chù hQ dQc thân, không con cai, song vâi nhiing nguài dQc thân khac,
nhiing nguài này co tM là h<;> hàng vâi chù hQ ho~c không). à My, lOi;li hlnh
hQ gia dlnh này dông gàp bon lan aPhap (13% so vâi 3,5%).

Tinh tr~ng hôn nhân

Nhiing bién d6i cùa cau truc gia dlnh trong cac cQng dong Vi~t aMy và
Phâp gân lién vâi nhiing khac bi~t ràt 100 trong sI! phân lOi;li nguài Vi~t nh~p

cu theo tlnh tri;lllg hôn nhân(Bàng l3a và l3b). Diêm dang chu y nhàt là è1
Phap, nhiéu nguèri dQc thân han aMy atat cà cac nhom tu6i. Nhàt là acac
nhom tu6i tù 45 tra lên, ta tMy aPhap co trên 10% nguèri dQc thân anMm
tu6i tù 45 dén 64 và anhom tu6i 65 tra lên, nam ding nhu nit Trong khi do,
aMy, doi vâi nam giâi, ty l~ lUang ûng là 3,5% và 1,5%, con doi vâi nü giâi,
ty l~ lUang ûng là 6% và 5%. Ngugc li;li, dù atu6i và giâi tinh nào, aMy, ty l~

nguèri nh~p cu da co gia dlnh thuèmg cao han aPhap. Ty l~ nguài goa vq hay
goa chong ahai nuâc lUang duang nhau, nhung acà hai cQng dong, ty l~ phl.1
nü goa chong tù 45 tu6i tra lên vuql han hAn do h~u quà cùa cUQc chién tranh
kéo dài aVi~t Nam gây muc chét cao cho nam giâi. Diêm cuoi là ty l~ ly hôn
doi vâi nam và nü acà hai nuâc déu thàp, nhung aPhap cao han mQt chut so
vâi My. Néu chi tinh nhiing nguài Vi~t nh~p cu gân dây (kê tù nam 1982 tra
li;li dây), két quà không co gl thay d6i, chûng to sI! khac bi~t nhau dén tù van
Ma chu không liên quan dén thài gian song anuâc nh~p cu.



Bang 13a : Phân bo nglIo; Viçt nh~p CII theo giOi tinh, nhom tuÔi và tinh tr~ng hôn nhân, My, 1990 (%)

Nhom tuOi Nam Na

0-14 tuOi DQc th~m Covq Goavq Ly hOn TOng DQc than Co ch6ng Goa ch6ng Ly hOn TOng

15-24 tuOi 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

25-44 tuOi 96,1 3,7 0,1 0,1 100,0 87,1 12,4 0,2 0,3 100,0

45-64 tuOi 37,6 59,7 0,3 2,4 100,0 18,7 74,4 1,8 5,1 100,0

65 tuOi trà lên 3,5 91,9 1,8 2,8 100,0 6,0 75,2 14,0 4,9 100,0

Chung 1,5 83,2 13,8 1,5 100,0 5,1 42,2 51,0 1,7 100,0

56 ngllài 54,7 43,1 0,8 1,6 100,0 41,4 50,5 5,0 3,2 100,0

0-14 tuOi 153.611 120.982 2.111 4.345 281.049 106.512 129.958 12.835 8.250 257.555

Nguon : INSEE. PllIip. T6ng diiu Ira dân sô' tlIim 1990 và Van phàng diiu Ira dân sô: My. T6ng diéi, Ira dân sô' và nhà d nam 1990.

Bang 13b : Phân lo~i nglIo; Viçt nh~p CII theo giOi tinh, nMm tuÔi và tinh tr~ng gia dinh, Phâp 1990 (%)

NhOm tuOi Nam Na

0-14 tuOi DQc than Covq Goavq Ly hOn TOng DQc than Coch6ng Goa ch6ng Ly hOn TOng

15-24 tuOi 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

25-44 tuOi 96,6 3,3 0,0 0,1 100,0 90,9 8,9 0,1 0,1 100,0

45-64 tuOi 40,8 56,5 0,2 2,5 100,0 27,2 66,6 1,8 4,4 100,0

65 tuOi trà lên 10,6 82,9 2,0 4,5 100,0 10,5 67,2 16,3 6,0 100,0

Chung 10,7 72,7 11,4 5,2 100,0 10,5 36,8 49,1 3,5 100,0

56 ngllài 49,5 46,7 1,5 2,4 100,0 36,7 48,3 11,3 3,7 100,0

0-14 tuOi 14.610 13.801 432 704 29.547 11.306 14~864 3.480 1.132 30.782

Nguon : INSEE. Pluip. T6ng diiu Ira dân sô'nam 1990 và Van phàng diéu Ira dân s6, My. T6ng diiu Ira dân sô' và nhà d nam 1990.
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Vi~c so sanh nhiing d~c tnmg nhân khâu hQc cùa c~ng d6ng nguài Vi~t
sinh s6ng à Phap và à My dl,la trên sô li~u cùa hai cu(>c tÔng diéu tra dân sô
nâm 1990 da cung câp cho chung ta nhiing két quà thu vi. 0 cà hai nmJc,
nguài Vi~t sông rAt ~p trung VI hem m(>t ni'ra sông trong m(>t vùng, Caliomia
à My, và vùng Ile-de-France à Phâp. Nghiên clÎll cAu truc gia dlnh, ta thAy
nguài Vi~t nMp cu à My co khuynh huang sông t~p trung v6i nhau ro nét hem
à Phâp. 0 My, khuynh huang này thé hi~n truac tiên qua sô luçmg nguài Vi~t
trung blnh trong m(>t gia dlnh dông hem, trong do co nguè1i. không phài là hQ
hàng gân và tMm chf không co quan h~ hQ hàng vai chù M, và cüng thé hi~n

qua s6 truàng hqp két hôn giüa nguài Vi~t nh~p cu v6i nguè1i. My it hem giüa
nguài Viçt nh~p cu v6i nguè1i. Phâp. Nhiing khac bi~t trong cAu truc gia dlnh
không phài do nhiing bién dÔi trong ca cAu tuôi và gi6i tfnh, mà do nhiing
diém khac nhau trong chfnh sach cùa mÔi nuac dôi vai nguài nh~p cu.

Hein, m(>t nhà xa Mi hQc My, da nghiên clÎll sâu sl,l Mi nMp cùa cac
c(>ng d6ng nguè1i. Vi~t à Phâp và My trong môi quan h~ vai cac chfnh sach và
chuemg trlnh tiép nh~n nguài nh~p cu (Hein, 1992). Ông da chUng minh râng
sl,l khac bi~t chù yéu xuAt phât tir nhiing un tiên mà cac chfnh sach và chuemg
trlnh này dé ra : Phap un tiên cho h(>i nh~p van hoa, My un tiên cho Mi nh~p
xa h(>i. V1 v~y à Phap, Chfnh phù da tài trg rAt nhiéu dé giup da nhiing nguài
nh~p cu ngay khi hQ vira dén, t~o diéu ki~n cho hQ co m(>t chô cu tru t~m, tÔ
chuc giup da hQ mQi m~t trong dài sông hàng ngày, giup hQ hQc nhanh tiéng
Phâp sau do mai giup hQ tlm chô à và vi~c làm. Ml;lC dfch cùa My l~i là làm
sao giàm bat ganh n~ng tài chinh cho Chinh phù bâng cach khuyén khich
nguài Vi~t nh~p cu doàn tl;1 cùng gia dlnh, thuàng cac tô chuc dia phuemg do
nhiing nguài Vi~t d6ng huemg phl;1 trach tiép nh~n hQ. Nhiing chién lugc này
mà Hein mô tà không dugc noi công khai trong cac chinh sach nhung cac thé
thuc tién hành CI;1 thé da b(>c 1(> nhiing dinh huang khac nhau Ay và co thé là
nguyên nhân cùa cac hi~n tuçmg mà chung tôi da trlnh bày trên.

oPhâp và My, da sô nguài Vi~t nh~p cu là nhiing thanh niên cùa cà
hai gi6i. Tuy nhiên do lich si'r di cu cùa nguài Viçt lâu dài hem à Phâp so v6i
My, nên ty lç nguài lan tuôi cao hem. VI thé, nguài ta dê nghî râng do là ly
do t~i sao ty lç nguè1i. Viçt nMp quôc tich Phap l~i cao nhu thé. Tuy nhiên,
néu xét cùng m"t thài gian dinh cu thl sl,l khac bi~t giüa hai nuac vé ty l~

nguài Viçt xin nh~p quôc tich cüng không dugc thu h~p l~i. Ngugc l~i, v6i
nhiing nguài nh~p cu tir lâu dçi, ty l~ nh~p qu6c tich gân nhau hem (Phap :
65%, My : 60%) so v6i nhom nhiing nguài dén tir 1982 trà vé sau (Phap :
21%, My: 15%).
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Nhu v~y, SI! kh3.c bi~t gifra ty l~ nguài Vi~t nh~p qu6c tich b Ph3.p và
My co thé do kha nang hÇ>i nh~p cua cÇ>ng d6ng nguài Vi~t b hai nu6c khac
nhau ho~c diêu ki~n dé nh~p qu6c tich b My kho han b Ph3.p. Néu co và so
sanh dugc nhfrng thông tin vê cac yéu t6 xa Mi-kinh té hQc nhu s6 nam di
hQc, tinh tr~g nghê nghi~p, thu nh~p và hiêu biét vé ngôn ngfr cua Mt nu6c
d!nh cu, thi chung ta da co thé xac dinh cac gia thiét trên dung hay sai. Cân
tién hành thêm mÇ>t s6 nghiên clÎll dé hiêu ra han nguài Vi~t nh~p CU thich
t1ng v6i môi truàng s6ng mm b Phap cüng nhu b My và chinh sach nh~p CU

cua hai nu6c :f.y t~o diêu ki~n dé hQ Mi nh~p nhu thé nào. Th~t v~y, nhfrng
kho khan trong qua trinh Mi nh~p là mÇ>t yéu t6 quan trQng khiénOnguài nM-p
cu quyét dinh h6i huang, và cùng v6i chinh sach mb cira hi~n nay cua Vi~t

Nam cüng nhu cac bi~n ph3.p khoan h6ng d6i v6i t:f.t ca nhfrng ai da di tan b:f.t
hgp phap co kha nang làm d~y lên mÇ>t làn song h6i huang 160 nhfrng nam t6i.
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Bién dQng cua thâp tuÔi dân so

PhCJm Thuy HI1(mg

Vfi Hoàng Ngân

Cûng nhu phân 100 cac nuac dang phât trién, dân s6 Vi~t Nam d~c

trung bài ty I~ phât trién tl! nhiên khâ cao. Diêu do d~t ra nhÛ'llg van dê kinh
té-xa hÇ)i nan giài d6i vai cac nhà lanh di;lO. Néu nhu nam 1921, nuac ta co
15,8 tri~u dân, dén nam 1960 dân s6 da là 30,6 tri~u (Nguyên Dûc Nhu~n,

1987). Nhu v~y dan s6 da tang gâ"p dôi sau 40 nam. Trong nhÛ'llg nam gân
dây, dân s6 tang nhanh hem và chi sau 30 nam dân s6 se tang gâ"p dôi. Hi~n
nay, vai 79,727 tri~u dân (Niên giam Th6ng kê, 2002), xét vê giac dQ nhân
khâu hQc, Vi~t Nam dûng à V! tri thû 13 trên thé giâi và tM 2 à vùng Dông
Nam A, sau In-dô-nê-xi-a.

Co râ"t it nguon s6 li~u vê dân s6 dang tin c~y. Cho tai cu6i nhÛ'llg nam
1970, tinh tri;lng dân s6 và b6i cành kinh té xa Mi ành huàng dén sl! phat trién
dân s6 it duQ'c dé c~p dén. Do vi~c dang ky M t!ch không dây dù, s6 li~u rut
ra tù ba cUQc tÔng diêu tra dân s6 nam 1979, 1989 và 1999 là nhÛ'llg nguon
s6 li~u co bàn dé danh gia Sl! bién dQng và cac d~c tinh dân s6 cùa dâ"t nuac.

Câ"u truc dân s6 Vi~t Nam theo tuÔi và giai tinh duQ'c thé hi~n bOi. cac
d~c trung sau.

Ty trc;mg dân 50 trè tuy da giàm nhllllg vin con cao

M~c dù ty trQng dân s6 duai 15 tuÔi da giàm tù 41,7% nam 1979 xu6ng
39,7% nam 1989 và 33,1 % nam 1999 (bàng 1), dân s6 Vi~t Nam vân càn râ"t
trè. Thap tuôi dân s6 cùa nuac ta vai day rÇ)ng và dinh h~p râ"t tuemg dong vai
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thap tuôi dân 56 cùa cac nuac dang phat triên (xem cac biêu d6 l, 2, 3 và 4).
Ntra duai phlnh ra cùa thap tuÔi dân 56 biêu th~ 51! tang tcuèmg dân 56 nhanh
sau chién tranh thé giai thu hai. Diéu do t~o nên ty trçmg cao cùa dâns6 trè.

Bùng nÔ dân 56 da bât dâu tù nam 1955. Sau khi d~t tai dinh cao vào
nhiing nam 1960-1964, dAn 56 tang ch~m han. Trong thai ky chién tranh, tù
1965 dén 1975, èJ mién Nam cüng nhu mién Râc, phân lan cac c~p vg ch6ng
trong dÇ> tuôi sinh dè phài s6ng xa cach. Do do muc sinh giàm.

Khoàng thm gian giüa hai cuÇ>c tÔng diéu tra dân 56 không dù lan dê
hinh dang cùa thâp tuÔi dân 56 thay dÔi mÇ>t cach r6 nét. Tuy nhiên, khi 50 sanh
thap tuÔi dân 56 giüa cac nam 1979, 1989 và 1999 chung ta thây day cùa thap
ngày càng thu hçp l~i. Do chinh là két quà cùa vi~c giàm muc sinh. Trên thl!c
té da co 51! thay dÔi lan vé chinh sach dân 56 èJ Vi~t Nam, nhâ't là 51! ra dai cùa
Ùy ban quoc gia dAn 56 và ké ho~ch hoa gia dinh nam 1984\. Chinh sach dAn
56 chi thl!c 51! co tac dl;mg tù nam 1988 sau khi ngh~ d~nh 162 vé 56 lugng dAn
50 và kého~ch hoa gia dlnh dugc ban hành (Vi~t Nam, Ùy ban Quoc gia Dân
56 và KIffiGD, 1996, tr. 49-52). Chinh sach này da ap d1;lng nhiing bi~n phâp
clÎng dn dê kiêm soat mue sinh t~i cac vùng nông tliôn và thành th~.

Bang 1 : Phân b6 dân s6 theo nhom tuÔi 1979-1999

1979 1989 1999

Nh6m SôlltqTlg Sô luqng Sô luqng

tuoi (nghrn nguài)
%

(nghin ngUài)
%

(nghin nguài)
%

0-14 22.442 41,7 25.223 39,2 25.272 33,1

15-59 27.572 51,3 34.545 53,7 44.914 58,8

60 trà lên 3.728 7,0 4.601 7,1 6.137 8,1

TonQ 53.742 100,0 64.369 100,0 76.323 100,0

Ngllon : T6ng diéll (ra Dân sô'1979, 1989 và 1999

Sau chién tranh, 51! tâi hgp cùa cac c~p vg ch6ng khi dâ't nuac thong
nhâ't vào nam 1975 da làm tang mUe sinh. Thap tuÔi dAn 56 cüng cho chung
ta thâ'y ành huèmg cùa n~n <toi trong khoàng thai gian 1939-1945. Nam 1945,
da co khoàng 2 tri~u ngum chét doi èJ mién Râc, nhâ't là trè em. Diéu do dugc
thé hi~n bèJi 51! thu hçp cùa nhom tuÔi 35-39 cùa thâp tuÔi nam 1979
(Hirchman & cac cÇ>ng sI!, 1991).

1. Nay là Ùy ban Dân s6 - gia dlnh và Ire em.
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Cùng vai vi~c giàm ty trQng dân s6 duai 15 tu6i, hi~n tuÇfIlg già hoa dân
s6 da xuât hi~n. Già hoa dân s6 thé hi~n b vi~c tang ty trQng dân s6 tù 15 tu6i
trb lên. Trong khoàng thài gian giua hai cul)c t6ng dieu tra dân s6 (1979 và
1989), tu6i trung vi cùa nam ding nhu nu da tang lên gân hai tu6i. Nam 1979,
tu6i trung vi cùa nu và nam làn luÇ1t là 17,2 và 19,3. Nam 1989, con s6 này
da là 19,1 và 21,4.

Theo két quà cùa t6ng dieu tra dân s6 nam 1989, ty trQng dân s6 tù 65
trà lên không hoàn toàn thâp (6,5%). Th~m chi ty l~ này con cao han ty l~

tuang Ung cùa cac nuac lang giéng phat trién han Vi~t Nam. ChÀng h~n b
Thai Lan ty trQng dân s6 già là 3,9% ; In-dô-nê-xi-a, 3,9% ; Ma-Iay-xi-a,
3,7% (Barbieri & cac cl)ng sI!, 1995). Nguyên nhân chinh cùa vi~c già hoa
dân s6 à Vi~t Nam là muc sinh giàm nhanh, tù 6 con trên ml)t phl;! nu khoàng
dâu nhiing nam 70 xu6ng con 2,3 nam 1999 (Vii Qui Nhân, 1994 ; Barbieri,
1995 ; Trân Thi Trung Chién, 2003) ciing nhu sI! tang tu6i thQ blnh quân nhà
muc s6ng duqc nâng cao, nhà sI! tién bl) cùa chinh sach y té...

Ty 50 giOi tinh thap, nhat là doi vOi dân 50 trong dt) tuÔi truàng thành

Co ml)t sI! thiéu hl;!t nam giai rât lan, d~c bi~t trong dl) tu6i trubng
thành (bàng 2, 3 và biéu do 5). Dâu nhiing nam 1930, ty s6 gim tinh 6n d~h,

khoàng 100 nam trên 100 nu. Ty s6 này da giàm dân xu6ng con 94,2 vào nam
1979. Trong khoàng thài gian giua hai cul)c t6ng diêu tra dân s6, ty s6 gim
tinh duqc nâng lên chut it vào khoàng 94,7 nam 1989, và ty s6 này l~i giàm
nam 1993, sau dol~i duqc tang lên, dén nam 2003 b muc 96,7.

Bang 2 : SI! vl)n dt)ng cua ty 50 giOi tinh tir 1931 dén 2003

Nam TV s6 Qiéli tinh Nam TY s6 giéli tinh

1931 98,0 1970 94,7

1939 97,2 1979 94,2

1943 96,5 1989 94,7

1951 96,1 1993 93,0

1960 95,9 1999 96,4

2003 96,7

Ngllon : Hoàng Van Cuùng. 1996
Barbieri & Hoàng Xllyên. 1997
T6ng diill tra Dân sô: 1999
Niên gianl Thong kê. 2002
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Ty s6 giâi tinh cua Vi~t Nam tuang d6i thâp so vâi cac nuâc dang phat
trién. Nhln chung, t<,ti cac nuâc dang phat trién, ty s6 giâi tinh thuàng cao bbi
S\! thiéu quan tâm dén tre em gai và ty l~ chét tuang d6i cao cua phl;l nû trong
qua trlnh sinh de. Song ty s6 giâi tinh à dây l<,ti cao han ty s6 giâi Hnh cua cac
nuâc phat triên. Chién tranh và di dân vlly do kinh té và chinh trj sau hoa blnh
l~p l<,ti là nguyên nhân gây nên S\! mât cân bâng giâi tinh à Viçt Nam. Trên
th\!c té, trong chién tranh nam giâi chét nhiêu gâp 7 Mn so vâi thài blnh
(Hirschman & cac c9ng S\!, 1994) và di dân chinh trj thuàng xày ra vâi nam
giâi. Giàm muc sinh là nguyên nhân làm cho ty s6 giâi tinh giàm chUt it trong
khoàng thài gian tù 1989 dén 1993, bài VI ty s6 giâi tinh cua nh6m dân s6 tre
thuàng rât cao (100 han 1(0). Ty s6 giâi tinh theo nh6m tu6i nàm 1979, 1989
và 1999 dugc thé hi~n à biéu do 5 và bàng 3.

Bàng 3: Ty s6 gioo tinh theo nhom tuoi nam 1979, 1989 và 1999

Tu6i TV 56 aiéli linh

1979 1989 1999
0-4 105 105 105
5-9 104 104 105
10-14 106 105 105
15-19 96 97 101
20-24 87 92 98
25-29 88 91 99
30-34 89 91 99
35-39 87 88 95
40-44 84 87 92
45-49 89 81 87
50-54 91 80 84
55-59 78 86 77

60-64 81 83 76
65-69 75 74 78
70-74 65 69 70
75-79 58 61 59
80-84 47 51 52
85 + 43 43 42

Ngllon : Barbieri & Hoàng Xuyên, 1997 và T6ng diéll rra Dân sô'1999
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Biêu do 5 : Ty so gidi tinh thco nh6m tuÔi nam 1979, 1989 và 1999

Lûc mai sinh. ty sa giai tinh là 105, Tù 15 tuôi trà di. ty sa giâi tfnh
này nho han 100. Ty s6 giâi tfnh thap nhat à nhom tuôi tù 40 den 59. và
nguyèn nhan chfnh là do chien tranh. Trong giai do'.!n 1965-1975. hQ thu(>c
diçn phai di nghïa Vl;I quan st!. Lûc bay già tht!c hiçn nghïa Vl;I quan st! là trüch
nhiçm cua mt.1i nam giai tù 18 Mn 45 tuÔi, trù nhiing nglIài con m(>t ho~c

nhiing nglIài mà gia dlnh da co anh em trai dang à m~t tr~n. Ty sa giai tfnh
thap à nhom tuÔi lan han là do tuôi thQ cua phl;l nii cao hon nam giai.

Kéllu~n

Thüp tuôi dan sa nam 1979, 1989 và 1999 phan anh rat r6 bien d(>ng
dan s6 cua Viçt Nam. Giam sinh là nhan ta quan trQng nhat cua st! bien dQng
này. Sau st,( "bùng nÔ dàn sa" nhiing nam 60. ty lç tang tfllàng dan sa d'.!t à
muc 4l'/( /nàm. CUQc v~n dQng ke ho'.\ch h6a gia dlnh da dlI<JC tien hành à mien
Bac vào nam 1963 1

• Sau thang nhat dat nlIac. nam 1976 chlIang trlnh ké
hO'.ich h6a gia dlnh da dlIÇ1C tien hành trèn ph,~m vi toàn quac. Cùng vai st!

1. Chién llanh ch6ng thvc dân Ph,ip dành dôc lâp tir nârn 1946 dên nâm 1954 kél thùc hiing
chiê'n Ihang Diçn 8iên Phil và hi~p djnh Gi(1·nc·vo. Dat mlùc hi chia cat làm hai : Viçl Nam
Dân chil Công hoa hay mIen 8àc. h,IO gom cac linh III vi lUyén 17 tIti' ra (Iir L,!ng S<m Mn
Quâng B1nh) và công hoa mien Nam ViÇI Nam hao gom nie linh lir vi luyén 17 llâ vào (tir
Quâng II! dén Kiên Giang).
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thay d6i cùa chuong trlnh ké ho~ch hoa gia dlnh, muc sinh da giàm ra r~t.

T6ng ty su~t sinh da giàm tir 7 xu6ng con 3 coo/l ph~ nÜ' trong vong 30 nàm
trè1l~i dAy.

Già hoa dAn s6, do là tllong lai cùa qua trlnh "bùng nÔ dAn s6". Cùng
vâi sI! hiéu biét vé y té và giàm muc sinh ngày càng lan re)ng, qua trlnh già
hoa dAn s6 ~i cac nuâc dang phéit trién së diên ra nhanh hon cac nuâc phat
trién. d Vi~t Nam, theo truyén th6ng con cai luôn luôn là ch6 dl!a cho b6 m~
vé v~t ch~t ding nhu tinh thân. Thé nhtrng, trên thl!c té, cùng vâi sI! thay d6i
xa hQi, gia dinh cüng nhu m6i quan h~ giÜ'a cac thé h~ ngày càng long lèo
hon. Do là nhii'ng vân dé nan giài, nh~t là d6i vâi nguài cao tuÔi, ché de) bào
hiém xii h<>i chua dugc thl!c sI! ap dl.mg. Viçc chi trà cho nguài vé huu së trà
thành ganh n~ng cho chfnh phù. Ngay tir bAy già, cac nhà liinh d~o dn phài
nghï dén viçc dap Ung yêu du hàng dâu : Làm thé nào dé co thé giàm bât
dugc kho khan cho nhii'ng nguài cao tuÔikhông nai nuong tl!a ?

1
l
1
!

1
!
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I
1
r

1

!
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Giao duc.

DÇillg Ba Lâm
Trall NgÇJc Chuyêll

Lich su

Tù cach m~ng thang Tarn nam 1945 l~p nên nuôc Vi~t Nam Dân chù
CQng hoa, güio dl;lC Vi~t Nam da c6 buôc phat trién vuqt b~c. Vi~t Nam trong
thài ky này là mQt nuôc ch~m phat trién, trlnh dQ güio dl;lc râ"t thâ"p. Ty l~

nguài mù chii là trên 95%. Duôi thm Phap thuQc, mô hlnh giao dl;lC cùa Phap
da thay thé mô hlnh giao dl;lC cùa nhà nuôc phong kién. 50 vôi thm ky truôc,
mQt vài truàng tiéu hQc, phÔ thông ca sb, trung hQc và mQt 50 truàng d~i hQC
nhu Truàng y, Duqc, D~i hQc Lu~t, D~i hQc Khoa hQc, D~i hQc Nông-Lâm,
Dông Duang hQc xa (1939) da duqc thành l~p, nhung 51! phat trién cùa giao
dl;lC vân con yéu. Ty 1~ hQc sinh trên tÔng dân 50 chi han 1% (Ph~m Minh H~c

(chù biên), 1995, tr. 1-4). 56 sinh viên toi da cùa cac truàng d~i hQC thuQc
Dông Duang hQc xa trong nam hQC thu~n lqi nhâ"t ding không vuqt qua 1 000
nguài. T~i cac thành pho lân nhu Hà NQi, Hài Phong, Sài Gon c6 cac truàng
d~y nghé dào t~o công nhân lành nghê cho cac ca sb công nghi~p và nhà may,
nhung vi~c dào t~o nghé vân râ"t h~n ché. 56 hQc sinh cùa cac truàng thl!C
hành b Bilc Ky nam 1929 là 900 trong khi b Nam Ky là 465 ngum.

Trong b6i cành này, phat trién giao dl;lC quoc gia (và chong mù chii) trb
thành mQt trong ba nhi~m Vl;l duqc uu tiên hàng dâu cùa Nhà nuôc Vi~t Nam
Dân chù CQng hoa, dtIng dâu là Chù tich H6 Chi Minh (di~t gi~c dot, di~t gi~c

d6i, di~t gi~c ngo~i xâm). lJu tiên hàng dâu là thanh toan n~n mù chu vâi vi~c

thành l~p Blnh dân HQc Vl;l trl!c thuQc BQ giao dl;lC quoc dân do lu~t SU Vu
Dinh Hoe làm BQ truàng (8/9/1945), phat dQng nhiéu phong trào chong mù
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chu trên toàn qu6c. cac truàng giao dl;lC ph6 thông, truàng d~y nghê, truàng
d~i hç>c dugc di t6 hu6ng dén m(>t nén giao dl;lC d~m dà bàn séÎc Vi~t Nam và
dân chu theo khâu hi~u cua Dàng C(>ng sàn Vi~t Nam: thiét ché giao dl;lc gop
phân tich cuc vào sl! nghi~p khang chién và kién qu6c.

Trong nhiing diéu ki~n kho khan cua khang chién, giao dl;lc tiép tl;lc
dugc phat trién. Thang 7/1950, dl! an cài cach dâu tiên da dugc H(>i dong
Chfnh phu cua nuac Vi~t Nam Dân chu OIng hoa phê chuân và dugc ap dl;lng
trên toàn quoc, vai n(>i dung chfnh là xây dl;lng m(>t nén giao dl;lC dân chU,
d~i chUng theo ba nguyên téÎc dân t(>c, khoa hç>c và VI nhân dân. Ml;lc dich
cua giao dl;lC thé h~ trè là dào t~o nhiing công dân trung thành vai ché d(> dân
chu và nhân dân, co d~o duc và khà nang phl;lC Vl;l khang chién, phl;lc Vl;l nhân
dân. Giao dl;lC géÎn ly thuyét vai thl!c hành và luôn liên h~ ch~t che vai thl!c
té. Sau cài cach, giao dl;lC dugc t6 chuc l~i gom m(>t M dào t~o 9 nam, và cac
h~ th6ng giao dl;lC d~i chung, chuyên nghi~p và d~i hç>c. N(>i dung giao dl;lC
nhân m~nh dén long yêu nuac, cam thù gi~c, yêu lao d(>ng, hç>c di dôi vai
hành, tôn trç>ng phuong phap lu~n. M(>t so môn hç>c mai dugc dua vào giàng
d~y nhu chfnh tri. giao dl;lC công dân, lao d(>ng sàn xuât... Tuy nhiên, do thiéu
giao viên và ca sb h~ tâng, nên m(>t s6 môn chung nhu nh~c, hç>a, thu công ...
vân chua dugc dua vào chuong trlnh. Trong thai gian cài cach này, tiéng Vi~t

dugc sir dl;lng làm ngôn ngu chfnh thUc trong giao dl;lc d~i hç>c và do do qua
trlnh dua tiéng Vi~t vào giao dl;lC dugc ap dl;lng ngay sau cach m~ng thâng
Tarn 1945.

V6'Ï cu(>c cài cach lân thu hai vào thâng 3 nam 1956, giao dl;lC qu6c gia
da d~t dugc thành tl!U mm trong buac duàng phât trién cua mlnh. Lân cài cach
này dien ra trong m(>t Mi cành d~c bi~t : khang chién chong Phap 9 nam
thành công, mién BéÎc Vi~t Nam buac vào thai ky xây dl;lng chu nghïa xa Mi
và trb thành can cu cach m~ng trong chién lugc tiép tl;lc dâu tranh giài phong
mién Nam, thong nhât Mt nuac. Trong cu(>c cài cach này, n(>i dung cua giao
dl;lC gom 4 màng ca bàn (duc, tri, thé, my), nhân m~nh dén thl!c hành và giàng
d~y h~ th6ng cac kién thuc khoa hç>c. ca câu cua Mth6ng giao dl;lc mm dugc
xây dl;lng theo mô hlnh h~ 10 nâm chia làm 3 câp : câp 1 (4 nâm), câ:p II (3
nam), câp III (3 nâm). H~ dào t~o nghê và h~ giao dl;lC d~i hç>c dugc cài t6 dl!a
theo mô hlnh cua Lien Xô vai vi~c thành l~p Truàng D~i hç>c T6ng hgp Hà
N(>i, Truàng D~i hç>c Su ph~m, Truàng D~i hç>c Bach khoa, Truàng D~i hç>c
Nông LAm cac truàng trung hç>c d~y nghé trong tAt cà cac lïnh Vl!c kinh té
và van hoa M~ng lum ca sb dào t~o công nhân lành nghê cûng ra dm. cac
khoa dào ~o dugc t6 chuc t~i nai sàn xUAt và t~i Liên Xô, Trung Quoc và cac
nuac xii Mi chU nghïa khac, theo cac dl! an h6 trg dong b(> dé phat trién cac
ngành công nghi~p Vi~t Nam.
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Trang thbi ky này (1956-1975), trên ca sèJ giao dl;lC phÔ thông, cac h~

dào t<;lO nghê và d<;li hqc dUÇ1c xây dl!I1g theo cac nguyên tac "dào t<;lO gan lién
vâi nghiên clÎll khoa hqc" và "lao dqng sàn xuât phl;lC VI;l dâu tranh thang nhât
Mt nuâc". VI v~y, hàng ngàn giao viên và sinh viên cua cae ca sèJ dào t<;lO
nghe và d<;li hqc da di làm vi~c t<;li cac dan vi sàn xuât và dich VI;l, da tharn gia
vào vi~c duy trI h~ thang liên l<;lc và tham gia tn,1'c tiép vào cuqc dâu tranh
chang chién tranh pha hO<;li cua My èJ mién Bac.

Chién thang mùa xuân 1975 thang nhât dât nuâc danh dâu mqt thành
công mâi trang sI! phât trién cua nen giao dl;lc vm cuqc cài cach giao dl;lC làn
thu ba dugc trién khai theo tinh thàn Nghi quyét 14- NQnw. H~ thang giao
dl;lC mm bao gom giao dl;lC màm non, giao dl;lC phÔ thông h~ 12 nam, dào t<;lO
nghê và d<;li hqc hoàn chinh vm cac kh6a dào t<;lO sau d<;li hqc và cac khoa dào
t<;lO chuyên ngành y, cac mô hlnh giao dl;lC sau d<;li hqc ding da dugc xây dl!I1g.
Trang thm ky này, giao dl;lC và dào t<;lO phât trién m<;lnh. S6 hqc sinh ph6 thông
lên dén 12 tri~u hqc sinh (1983-1984) và 133.600 sinh viên. S6 hqc sinh tâng
lên 2.004 em trên 10.000 dân và sa sinh viên và hqc sinh trung hqc chuyên
nghi~p lên tm 43 ngum trên 10.000 dân. So vm nam 1939, sa hqc sinh không
ngùng tang: S6 hqc sinh tang lên 20,8 làn; S6 luqng dào t<;lo nghê tâng lên 50,3
lân và giao dl;lC d<;li hqc tâng lên 192,7 làn (Luu tm giao dl;lC èJ Vi~t Nam, 1996).

Công cuqc dÔi mâi èJ Vi~t Nam bat dàu tù nam 1986 mà nqi dung chinh
là chinh sach mèJ dra, chuyén tù nén kinh té t~p trung, ké hO<;lch hoa clÎng
nMc, sang nen kinh té nhiéu thành pMn, v~n hành theo ca ché thi trubng, c6
sI! quàn ly cua Nhà nuâc, theo dinh huOOg Xa Mi chu nghïa, làm xuât hi~n

nhiéu thâch thuc mâi cha h~ tMng giao dl;lC. Dong thm, dây cüng là mqt ca
Mi mâi dé h~ thang giao dl;lC phat trién t<;lO ra mqt nen giao dl;lC phù hqp vm
thbi ky phat trién mâi cua dât nuâc. Sau nhiéu nam trién khai tùng buâc chinh
sach dÔi mâi vm tu tuèJng chi d<;lo coi "giao dl;lC là qu6c sach hàng dàu, phât
trién giao dl;lC là mqt giài phâp dé nâng cao trlnh dq dân tri, dào t<;lO nguon
nMn 1I,1'C, boi duang nhân tài, thiét l~p sI! blnh dâng và t<;lO dieu ki~n dé tât cà
mqi ngubi co thé tiép c~n dugc giao dl;lC", h~ thang giao dl;lC Vi~t Nam tùng
buâc thoat khoi khung hoàng và d<;lt dUÇ1c nhiing thành công to 100. Theo Nghi
dinh 90/CP (1993) cua Chinh phu, h~ thang giao dl;lC quac gia mm cua Vi~t

Nam gom cac b~c giao dl;lC màm non, ca sèJ, phÔ thông (phÔ thông ca sèJ; phÔ
thông trung hqc), trung hqc chuyên nghi~p và d<;li hqc vm tât cà cac 10<;li hlnh
dào t<;lO d<;li hqc và sau d<;li hqc (th<;lc sy và tién sy).

H~ thang giao dl;lc mm da t<;lO nhiing diéu ki~n thu~n lÇ1i cha sI! da d<;lng
h6a cac hO<;lt dçlflg giao dl;lC vâi nhiing 10<;li hlnh nhu güio dl;lC thubng xuyên
và không thubng xuyên.
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Co thé noi ding 50 nam gân dây, trong nhûng diêu kiçn kM khan và
vOi nhûng thang trâm cùa l~ch sù, giao dl,1c da tÙI1g buac dUÇ1c cung ca. Do là
mQt nên giao dl,1c cach m~ng và tién bQ, da và dang tiép tl,1C gop pMn vào st!
nghi~p xây dl!Dg và bao v~ Tô quac Vi~t Nam, vào st! thành công cua dÔi mOi
trén ca sb công nghi~p hoa, hi~n d~i hoa và hQi nMp vào st! phat trién cua khu
Vl;fc và thé giai.

Dç thong giao d.,c hiçn nay

Ngày 24 thang Il nam 1993, Chinh phu ban hành Ngh~ d~nh 90-CP vê
ca câ'u khung cua M thang giao dl,1c quac gia cùng hç thang chUng chi và
bâng câ'p (hlnh 1).

Trang Mthang giao dl,1c mai, tiéu hQc là câ'p dâu tiên cua giao dl,1c phÔ
thông và là câ'p hQc bât bUQc dai vai tâ't cà mQi nguài, dt! d~nh dén nam 2000
hoàn thành phÔ c~p giao dl,1c tiéu hQc. Câ'p ca sb gom nhiêu lo~i hlnh giàng
d~y phÔ thông và dào t~o nghê vai cac d~ng chinh nhu sau :

- PhÔ thông ca sb (4 nam) : cung câ'p cac kién thûc ca sb cho d~i bl'?
ph~n hQc sinh da hoàn thành tiéu hQc.

- PhÔ thông trung hQc chuyên ban (3 nam) : nâng cao nhûng kién thûc
cùa câ'p phô thông ca sb, t~o ngu6n cha b~c d~i hQc và cac lo~i hlnh dào t~o

nghê khac. Trung hQc gom 3 chuyên ban : khoa hQc tt! nhiên;khoa hQc tt!
nhiên-ky thu~t; khoa hQc xa hQi

- Trung hQc chuyên nghiçp : dào t~o cac nhân viên ky thu~t co trlnh dl'?
wang duang vai trung hQc, thài gian dào t~o tir 3 dén 4 nam.

- Trung câ'p nghê : dào tl;lO cac IOl;li công nhân lành nghê trlnh dQ trung
câ'p. Thài gian dào tl;lo tir 3-4 nam.

- Truàng dl;ly nghê : dào tl;lO cac IOl;li công nhân lành nghê sau phÔ
thông ca sb. Thài gian dào tl;lo tir 1-2 nam.

- B~c d~i hQc vai cac IOl;li dào tl;lo d~i hQc và trên dl;li hQc (thl;lc sy, lién
sy) và hai IOl;li dl;li hQc (da ngành và chuyên ngành), chia thành hai giai dOl;ln:
dl;li cuang (1,5-2 nam) và chuyên ngành (2-3 nam). Hç thang giao dl,1c dl;li hQc
hi~n dang dUÇ1c sâp xép ll;li vai viçc hlnh thành cac truàng dl;li hQc quoc gia da
ngành và phân bo dêu theo vùng.
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H~ th6ng gi<io dl;lC thuèmg xuyên duqc cùng c6 và m6 r(lng ra khâp cèic
b~c h<;>c và tât cà cèic lo~i hlnh dào t~o dé thanh toan n~n mù chu, VI v~y giao
dl;lC thuèmg xuyên và giao dl;lC ban thuèmg xuyên dii dap IÎng duqc cac yêu cAu
phong phu và da d~ng cùa tât cà nhom tu6i và cac tAng lâp trong xii h(li. D~ng
t6 chûc chinh cùa h~ th6ng này là m6 cac khoa dào t~o thuèmg xuyên ~i hâu
hét cac dia phu<1I1g (tinh, huy~n, qu~n, xii) và cac khoa t~i chûc cùa cac truèmg
d~i h<;>c. D~c bi~t, 6 cac thành ph6l6'l1 nhu Hà N(li và thành ph6 H6 Chi Minh,
cac lo~i hlnh mâi nhu "d~i h<;>c m6" dii thu hUt m(lt s6 luçmg 16'11 sinh viên vào
h<;>c 6 cac khoa dào t~o mâi, dap IÎng nhu cAu vé nhân công lành nghè trong
cac 1înh V1,lc nhu công ngh~ thông tin, quan M qu6c té, quàn tri kinh doanh,
du lich, thu<1I1g m~i, công nghi~p thl!c phâm...

Ngoài h~ th6ng cac truèmg công, cac truèmg dân l~p ciing duqc m6 ra
6 b~c d~i h<;>c và dào t~o nghé, cac truèmg tu thl;lc ciing duqc m6 cha giao dl;lC
ph6 thông. Cho tâi nay, trên toàn qu6c dii co 9 truèmg d~i h<;>c dân l~p, hàng
tram truèmg ph6 thông và d~y nghé tu (nam 1994, Vi~t Nam co 230 truèmg
dân l~p và ban công).

Vâi chinh sach m6 dra và Mi nh~p vào sl! phat trién cùa c9ng d6ng
qu6c té và vào giao dl;lC, Nhà nuâc dii cha phép m6 ra nhiéu lo~i hlnh dào t~o

nhu cac phân ngành cùa Vi~n Công ngh~ Dông Nam A (AIT) 6 Hà N9i và
thành ph6 H6 Chi Minh, cac khoa dào t~o và b6 tuc do chuyên gia và cac t6
chûc qu6c té lên lâp, vm sl! h<JP tac cùa cac truèmg d~i h<;>c cùa nuâc ngoài.

Tlnh hlnh giâo dl;lC Ô' Viçt Nam

Tinh hinh chung

Trong nhÜDg nam dAu thl!c hi~n D6i mm (1987-1992), M th6ng giao
dl;lC quen vm nhÜDg mô hlnh quàn 19 ~p trung và bao câp, dii phài d6i m~t
vm nhiéu kh6 khAn 16'11. Oic ngu6n tài chinh tù ngân sach nhà nuâc dành cha
giao dl;lC không dap IÎng dù nhu cAu thl!c té, ca s6 h~ tâng truèmg h<;>c nghèo
nàn và xu6ng câp trAm tr<;>ng. Tir khi Nghi quyét s6 10 cùa Ban Châp hành
Trung U<1I1g Dàng di vào cU9C s6ng, vai tro cùa cac h<JP tac xii trong sàn xuât
nông nghi~p dii giàm, cac vuèm trè, cac truèmg mAu giao duqc cac h<JP tac xii
bao câp không con t6n ~i nua. 56 h<;>c sinh bô h<;>c tang dang ké, nhât là 6 cac
vùng mién nui l~c h~u. T~i m9t s6 nai, con s6 này lên tm 80-100% trè. Trong
tlnh hlnh mâi và do thiéu nhÜDg bi~n phap thich dang, Mth6ng giao dl;lC da
di thl;lt lùi. Hi~n tuçmg giao viên bô d~y cüng xuât hi~n 6 nhiéu nai, à cèic câp
h<;>c khac nhau, nhât là à cac truèmg tiéu h<;>c. Ban quàn 19 h~ th6ng cac tnrèmg
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5. Dào t~o sau d~i hl.lc

1

Tién si 1

Thiilc si
11

4. Giao dl;lC d~i hl.lc

Diili hQc Cao dâng 6.Dào
giai dOiiln 1-11 (4-6 nam) (3 nam) t~o

thuOng
xuyên

2. Giao dl;lc phÔ thôn ~

3.IDàO t~o ngPhôthông Trung cap hé

trung hQc nghé
Trung hQc

chuyên ban (3-4 nam) Dào taochuyên nghi~p nghé (1-i nam)(3 nam) (4 nam)

1

PhÔ thông 00 sb (4 nam)
1

Dào t~o nghé
1

1. Giao dl;lC tiêu hl.lc

1

Tiêu hQc (5 nam)
1

1

1

Mau giâo (3 nam)
1

1

g
1

Mnhà trè (3 nam)
1

H10h 1 : Ca cau h~ th60g giao da,c Vi~t Nam
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và ban giam hi~u cac truàng ph6 thông CCI sb to ra kém hi~u quà và không
thich ling duqc vai Mi cành kinh té-xa Mi mai.

Trong nhfrng nam 1991-1992, vai sl! giup dâ cua UNESCO và cua
UNDP (ChuC1llg trlnh Phat trién cua Liên hqp qu6c), BQ trubng BQ Giao dl;lC
và Dào t<;\o dii trién khai dl! an "T6ng diéu tra vé giao dl;lc và phân tich cac
ngu6n nhân ll!c" (VIE 89/022), da nghiên Clru chi tiét vé tmh tr<;\ng giao dl;lC
và dào t<;\o và da xac dinh duqc 7 van dé nghiêm tr<;mg càn giài quyét :

1. Tmh tr<;\ng xu6ng cap vé chat luqng và s6 luqng b tat cà cac b~c hQc ph6
thông.

2. Thiéu m6i quan h~ giüa dào t<;\o ky thu~t và nghê nghi~p, sàn xuât và vi~c

làm.

3. Ghio dl;lC và sl! phân M h~ th6ng truàng d<;\i hQc chua phù hqp vm nhu càu
cua xii Mi, quan h~ giüa dào t<;\o d<;\i hQc và nghién Clru, giüa sàn xuât và
vi~c làm thiéu ch~t chë.

4. D(>i ngü giao viên yéu và g~p nhiéu kho khan trong giàng d<;\y.

5. Thiéu và str dl;lng chua hi~u quà ngu6n tài chinh và CCI sb h<;\ tàng dành cha
giao dl;lc và dào t<;\o.

6. H~ th6ng t6 chûc, quàn ly và phâp ly không phù hqp.

7. GÏé:lo d\lc-dào t<;\o không phù hqp vai xa hQi dày bién dqng.

Dé giài quyét nhfrng vân dé này, dl! an cüng da xac dinh 20 chUC1llg
trmh hành dqng vai 44 dl! an uu tién thl!c hi~n dân dàn tù 1995 dén 2010.

Tù nhfrng m\lc tiéu cua dl! an và theo nghi quyét cua hqi nghi làn 4 cua
Ban châp hành Trung UC1llg Dàng C(>ng sàn Vi~t Nam khoa VII (1993) vé
"Tiép t\lC d6i mai trong giao dl;lC và dào t<;\o", trong nhfrng nam 1993-1995,
Chinh phu da thl!c hi~n nhiéu chinh sach và giài phap quan trQng trong lïnh
V1,fC giao dl;lC-dào t<;\o dé VUQ'l qua kho khan và huang giao d\lc-dào t<;\o di trên
con duàng phât trién mai.

Vân dé dâu tién duqc chu y là sl! da d<;\ng hoa và cung c6 cac ngu6n tài
chinh cha giao d\lc-dào t<;\o. Song song vai vi~c hoàn thi~n CCI ché quàn ly
ngân sach Nhà nuac dành cho giao dl;lc-dào t<;\o, vai mqt dinh huang nhàm
quàn ly giao d\lc- dào t<;\o mqt cach trl!c tiép, hàng nam Nhà nuac tang ngân
sach bàng cach két hqp ngân sach Nhà nuac vai cac ngu6n tài chinh khac do
nhan dân dong gop, theo quy dinh vé hQc phi ap d\lng cha tÙllg d<;lllg dào t<;\o
và tÙllg cap hQC. So vm thài ky trq cap hoàn toàn, cac khoàn dong gop cùa
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hqc sinh vào chi phi dào t~o d~i hqc m6i nam lên tôi 20-30% chi phi cua ngân
sach Nhà nuôc dành cha mQt sinh viên. Nguèri ta ding cM y huâng tôi cac
ngu6n tài chinh qu6c té nhu dl! an vê phat trién dào t~o tiéu hqc vâi mQt khoàn
vay 70 triçu USD cua Ngân hàng Thé giâi, dl! an vé dào t~o ph6 thông CCI sà,
vâi khoàn vay 50 triçu USD cua Ngân hàng Phat trién châu A (ADB) và dl!
an cài cach giao dl,lc d~i hqc vôi khoàn vay dl! kién 70 tri~u USD cua Ngân
hàng Thé giôi, cac chuong trinh h6 trÇ/ cua UNICEF, Radda Barhnen d6i vôi
giao dl,lc mâm non...

Bàng 1 : Ngân sach dành cho giao dl;lC-dào b:to (Ty dong)

Phan b6 ngM sâch 1991 1992 1993 1994

- TOng ngân sâch Nhà nlIOC dành cha giâo d\.lc-dào ~o 1.145 2.085 2.700 4.080

- Phan tràm ncan sâch dành cha ciâo duc-dào tao 11,2% 10,7% 10,2% 11%

• PMn b6 theo cap hQc :

-M~m non 55,4 74,0 118,0

• Tiêu hQC 831 1.110 1.770

• PhO thOng ca sà 259 330 531

- PhO IhOng trung hQC 138 185 295

- E>ào ~o nghê 265 371,25 500

- Dai hoc 324 452,75 630

Ngllon .' Viêt-nam, 1995.

M~c dù da mà rQng dâu tu cua khu Vl;fc tu nhân cha giao dl,lc, nhung tir
nam 1995 dén nam 2000 dâu tu cua Nhà nuôc cho giao dl,lc vân chiém ty trqng
chu yéu và c6 xu thé gia tango Néu nam 1995 ty trqng dâu tu cho giao dl,lc da
khu Vl;fC kinh té nhà nuôc chi chiém c6 75% thl nam 1997 ty trqng này là 91 %
và dén nam 2000 ty trong này là trên 95 % (Xem s6 liçu à bàng 1b).

Ty trqng dâu tu cha giao dl,lc tir khu Vl;fc kinh té nhà nuôc trong t6ng s6
dâu tu tir khu Vl;fC này cüng liên tl;lc tâng Itn. Nâm 1995 ty trqng này là
4,54 %, nam 2000 con s6 này là 6,83%. Tuy nhitn, néu so sanh vOi thm ky
tir nam 1991 dén 1994 thi tMy ràng ty trqng dâu tu cha giao dl;lC trong t6ng
d'u tu tir khu Vl;fc nhà nu6'c l~i giàm.
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Khoàn dau III 1995 1996 1997 1999 2000

- Tong dau III dành cha giào duc-dào tao 1.802 2.239,2 3.076,6 5.702 6.000

- f)au IL! cha giào dl,Jc cùa khu vl!c kinh té
1383,1 2048,2 2.865,4 4.856,2 5.709,5

Nhà nllé1c

- TY Ir<.>ng dau tll cùa kinh lé Nhà nllé1c cho
76,75 91,47 93,14 85,17 95,16

giào dl,Jc lrang long dâu III cha giào duc (%)

-TY Ir9ng dau III cha giao duc lrang long dau
4,54 4,78 5,35 6,31 6,83

III cac ngành kinh té qu6c dân (%)

Ngu6n. Niên giam lhô'ng kê 200/., Hà NQi, 200/, fI'. 327.

TY d6ng

6000~----------__
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2000
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o
T6ns ,6 li~u hq<: Trung hQC pM thOng Sau Ph6 "'Ons

00 sb Trung hqc Trung hçc

liIC6nS ~p

Hinh 2 : Dâu tu cua Nhà nuôc và tu nhân dành cho giao dl,lC,
1993 (ty dong)

Nhfrng nam gân dây, Sl! phan bo cac nguon tài chfnh dành cha giao dl,lc
và dào t<;to da thay dôi dang kê, phân tài chfnh ngoài ngân sach Nhà mroc da
tang lên râ't nhiéu.

Thy nhiên, theo xu hu6'ng trang giai do<;tn 1995-2000, phân ngân sach
nhà nuac chi cho giao dl;lc-dào t<;to cüng tang dân và chi€m toi 13-14% tÔng
nglin sach nhà nuoc. Sau nam 2000, dl! ki€n tang toi 15-20%.

Ngoài cac bi~n phap tang cac nguon tài chinh dành cho giao dl,lc-dào t<;to,
Chinh phU d~c bi~t chu y tOi viçc cùng co và cài thiçn chât luçmg giao viên, mQt
vân dé nhuc nhoi cùa h~ thang giao dl,lc hiçn nay. Oic dj.nh hu6'ng nhu sau :

- Cung câp tài chfnh, cùng co, sâp x€p m<;tng luOi ca s6 dào I<;tO giao viên
dé châm dUt tlnh tr<;tng "chu ky dông" cùa M thang su ph<;tm trang qua khu;
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- T~o ra mQt h~ thong su ph~m "m6" trên co s6 két hqp ch~t chë vai
cac hinh thuc dào t~o d~i h9C khac, huy dQng m9i nguôn ll.!c cua h~ thong dào
t~o d~i h9c SU ph~m m6 dé d~t vi~c dào t~o giao viên song song vm vi~c t~o

ra mQt h~ thong cac chinh sach dông bQ, vai muc luang phù hqp cha giao viên
noi chung và cho giao viên cac tinh miên nui hèo lanh noi riêng;

- Tlwc hi~n chuân hoa trlnh dQ chuyên môn cua giao viên cac câp giao
dl;lC ph6 thông và chuyên nghi~p, dé trlnh dQ giao viên trong cac truèmg d~i

h9C và cao dàng il nMt ding d~t toi th~c sy (hi~n nay chi co 21 %).

M~ng luai cac truèmg SU ph~m trong thài gian dâu dii duqc cung co. Cà
nuac co 9 truèmg su ph~m trong so do, cac truèmg su ph~m 6 Hà N(li, thành
pho Hô Chf Minh, Hué và Tluii Nguyên trl.!c thu(lc cac truèmg d~i h9C quoc
gia ho~c vùng. cac truèmg d~i h9C su ph~m duqc thành l~p t~i hâu hét cac dnh
vai nhiêu h~ thong dào t~o giao viên cac câp. cac truèmg d~i h9C da ngành
vùng nhu Cele Truèmg D~i h9C Cân Tho và Tây Nguyên dêu co khoa su ph~m.

cac ho~t dQng dào t~o cua cac Truèmg Su ph~m dii duqc cài t6 vê ml;lc tiêu,
nQi dung và phuang phap dào t~o. cac truèmg này ding duqc m6 r(lng nhâm
dào t~o cac giao viên cac khoa khac nhau (khoa h9C tl.! nhiên, khoa h9C xii hQi
và nhân van, khoa h9C tl.! nhiên và ky thu~t), vâi uu tiên cung co kién thUc co
bàn, phuang phap giàng d~y, giao dl;lC và quàn ly h9C sinh. H~ thong dào t~o

giao viên së tiép tl;lc duqc phat trién trong nhÜl1g nam toi.

Tinh hinh cac câp gitio d~c

Giao d,!c mâln non

Vâi khâu hi~u "trè em là wang lai cua dân t(lc, wang lai cua dât nuâc",
giao dl;lC mâm non à Vi~t Nam gôm cac lâp nhà trè và mâu giao duqc huàng
trq câp cua Nhà nuâc dé cung co và phat trién phù hqp vâi tÙ'ng giai do~n phat
trién kinh té-xii Mi cua Mt nuac.

Vi~t Nam nâm trong so nhÜl1g nuac dâu tien phê chuân Công uâc Quoc
té vê Quyên trè em và Quoc Mi dii thông qua Lu~t Bào v~, Cham soc và Giao
dl;lC Trè em ngày 12/8/1991. N(li dung chfnh cua 1u~t này nhu sau :

- Trè em phài duqc cham soc, giao dl;lC và co quyên duqc cham soc,
giao dl;lC ngay tù khi sinh ra;

- Nhi~m ~ cua gia dinh, Nhà nuac và xii Mi là bào v~, cham soc và
giao dl;lC trè em.
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St,[ thu htfp cùa h~ thong cac nhà trè và truèmg mâu giao trong nhÜl1g nam
1988-1992 da dugc ch~n dûng nhà cac bi~n phâp dôi mm tich ct,[c trong giao
dl;lC mam non, trong do bi~n phap chinh là Nhà nuac và tu nhân chiu trach
nhi~m cac ca sb giao dl;lC mâm non t~i cac dia phuang. T~i nhiêu thành pho nhu
Hài Phong, han 50% nhà trè và mâu giao trb thành truèmg tu thl;lC. Oic hlnh
mâu mai xuât hi~n : nhom trè ~i nhà; IOp mau giao nho; IOp mau giao 5 tuôi
(36 tuan, 26 tuân), nhà trè-mau giao công; nhà trè-mâu giao tu thl;lC.

T~i mQt so tinh và thành pho, chi phi hÀng nam cho ca sb h~ tâng da
tang rât nhiêu : ti,li 31/54 tinh, 3 039 tri~u dong nam 1991 và 3 259 tri~u dong
nam 1993 (Tdng kêt hO(J( d(jng 1990-1993 ctla Phimg gùio dl;lC mam non ctla
8(j Gùio d~iC và Dào ((Jo). Han nua, cac ca sb giao dl;lC mam non nh~n dugc
cac nguon tài chinh tir cac tÔ chuc quoc té nhu UNICEF, FAO, WHO... cac
tô chuc phi chinh phù, cac tô chuc nhân di,lo khac và nhiêu ca nhân dê tang
cuèmg ca sb hi,l tâng và hoàn thi~n dQi ngü giao viên và can bQ quàn lY.

Nhà dÔi mai chuang trinh dào ti,lo mâm mon, tht,[c hi~n tir nam 1990
vai ml;lc tiêu cham soc và giao dl;lC trè em, chât luqng cham soc và giao dl;lC
dugc cài thi~n dan dân. NQi dung giàng di,lY phong phu lên và cüng bao gom
cac chuang trinh làm quen vai bàng chu cai trong cac IOp mâu giao nhom tuôi
5-6, chuang trinh di,lY âm nhi,lc, ngh~ thu~t và tro chai. Ngành su phi,lm chu
trQng dén giao trinh song dQng, kich thich st,[ nang dQng cùa trè và thich nghi
vai cac d~c diêm tâm sinh ly cùa trè.

Song song vm vi~c cài thi~n chât luqng chàm soc và giao dl;)c, h~ thong
cac ca sb giao dl;lC mâm non cüng không ngirng dugc cùng co và phât triên.
Trong nam hQc 1994-1995, cà nuac co 14.115 nhà trè và nhom trè, 2.302
truèmg mâu giao tu thl;lc trên tÔng so 6.959 truèmg.

56 IOp hQc và so giao viên mâu giao không ngirng tang lên. 56 hQc sinh
mâu giao binh quân trên mQt giao viên giàm. Diêu do mQt phân nào cha thây
chât luqng giao dl;lC mâm non da dugc chu trQng (xem bàng 2).
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Bang 2 : Giao dl;lC mâu giao tù 1996 dén 2000

Giâo d~c mâu giâo
1995- 1997- 1998- 1999- 2000-
1996 1998 1999 2000 2001

Sô lâp hqc (nghin lâp) 66,9 79,8 83 84,5 87,1

Sô giâo viên (nghin nglIài) 75 92,9 94,1 98,1 103,3

Sô hqc sinh mâu giâo (nghin am) 1.931,6 2.257,7 2.248,2 2.199,5 2212,0

Sô hqc sinh binh quân m(ll giâo viên 28,9 28,3 27,2 26,1 25,4

Nguon. Niên giam Ih6ng kê 2000, Ir. 423.

Thanh loan mù chu và piuS cfjp giao df!,c tMu hQc

Ngay tir nam 1978, Vi~t Nam da hoàn thành vê ca bàn nhi~m Y\I xoa
n~n mù chü trong cà nuac vm ty l~ 90% nguài biét chü. Tuy nhiên, chién d!ch
này vân tiép tl;lc duQ'c day m~nh t~i cac vùng miên nui hèo lanh, nai trong
nhüog nam gân dây phài cmu tac dQng cùa nhüog thay d6i vê kinh té-xa hQi
nên s6 hQc sinh bo truàng lâp và s6 nguài không duQ'c dén truàng tang lên
(nam 1989-1990, ty l~ bo hQc câ:p tiêu hQc lên tai 12,7 %).

Vi nhiéu ly do, mQt s6 lUQ'Dg lan nhüog nguài biét chü l~i tai mù. Nam
1995, à cac vùng miên nui phfa BAc, ty l~ tai mù chü da 1ên tm 40%. Theo két
quà t6ng diéu tra dân s6 nam 1989, Vi~t Nam co 5.200.000 nguài không biét
chü, tuc là 12% s6 nguài trên 10 tu6i, và trong s6 do, 2 tri~u nguài thuQc
nhom 15-35 tu6i (chiém 11 % dân s6 à dQ tu6i này). Nàm 1995, con khoàng
1,8 tri~u nguài không biét chü thuQc nhom 15-35 tu6i và l ,6 tri~u trè em à dQ
tu6i 6-14 tu6i không duQ'c dén truàng. Nàm 1999, ty l~ nguài không biét chü
là 9,9% dân s6 tir 10 tu6i trà lên (khoàng 5,8 tri~u nguài) (T6ng diêu tra Dan
s6 và Nhà à Vi~t Nam 1999).

Ty l~ mù chü à cac vùng miên nui, nai cac dan t()c thiéu s6 vân con cao
(phl;l bàn VIT). Vm s6 dan là 10 tri~u nguài, chiém 13% dan s6 cà nuac, nhüog
nguài mù chü thu()c cac dan t()c thiéu s61à gàn 1 tri~u, chiém 35% t6ng s6 nguài
mù chü trên cà nuac. TY l~ mù chü d~c bi~t cao trong m<)t s6 dan t()c thiéu s6
nhu nguài Dao 75%, nguài H'mông 88% (Ph~m Minh H~c (chù biên), 1995).

Nàm 1989, dé dây m~nh chién d!ch xoa mù chü, Vi~t Nam da thành
l~p Ùy ban Qu6c gia xoa mù chü và thl,lc hi~n ké ho~ch xoa mù chü trên toàn
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quoc trong khuôn khô chllang trlnh gi<io dl.lc quoc gia nam 2000. Tù 1990 dén
1995, khoang 1 tri~u ngllài à nhom tuÔi 15-35 tuôi dii xoa mù chfr; nhiéu bi~n

phap tfch cl,J'c chong l~i n~n mù chfr dllqc ap dl.lng nhll phât trién cac khoa hqc
t~i nhà, cac khu tfllèmg làng (tù lOp 1 dén lOp 3), mà r(mg cac mô hinh dào
t~o thllàng xuyên và nhat là két hqp cac chllang trlnh xoa mù chfr vai cac
chllang trlnh phât trién kinh té-xii Mi, phat trién c(mg d6ng t~i cac d~a phllang
và trong cac lïnh Vl,J'c san xuat, thllang m~i, y té và van hoa.

H~ thong giao dl.lc tiêu hqc dii dllqc tang cllàng và di thi~n vé cO sà h~

tâng và dqi ngii giao viên. Nhiéu tfllàng tiéu hqc dii nh~n dllqc ngu6n tài
chinh tù sl,J' dong gop cùa nhân dân, d~a phllang, ngân sach Nhà nllac và tù
cac tô chlÎc quoc té nhll Ngân hàng Thé giai, UNICEF, UNESCO... dé xây
dl,J'Og l~i và trang b~ cac co sà h~ tâng giao dl.lc. Ho~t dqng giao dl.lc à cap tiêu
hqc dii phù hqp vai ml.lc tiêu, nqi dung và phllang phâp giang d~y tùng vùng,
tùng d~a phllang và tùng dân tqc thiêu 50. Mqt chllang trlnh phô c~p tiéu hqc,
rlÎt gqn l~i chi trong 100 tuân dành cho cac vùng mién nlÎi và cac dân tqc thiéu
50, dii dllqc so~n thao và thl,J'c hi~n, nhll mqt 50 chllang trinh dào t~o song ngü
Vi~t-Tày, Vi~t-Bana và Vi~t- H'mông. cac phllang phap dào t~o mai nhll d~y
ky thu~t trong câp tiéu hqc dii dllqc nghiên clÎU và thù nghi~m tùng bllac.

Song song vai vi~c tang cllàng chién d~ch xoa mù chfr, và phù hqp vai
lu~t vé phÔ c~p tiéu hqc ban hành nam 1991, dào t~o tiêu hqc tiép tl.lc tién gân
dén mlÎc 100 nhat. Tù nam 1992, giao dl.lc tiéu hqc dii dllqc di thi~n vé 56
lllqng ciing nhll chat lllqng. TÔng 50 hqc sinh tang lên, tù 9.105.104 em nam
hqc 1991-19921ên dén 10.047.564 em nam hqc 1993-1994. Ty l~ hqc sinh bo
hqc giam tù 12,7% nam hqc 1989-1990 xuong con 6,6% nam hqc 1993"-1994.
80% dân 50 à dq tuÔi 15-35 da qua tiéu hqc.

Mqt trong 50 nhüog ml.lc tiêu chinh cùa chllang trinh "Giao dl.lc cha
mqi ngllài" à Vi~t Nam nam 2000 là xoa hoàn toàn n~n mù chfr à nMm tuÔi
15-35 và pM c~p tiêu hqc cha trè em tù 6 dén 11 tuÔi. Nam 1994, trên d
nllac, 35/53 tinh và thành pho, 157/450 qu~n, huy~n và trung tâm dô thL và
3.700/10.000 xii/phllàng da d~t chuÀn quoc gia trong vi~c xoa mù chfr và phÔ
c~p tiêu hqc vai cac tiêu chi chinh nhll sau :

90% dân 50 à dq tuÔi 15-35 biét cM (trinh dq toi thiêu lOp 3);

90% trè em 6 tuôi dllqc di hqc;

90% trè em dllqc di hqc tù lOp 1 dén lOp 5;

90% trè em tù 11 dén 14 tuÔi co bàng tiêu hqc.
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Bàng 3: Tlnh hlnh giao d.,c tiêu h~c tù 1991 dén 1995

Giao dl,lc liéu hQc 1991- 1992- 1993· 1994·

1992 1993 1994 1995

S().lrltè1ng!i~.~h9<:: ..... 8.743 10.137 10.971.. ......... .................................. ......_.•...•.. .................... ...._... -..........

T6ng 50 hQc 5inh
9.476.441 9.725.095

10.047.56

tiéu hQc.. 4.. ................................. ............... ..............-............... ................._.........-- .......

Trè em tlt 6·10 lu6i 8.856.986 9.058.172 9.040.955 8.709.243

TV lê lrè em di hoc (%) 103 105 108 115

Ngllon : Viêt-Nam. 1995.

S6 tTUàng tiéu hQc hàng nam déu tang lên, nhung 50 hQC sinh tiéu hQc
chi tang dân tù nam hQc 1991-1992 dén 1994-1995, bât dâu tù nam hQc 1995
1996 dén nam hQc 2000-2001 soluçmg hQc sinh tiéu hQc co xu huâng giàm.
Diéu này không phài do tmh tr~ng th~t hQc cùa tre em duâi 11 tu6i gây nên
mà do ành hubng cùa chinh sach giàm sinh nên 50 luçmg tre em ngày càng
giàm (Xem bàng 3b).

BàDg 3b : TIDh hlDh giao d.,c tiêu h~c tù 1997 déD 2001.

Giao dl,lc liéu hQc 1997- 1998- 1999- 2000-

1998 1999 2000 2001

99,398,5101,2101,7

§()t~ltè1n9li~~h9<:: .....12.764 .13.259 13.517 13.859

T<J~g~gh9.<::~i~h~i~~h9.<::(r:!ghi~). ....J9:~~~,6.JQ~??~.~ ..10.033,5 9.741,1
Chi 56 phal lrién lnràng liéu hQc

105,1 103,9 101,9 102,5
(nâ~lrLtg<:::::JQ9°(o) _ ····f·························+······················· 1

Chi 50 phal lrién lnràng liéu hQc
(nâm lnrac =100%)

Ngllon : Niên giam thông kê. 2001.

Phô' thông cd Sd

Trong M thong giao dl;lC quoc gia mâi (1993), giao dl;lC ph6 thông g6m
hai c~p : pM thông ca sa (tù lâp 6 dén lâp 9) và ph6 thông trung hQc chuyên
ban (tù lâp 10 dén lâp 12). Sau thm ky suy thoai Dam 1989-1992 do nhihlg
thay d6i vé kinh té-xii hQi và duâi tac dQng tIVc tiép cùa st! suy giàm ab~c
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dl;\i hÇ>c, b~c ph6 thông già dây buac vào giai dOl;\n phat trién mai. T6ng s6
hÇ>c sinh câp III (ph6 thông trung hÇ>c ho~c trung hÇ>c chuyên ban) bât dàu
tàng kê tir nàm hÇ>c 1992-1993. T6ng s6 hÇ>c sinh ph6 thông cùa nàm hÇ>c
1994-1995 vuÇft qua s6 hqc sinh cùa nhiÏIlg nàm hÇ>c phat triên nhât trong qua
khÛ. Néu nhu s6 hÇ>c sinh câp III cùa nàm hÇ>c 1984-1985 là 789.000, thl s6
hÇ>c sinh cùa nàm 1994-1995 là 863.000 (bàng 4).

Cac 10l;\i truàng ph6 thông trung hÇ>c g6m trung hÇ>c dl;\y nghé, trung
hÇ>c ky thu~t và trung câp nghé. Thông qua m(>t m6i quan h~ ch~t chê và
liên tl;lc giiia cac câp d(> d6i vai ml;lc dfch và n(>i dung cung nhu phuang
phap, b~c ph6 thông mai cung câp nhiÏIlg ngu6n nhân h!c ky thu~t chinh
dap ûog nhu câu cùa m(>t nén kinh té da ngành cùa Vi~t Nam và chuéÎn bi
m(>t phân (khoàng 10%) cho cac hÇ>c sinh co khà nàng theo cac khoa dào
tl;\O à b~c dl;\i hÇ>c.

Bàng 4a. Hi~n trl:lng giao dl,lc phÔ thông tir nam 1990 dén nam 1995

Giâa dl,lc ph6 thOng
1990- 1991- 1992- 1993- 1994-

1991 1992 1993 1994 1995

A- Cap Il (Trung hQC ca 00)

S6tnrèmg 3.986 4.616

S6 hqc sinh (nghin em) 2.708,0 2.678,3 2.813,1 3.101,4 3.678,7

19 I~ dén tnrèmg trang nh6m
44,5 43,6 45,3 48,8 54.8

11-14 tu6i (%)

B- Cap III (Ph6 thOng trung hQC)

S6tnrèmg 1.113 1.136 1.214 1.172 1.300
S6 hqc sinh 527.925 528.735 576.024 714.369 863.000

19 I~ dén tnrèmg trang nh6m
12,3 12.1 12,9 15,8 18,9

15-17 tu6i (%)

Ngllon : Viêt-Nam. 1995.

Nàm 1993, B9 Giao dl;lC và Dào tl;\O bât dâu thù nghi~m câp trung hÇ>c
chuyên ban. 0 câp này (tir lap 10 dén lap 12), hÇ>c sinh dugc chia thành ba
chuyên ban khac nhau : khoa hÇ>c tI! nhiên (chuyên ban A), khoa hÇ>c tI! nhiên
và ky thu~t (chuyên ban B) và khoa hÇ>c xà hQi (chuyên ban C). Nàm 1994
1995, h~ th6ng chuyên ban này dâ dugc ap dl;lng tl;\i 106 truàng trên hâu khâp
cac dnh thành trong cà nuac. Dl;\y lao d(>ng, dinh huang ky thu~t và nghé
nghi~p và dào tl;\o dugc tàng cuàng tl;\i cac truàng trung hÇ>c.
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Vai qua trlnh thtr nghi~m vi~c chuyên ban, Chfnh phù Vi~t Nam chù
d(mg l1U tiên dâu tu vào Hnh vvc trung h<;lc, bât dâu b ba trung tâm (truèmg
diêm chât luçmg cao) co truyên th6ng lâu dai b Hà N(li (Truèmg Phô thông
Trung h<;lc Chu Van An), b Hué (Truèmg Qu6c h<;lc Huê) và b Thành ph6 Hô
Chf Minh.

Giai dOl;\fi sau nam 1995 s6 truèmg trung h<;lc ca sb không ngùng tang
nhanh. Néu nam h<;lc 1995-1996 cà nuac co 5.902 truèmg trung h<;lc ca sb thl
dén nam h<;lc 2000-2001 con s6 này da tang lên là 7.741 truèmg. Khac vé1i s6
h<;lc sinh tiêu h<;lc, s6 h<;lc sinh trung h<;lc ca sb vân con tang lên vê m~t s6
luçmg. Diêu này cho thây ràng ké hOl;\ch hoa gia dlnh hi~n chua co ành huàng
dén s6 luçmg h<;lc sinh trung h<;lc ca sà (~em s6 li~u trong bang 4b), nhung
trong m(lt vài nam tai s6 h<;lc sinh trung h<;lc ca sb së giàm, bài vi s6 h<;lc sinh
tiêu h<;lc dang co xu hué1ng giam.

D6i vai câp h<;lc phÔ thông trung h<;lc, giai dOl;\n sau 1995 s6lOp h<;lc và
s6 h<;lc sinh ding không ngùng tang lên. Néu nam h<;lc 1995-1996 tÔng s6 IOp
h<;lc trong cà nuac là 104,3 nghln IOp tuang Ung vai s6 h<;lc sinh là 1.019,5
nghin em. So vai nam h<;lc truac chi s6 phat triên là 120,9%. Nam h<;lc 2000
2001 tÔng s6 IOp h<;lc co là 144,4 nghin IOp tuang Ung vai s6 h<;lc sinh là
2.117,4 nghin em. So vai nam h<;lc truac chi s6 phat triên h<;lC sinh phÔ thông
trung h<;lc là III % (xem bang 4b).

Bang 4b. Hi~n tr~ng giao da,c phÔ thông tir nam 1995 dén nam 2001

Giao d~c pho thông
1995· 1997- 1998- 1999- 2000-
1996 1998 1999 2000 2001

A- Cap Il (Trung hQc ca sà)
56 trtlèmg 5.902 6.258 7.161 7.417 7.741
56 hqc sinh (nghin em) 4.312,7 5.204,6 5.514,3 5.694,8 5.863,6

B- Cap III (PhO thông trung hqc)
56 léIp (nghin léIp) 104,3 124,9 133,4 139,5 144,4

56 hQc sinh (Nghfn em) 1.019,5 1.382,0 1.652,9 1.957,0 2.117,4

Chi 56 phal triên 56 hQC sinh pho
120,9 119,6 119,6 118,4 111,0

thông trung hQc (nâm tmac =100%)

Nguon : Niêll giam fhông kê 2001. fI'. 426-427.
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Di;lY nghê là mqt phan quan trQng trong h~ thong giao dl,lc quoc gia
dugc trién khai tu nam 1993 và dugc thé hi~n duâi nhiêu hlnh thuc khac nhau:
trung hÇJc di;lY nghê, trung hQc ky thu~t, truèmg di;lY nghê, và cac 10i;li hinh dào
ti;lo trong cac trung tâm dào ti;lo nghê cùa Nhà nuâc và tu nhân.

Ké tu mqt h~ thong cac truèmg di;lY nghê dào ti;lo nhân h!c ky thu~t cho
cac don v~ kinh té cùa Nhà nuâc theo ké hOi;lCh trong nhüog nam 1980, h~
thong di;lY nghê cùa Vi~t Nam hi~n nay da mà rqng cà vé so luqng và châ:t
luqng dé dap Ung cac nhu cau ngày càng da di;lng cùa th~ truèmg lao dqng. Oic
kh6a dào ti;lo ngân hi,ln (1-3 thang) dugc t6 chuc ti,li hau Mt cac d~a phuong
vâi so hQc viên ngày càng lân. Tu 113.700 nguài dugc dào ti;lo nam 1989
1990, so nguài theo hQc da tang lên 300 000 vào nam 1993-1994. d thành
pho Ho Chi Minh, so hQc viên ngân hi,ln da tang tu 95.500 nguai nam 1993
lên 128.700 nguài nam 1994. Vi~c hloh thành và phât trién cùa cac trung tâm
dào ti,lO tu nhân da dugc khuyén khich. Ti;li Hà Nqi, nam 1994, da c6 6 truèmg
tu và hàng tram kh6a dào ti,lO trong nhiêu lïnh vl!c sàn xuâ:t và dich VI,l.

Giai dOi;ln phât trién mâi cùa di;lY nghê dugc thé hi~n qua sI! ra dai và
phât trién cùa trung hQc di,ly nghê nhAm dào ti;lo dQi ngü công nhân lành nghê
c6 trloh dq hQc trung hQc. Cho tm nay, 50 truèmg trung hQc chuyên nghi~p và
di;ly nghê da dugc mà ra và t6 chuc dêu d~n cac kh6a dào ti,lO, trong khi vào
nam 1984-1987, chi ton ti,li c6 ba truèmg 10i;li này. Truèmg trung hQc di;ly nghê
là mqt mô hloh dào ti,lO mâi nhAm hai ml,lC dich : hQc sinh dong thai tich lüy
dugc mQt chuyên môn ky thu~t và mQt trloh dQ hQc vâ:n tuong duong dé vào
di;li hQc. SI! két hqp ch~t chë giüa cac kién thuc khoa hQc, công ngh~ và
chuyên môn da ti,lO diêu ki~n thu~n lqi cho vi~c nâng cao cMt luqng dào ti,lo.

Bang 5a : Tinh hinh d~y nghé tir nàm 1990 dén nàm 1995

D~y nghé 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995
A. Trung hQc nghé
s6 casa 270 265 262 267 259
S6 hQc viên 104.217 107.100 113.900 111.512 97.661
S6 t6t nghi~p 45.737 45.320 45.600 43446 29.987
B. D~y nghé
s6 casa 204 198 182 177
S6 hQc viên 142.492 126.950 120.238 82.966 62.614
S6 t6t nghi~p 51.300 55.410 88.700 39.159 21.087
C. H~ th6ng dào ~o ngan h~n =:200 =:300
S6hQc viên 125.000 150.000 270000 =:250.000 300.000

Nguon : Viêt-Nam. 1995.
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Dào t~o trung hqc chuyên nghi~p ding tién b(l nhanh vâi sI! thay dôi
cac m':lc tiêu dào ~o nghê phÔ thông trong ml)t 56 ngành ky thu~t-công ngh~,

dào t~o cac ky su trinh dl) cao (cao câp) ho~c hqc nghê 6 câp phÔ thông. Vi~c
m6 ra lo~i hinh dào t~o cac ky su trinh dl) cao két hqp vâi vi~c nâng cao ca
56 h~ tàng và dl)i ngü giao viên da gop phàn nâng cao chât luqng dào t~o và
khà nang thfch ûng cùa h~ th6ng giao dl,lc vâi cac nhu càu cùa xa hl)i.

Trong qua trinh dôi mâi, h~ th6ng cac truàng chuyên nghi~p-d~y nghê
dugc m6 ra dêu d~ vâi nhiêu lo~i hinh dào ~o nhu dào ~o theo tin chi, dào ~o
theo chuang trinh cu6n chiéu, dào ~o theo ml)t công ngh~ ... No nhàm nâng cao
và chuyén ml)t 50 truàng trung hQC chuyên nghi~p và trung hqc d~y nghê và hqc
nghê thành cac trung tâm dào ~o nghê chât luqng cao (xem s61i~u bàng 5b).

Bang Sb : Giâo d1;lc trung hQC chuyên nghi~p trong DIrac

Dav nohé 1995 1999 2000 2001 2002

Sô trtlèmg 266 246 246 241 231

Sô hQc viên (nghin nglIè1i) 165,6 195,9 250,9 262,8 371,1

Sô tôt nohiêD (nohln nOlIè1i) 56,3 49,1 71,9 74,6 ·114,8

Ngu6n : Niên gùim lhông kê 2001, Ir. 461.

Hqp tac quoc té trong lïnh V'!c giao dl,lc, dào t~o chuyên nghi~p và dào
t~o nghé phat trién vâi nhiéu dl! an quoc té cùa Ngân hàng Phat trién châu A,
cùa Hàn Quoc, Canada, Ûc...

Giao d~c dçli hÇJc

Tù nhüog nam 1990, giao dl,lc d~i hqc là ml)t trong nhüog câp giao dl,lc
co buâc phat trién nÔi b~t; ; giao dl,lc d~i hqc dang dugc dÔi mâi toàn di~n.

Xuât phat tù mô hinh cùa Liên Xô, mô hinh giao dl,lc d~i hqc 6 Vi~t Nam da
dugc thay dôi cà vé ca câu, ml,lc tiêu làn phuang phap dào t~o. Quy mô cùa
giao dl,lc d~i hQc ngày càng dugc m6 r~ng nhO' da d~g hoa cac lo~i hinh dào
t~o nhu d~i hqc m6, d~i hqc công l~p, d~i hqc dân l~p, ben qnh do chât luqng
cüng liên tl,lC dugc cai thi~n.

Qiao d~c d~i hqc hi~n nay bao gom bon câp : cao dâng, d~i hqc, th~c

sy và tién sy. ~c d~i hQc cüng dugc chia thành 2 câp: dào t~o d~i cuang (1,5
2 nam) và dào t~o chuyên sâu (2-4 nam). Giao dl,lc sau d~ hqc da dugc
khuyén khfch vâi vi~c m6 ra lo~i hinh th~c sy và tién sy thay cho mô hirih cü
là pho tién sy và tién sy.
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Cll(~C Mi thào cùa hi~u truèmg Cele truèmg d<;li hQc tÔ chuc t<;li Nha Trang
(hè 1987) danh dâ"u mQt buac ngo~t l~ch sù trong sl! phât trién cùa h~ thong
giao dl;lc d<;li hQc mai. HQi thào da xac djnh bon tién dé chinh cha vi~c cài
cach giao dl;lC d<;li hQc :

1. Giao dl;lC d<;li hQc không chi cung câ"p dQi ngii can bQ nhà nuac mà
con phài dap mg nhiing nhu cau vé nhân công lành nghé co trinh dQ d<;li hQc
thuQc mQi lïnh Vl!C kinh té và dong thài phài dap mg duqc nhu cau tiép nMn
kién thuc d<;li hQc cùa mQi tâng lOp à cac muc dQ khac nhau.

2. Nguon tài chinh cùa giao dl;lC d<;li hQc không chi duqc dl!a vào ngân
sach nhà nuac mà con vào tâ't cà cac nguon khac co thé huy dQng duqc nhu
hQC phi, cac hqp dong dào t<;lO, dong gop cùa cac tô chuc xa Mi thông qua cac
hqp dong nghiên cûu, mg dl;lng và djch Vl;l, cac dl! an quoc gia và quoc té, sl!
ùng M cùa cac tÔ chuc và ca nhân hào tâm dành cac suâ"t hQc bÔng dé giup
dà sinh viên nghèo, cac truèmg d<;li hQC...

3. Giao dl;lc di;li hQC không chi thl!c hi~n cac ké hO<;lch cùa Nhà nuac vé
dào t<;lO và bOi duong mà con phài quan tâm dén nhiing khà nâng riêng dé tùn
hiéu nhu cau cùa xa Mi và thl!c hi~n nhiing ml;lc tiêu cùa riêng minh dé chù
dQng dap mg nhu cau vé dào ((;lO và boi duong ngoài ké hO<;lch cùa Nhà nuac.

4. Nhà nuac së tuyén dl;lng theo nhu cau cùa mlnh mQt phan sinh viên
tot nghi~p d<;li hQc. Nhiing nguài con l<;li, chiém so dông, së phài tl! tlm vi~c.

Truèmg d<;li hQc së bô tuc và bOi duong cho hQ dé nâng cao sl! nâng dQng và
khà nâng thich mg vm th~ truèmg lao dQng.

Bàng 6 : SI! phat trién cùa giao dl;lC d~i hQc tir 1990 dén 1995

Giâo d~c d~i hQC
1990- 1991- 1992- 1993- 1994-

1991 1992 1993 1994 1995

Câc ca sà dào t~o

+ tÔng s6 105 106 105 100 96
+s6 tnràng d~i hc;>c 61 61 60 56 52
+ s6 tnràng cao dâng 44 45 45 44 44

TOng s6 sinh viên 145.602 112.000 132.900 157.100 367.586

Giflo viên

+ TÔng s6 20.800 21.800 21.000 20.648 21.484
+ Giâo viên nO' 6.485 6.518 6.561 6.710

Ngllon : Viêt-Nam. 1995.
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cac khuyén nghj nêu trên là nhüog djnh huâng cho sl,l thay d6i trong
giao dl,lc d"ü hÇ>c dé chuyén tù mô hlnh t~p trung và ké ho<;\ch hoa sang mô
hlnh thich Ung vâi qua trlnh thay d6i cùa kinh té Viçt Nam theo huâng phat
trién nén kinh té nhiéu thành phân theo djnh huâng xii hQi chù nghïa v~n hành
theo co ché thj tnrètng, co sl,l quàn 1y cùa Nhà nuâc. Giao dl,lc d<;\i hÇ>c phat
triên dl,la trên nén tàng công bâng xii hQi và mÇ>i nguài dân déu co khà nang
tiép c~n no.

Trong nhüog nam gân dây, diém n6i b~t nhât cùa qua trlnh d6i mOi giao
dl,lc d<;\i hÇ>c là viçc t<;\o ra mQt hç th6ng cac truètng d<;\i hÇ>c da ngành atâm
qu6c gia và khu vl,lc :

- Truètng D<;\i hÇ>c Qu6c gia Hà N<)i duÇ'lc thành l~p theo Quyét djnh 97/CP
ngày 10/12/1993 và dl,la trên viçc t6 chûc l<;\i m<)t s6 tnrètng d<;\i hÇ>c và viçn
nghiên clÎU akhu vl,lc Hà N<)i, mà nong c6t là Truètng D<;\i hÇ>c T6ng hqp
Hà NQi, Truètng D<;\i hÇ>c Su ph<;\m 1 Hà N<)i và Truètng D<;\i hÇ>c Su ph<;\m
Ngo<;\i ngü Hà N<)i.

- Truètng D<;\i hÇ>c Qu6c gia thành ph6 Hô Chf Minh duÇ'lc thành l~p theo
Quyét djnh s6 16/CP ngày 27/1/1995 tir viçc t6 chûc l<;\i cac co sa dào t<;\o
d<;\i hÇ>c và nghiên clÎU thuç,c khu VI,lc thành ph6 H6 Chf Minh.

- cac tnrètng d<;\i hÇ>c da ngành acac khu VI,lc nhu Thai Nguyên (mién Bâc),
Hué (mién Trung), Truètng D<;\i hÇ>c T6ng hqp Dà Nang, Truètng D<;\i hÇ>c
Tây Nguyên và Tnrètng D<;\i hÇ>c Cân Tho cüng dii duÇ'lc thành l~p ho~c cùng
c6 dé tra thành cac trung tâm dào t<;\o d<;\i hÇ>c và nghiên clÎU cùa cac vùng.
Nhà nuâc Viçt Nam dii ap dl,lng nhiéu biçn phap dé cac tnrètng co quyén tl,l
chù, d6ng thài xac djnh trach nhiçm và quyén h<;\n cùa cac truètng này trong
cac ho<;\t dç,ng dào t<;\o, quàn ly và hqp tac qu6c té. cac truètng d<;\i hÇ>c dân
l~p dii duÇ'lc thành l~p aHà Nç,i, thành ph6 H6 Chf Minh và t<;\i mQt s6 cac
tinh khac, nhu D<;\i hÇ>c dân l~p Thang Long và D<;\i hÇ>c dân l~p Phuong
Dông. Nhiéu t6 chûc qu6c té nhu AIT (Viçn Công nghç Achâu) và nhiéu
nuâc nhu Dûc, Phap, Ûc, Hà Lan dii sir dl,lng cac truètng d<;\i hÇ>c hiçn co
nhu mQt diêm tl,la dé ma ra ho~c t6 chûc cac co sa ho~c khoa dào t<;\o d<;\i
hÇ>c nhu Trung tâm cùa Viçn Công nghç A châu aViçt Nam (AITCV) và
Trung tâm Phap-Viçt vé dào t<;\o quàn ly (CFVG).

S6 IUÇ1Ilg giao viên giàng d<;\y d<;\i hÇ>c, trên d<;\i hQC cûng nhu s6 sinh
viên ngày càng tango Néu nam 1995 cà nuâc co 109 tTUètng d<;\i hÇ>c vOi 22,8
nghln giao viên, thl nam 2002 con s6 này là 179 truètng vOi 33,4 nghln giao
viên (xem bàng 6b).
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Bang 6b : Phal lrién giao d.,c d:;ti he;tc, cao dang

lrong mrac giai do~n 1995-2002

Giâo dl,lc d~i hQc 1995 1999 2000 2001 2002

So trltàng 109 131 148 168 179

So giâo viên (nghfn ngltài) 22,8 27,1 27,9 31,4 33,4

S6 sinh viên (nghin ngltài) 297,9 734,9 795,6 873,0 908,8

So sinh viên t6t nghi$p (nghln ngltài) 58,5 113,6 149,8 157,5 152,6

Nguon : Niên giam Ihong ké 2002, Ir. 457.
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MQt h~ th6ng phap Iy và phap quy dang trong qua trlnh so~n thào dé
t~o ra mQt môi trltèmg chinh sach và phâp lu~t thu~n Iqi cha qua trlnh cài
cach giao dl;lc d~i hQc. H~ th6ng này chù yéu liên quan Mn vi~c huy dQng
cac nguon ngân sach và phân bd ngân sach, cac h~ th6ng hQc b6ng và tin
dl;lng dành cho sinh viên nghèo. cac bi~n phâp dé nâng cao sI! tl! chù và trach
nhi~m cùa cac tTUèmg d~i hQc dé dàm bào châ:t Iltqng và hi~u quà cùa giao
dl;lc d~i hQc, h~ th6ng bào hiém, vi~c kiêm tra và danh gia châ:t luqng giao
dl;lC d~i hQc cilng dang trong qua trlnh chuân bi dé duqc triên khai vOi sI! ho
trq cùa Ngân hàng Thé giai (WB) và cac t6 chuc qu6c tékhâc. Song song vai
vi~c ban hành Lu~t Giao dl;lC, h~ th6ng phap quy trong giao dl;lC d~i hQc cilng
duqc quan tâm d~c bi~t.

Dinh hllOng và chinh sach phal lrién giao d.,c

Chinh sach giflo d,!-c

Chinh sach phât triên giao dl;lC aVi~t Nam duqc nêu trong Nghj quyét
ky hQp thu 4 cùa Trung uClng Dàng CQng sàn Vi~t Nam (thâng 1 nam 1993)
"Tiép tI~c d6i mai giao dl;lc và dào t~o" :

1. Duèmg 16i chi d~o :

a. Giao dl;lC và dào t~o duqc coi là qu6c sach hàng dàu, mQt dQng Il!c và
diéu ki~n nén tàng dàm bào vi~c thl!c hi~n cac ml;lc tiêu kinh té-xii
hQi. Dàu tu vào giao dl;lc phài duqc coi là mQt dàu tu cho phât triên.

b. Phat triên giao dl;lC nham nâng cao trlnh dQ dân tri, dào t~o nguon
nhân Il!c và bOi duang nhân tài. Giao dl;lC phài tiép tl;lc phât trién và
nâng cao châ:t luqng và hi~u quà.
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c. Giao dl;lC phài liên hç cMt che vai cac nhu cAu phat trién qu6c gia
phù hqp vai xu thé phât trién cua thm d"ü. Giao dl;lc phài trà nên
thuèmg xuyên dé phl;lc VI;l sI! nghiçp giao dl;lC bên VÙ'Ilg.

d. Da dé,lng h6a cac IOé,li hlnh güio dl;lC. HQc sinh phai d6ng hQc phi; ;
giâi doanh nghiçp phai d6ng g6p vào cac chi phi dào té,lo nhân công.
Nhà nuac ap dl;lng nhiêu giai phâp dé bao dam cha ngum nghèo và
nhiing nguai thuQc diçn chinh sach \Ill tiên duqc tiép c~n vm giao dl;lc.

2. Oic Il!a chQn và dinh huang lan :

- Dinh huang chung cha toàn bQ hç th6ng giao dl;lC :

a. Cài tÔ hç th6ng giao dl;lC và hç th6ng bang và chUng chi. Cung c6
truèmg công l~p, khuyén khich mà cac truèmg ban công, dân l~p.

Cho phép thành l~p cac truèmg tu thl;lc à cap mâu giao, dé,ly nghê và
dé,li hQc. Da dé,lng h6a cac IOé,li hlnh giao dl;lC: thuèmg xuyên, ngât
quàng, chinh quy, phi chinh quy, tù xa...

b. Xac dinh lé,li, cac ml;lc tiêu cua giao dl;lC-dào té,lo; xây dl!Og lé,li
chuong trlnh, ké hOé,lch, nQi dung, phuong phâp giao dl;lC và dào té,lO
Cl;l thé d6i vai tÙDg cap, tÙDg chuyên ngành phù hqp vai nhu du cua
phât trién, công nghi~p h6a và hiçn dé,li h6a dat nuac.

c. Tang cuèmg h~ th6ng phâp lu~t trong giao dl;lc. Nâng cao tÙDg buac
phAn ngân sach nhà nuac dành cho giao dl;lC. Huy dQng cac ngu6n
ll!c trong dân, nhfrng giup da cua qu6c té, cac khoan vay nuac ngoài
dé phat trién giao dl;lC.

d. Dào té,lO và té,lO ra rnQt dQi ngii giao viên và cac nhà quan ly giao dl;lC.

e. Dôi mai quan ly giao dl;lc.

- Giao dl;lC phÔ thông :

Trién khai ph6 c~p giao dl;lC tiéu hQc và phÔ thông ca sà, di,lc biçt à khu
VI;l'c dô thi. Mà ra cap phô thông chuyên ban. Chu trQng dén huang nghi~p và
dé,ly nghê.

- Dào té,lo nghê :

Mà rQng dào té,lo nghê, da dé;\Og h6a cac ca sà dào té,lO, t6 chûc dé,ly nghê
theo nhu du hQc ngân hé;\O, dào té,lO công nhân lành nghê trlnh dQ cao, cung
cap nhân công lành nghê phl;lC Vl;l trong ngành công nghç cao và cac trung tâm
công nghi~p, tang cuèmg m6i quan hç giüa dào té,lO nghê và thi truèmg lao
dçmg và vi~c làm.
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- Giclo dl;!c d,.li hQc :

a. M6 rQng mQt cach phù hqp quy mô giao dl;!c d"lÎ hQc.

sap xép l~i m~ng luai cac truàng d~i hQc và cao dâng vOi bOn lo~i

tnràng là : D~i hQc Qu6c gia da ngành, d~i hQc khu Vl!c da ngành.
d~i hQc và cao dâng chuyên ngành, d~i hQc và cao dâng dân l~p.

Phat trién dào t~o sau d~i hQc : th~c sy, tién sy.

b. Thuc dây nghiên clÎU và Ung dl;!ng khoa hQc và công ngh~. nghiên
clÎU cac vâ'n dé khoa hQc phl;!c Vl;! phat trién giao dl,lc và dào t~o.

- Giao dl;!c thuàng xuyên :

Tiép tl;!C thanh toan n~n mù chü trong dQi ngü nhüog nguai laD dQng.
Phat trién cac lo~i hlnh giao dl;!c thuàng xuyên (d~c bi~t là cac lo~i hlnh
không chinh quy. không t~p trung). Tùng buac ap dl;!ng giao dl;!c tù xa.

- Tâng cuàng và phat trién giao dl;!c trong cac truàng t<;li cac vùng dân
tQc thiéu s6 và vùng kho khan, trên ca s6 phat trién cac truàng nQi tru 6 câ'p
tinh và huy~n.

3. cac lïnh VI!C lIU tiên cua hqp tac qu6c té trong giao dl;!c và dào t~o :

a. Phat trién ngu6n nhân ll!c. d~c bi~t dào t~o nang ll!c nghê nghi~p

trlnh dQ cao, nhân công lành nghê thuQc cac lïnh Vl!c Ung dl;!ng công
ngh~ hi~n d~i và quàn tri kinh doanh.

b. Phat trién cac khà nang và ca hQi cân thiét cha công nghi~p hoa và
hi~n d~i hoa nén kinh té cüng nhu hqp tac qu6c té, d~c bi~t hlnh
thành cac trung tâm giao dl;!c và dào t~o châ't luqng cao.

c. Dào t<;lO và b6i duang giao viên và cac nhà quàn 19 giao dl;!c và
trao d6i sinh viên. thông tin, tài li~u và kinh nghi~m vé giao dl,lc
khoa hQc.

M()l so m~c liêu phal trién giao d~c-dào t~o trong nhÜ1lg nam 1996-2000

Quy mô cua h~ th6ng giao dl;!c là mQt tiêu chi quan trQng thé hi~n khà
nàng cua xii hQi trong vi~c dâp Ung nhu càu cua thé h~ trè vé nhu câu giao
dl;!c, t~o diéu ki~n thu~n lqi cha tlm, giü và t~o vi~c làm. Nhu v~y, m6 rQng
quy mô cua h~ th6ng giâo dl;!c cüng là mQt giài phap quan trQng dé tang
cuàng công bâng xii hQi vé tiép c~n giao dl;!c và nâng cao thu nh~p. M~c dù
hi~n t<;li con co kho khan, nhung càn m6 rQng quy mô cua h~ th6ng giao dl;!c
trong nhüog nam toi. Hi~u quà cua giaa dl;!c dUÇ1c do bâng châ't luqng cua no.
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Qic ffil;lC liêu cùa phât trién giao dl;lC dén nam 2000 :

- Bao dàm Mu hét trè em 5 tuÔi dugc dén truèmg mâm non truâc khi buâc
vào truèmg liéu hQc.

- Thanh toan vé ca bàn n~n mù chü trang nh6m tuÔi tù 15-35 tuÔi. T~i c[oc
vùng kh6 khan, t~p trung c6 gAng dé x6a mù chü cha cac can bq và thanh
niên nh6m tuÔi 15-25 tuÔi.

- Hoàn thành phÔ c~p giao dl;lc liéu hQc, trién khai phÔ c~p giao dl;lC ca sà
t~i cac thành ph6 lân, cac trung tâm công nghiçp và mqt s6 tinh dong bàng.

- Tang ty lç hQc sinh dén truèmg lên tâi 90% d6i vâi tiéu hQc (6-10 tuÔi), d6i
vâi phÔ thông (phÔ thông ca sà, phÔ thông trung hQC, trung hQc chuyên
nghiçp và d~y nghé) lên 50 % (11-17 tuÔi), d6i vâi d~i hQc lên 5-6 % (18
22 tuÔi). Qic ty lç trên hiçn nay lân luqt là 80-85 %, 35,2 %,2-3 %.

- Tâng ty lç s6 nguài lao dqng duqc dào t~o trang tÔng s6 lao dqng cùa dat
nuâc lên tù 10 % dén 18-20 %, và 31-35 % nam 2010.

Dinh hufrng phat triln giao d~c dê'n nam 2010

1. MI;IC liêu dén nam 2010 :

- C6 gAng dé hâu hét cac truèmg tiéu hQc hQc cà ngày liên tl;lc, tranh hQc hai
ca (tÔng s6 hQc sinh lên dén 12 triçu em).

- PhÔ c~p phÔ thông ca sà dé thu hUt dugc 80% thiéu niên thuqc nh6m tuôi
11-14 (tÔng s6 6,7 triçu).

- Cùng c6 hÇ phÔ thông trung hQc chuyên ban trên toàn qu6c dé thu hUt 40%
thanh niên thuqc nh6m 15-17 tuÔi (2,4 triçu); néu tinh cà cap ca sà, ty lç
cac em thuqc nh6m tuôi 11-17 dén truèmg là 63%.

- Thu hUt 20% thanh niên nh6m tuôi 18-22 vào d~i hQc.

2. Chat luqng :

Viçc xac dinh cac ml;lc tiêu, nqi dung và chuang trlnh phài duqc diéu
chinh mqt cach nghiêm tuc, c6 t6 chuc và c6 phuang phâp. Phài d~c biçt quan
tâm dén viçc cài thiçn phuang phâp giao dl;lC và danh gia trlnh dq hQc sinh.

Tang cuèmg giao dl;lC hQc sinh và sinh vien y thuc chinh tri-xii hÇi, tu
tuàng d~o duc, phâp lu~t, loi s6ng lành m~nh qua môn hQc chù nghïa Mac
Lênin, tu tuàng Ho Chi Minh; giao dl;lC huâng tm luu giü và bào vç, phât trién
bàn sAc van h6a dân tqc và truyén th6ng cach ffil,lng cùa nhân dân, cùng c6
tlnh yêu t6 qu6c, yêu chù nghïa xii hÇi.

Yêu câu nâng cao cMt luqng giao dl;lC-dào tl,lO trang cac nam tâi. Giao
dl;lC-dào t~o phài phù hqp vâi yêu câu cùa SI! nghiçp công nghiçp h6a và hiçn

l
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d~i hoa Mt nuac và tién gân tm chuan ml;lc qu6c té (truac hét là khu Vl;fc) vé
chât lUÇ1I1g ngu6n nhân ll;lc.

Dé t~o diéu ki~n rut ngân sl;l l~c h~u trong güio dl!c-dào t~o trong 5-10
nam tm, càn uu tiên vé tài chinh và dàu tu cha cac truèmg tr<;mg diém nhâm ~o

ra h~t nhân chât lUÇ1I1g cao d~t tiêu chuân khu Vl;fc, sau do là trlnh dt'? cao nhât
cùa khu Vl;fC và thé gim vm ty l~ tù 10-15%. Tiép do, vùa tAng s61uÇ1I1g, vira tAng
cbât luÇ1I1g dào ~o, phân dâu d~t ml!c tiêu 10-15% s6 truèmg 1rên toàn qu6c d~t

trlnh dt'? chuân chung cùa cac nuac tuang d6i phat trién trong khu Vl;fC vào nam
200-2005 và Mu hét cac truèmg d~t tiêu chuân này vào nam 2010.

T~p trung ngu6n ll;lc nhâm nâng cao cbât lUÇ1I1g dào t~o sau d~i hQc dén
nam 2000. Pbân dâu nâng chât luÇ1I1g th~c sy và tién sy trong nuac ngang vm
trlnh de} cùa cac nuac tuang d6i phat trién cùa khu Vl;fC.

3. Dt'?i ngO giao viên :

Ngoài sl;l thiéu hl!t lan giao viên truac mât, ty 1~ giao viên dap Ung dUÇ1c
cac tiêu chuân vé trinh dt'? dào t~o hiçn d~i và.n con tbâp. Ngay tù My già, càn
trién khai qua trlnh cài tién phuang phâp dào t~o giao viên theo cac tiêu chuân
vé trlnh dt'? sau :

- Trung câp su ph~m cho güio viên màm non (nhà trè và mà.u giao);
- Cao dâng cha giao viên tiéu hQc;
- D~i hQc cho giao viên phÔ thông (phÔ thông co sa và phÔ thông trung hQc

chuyên ban) và giao viên d~i hQc.

Nam 2000 phài d~t dUÇ1C cac ml!c tiêu sau :

* 15-25% giao viên tiéu hQc và 3-5% giao viên màm non co bâng cao dàng
suph~m.

* Tât cà cac giao viên phÔ thông CO sa co bàng cao dâng su ph~m, trong
do 18-20% co bang d~i hQc.

* Tât cà cac giao viên phÔ thông trung hQc c6 trinh dt'? d~i hQc, trong do
3-5% co trinh dt'? th~c sy.

* 35-40% giao viên d~ hQc co trlnh dt'? th~c sy, 15-18% co trlnh dt'? tién sy.

Vé s61uÇ1I1g, vân dé câp bâch nhât là dap Ung nhu càu vé giao viên tiéu
hQc (thiéu 60.000 nguài) dé d~t dUÇ1c ml!c tiêu hoàn thành pM c~p giao dl!c
tiéu hQc vào nàm 2000.

Ngoài dào t~o, viçc b6i duông và dào t~o l~i giao viên tiéu hQc phài
dUÇ1c thl;lc hi~n thuèmg xuyên. MOt biçn phap d~c biçt, ph6i hÇ1p tÔ chue thl;lc
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hi~n cùng BQ Qu6c phong, da dugc ap dl;lng liên quan dén trach nhi~m cùa
thanh niên thl!c hi~n nghïa Vl;l quân sI!. M()t b() ph~ trong s6 cac thanh niên này
da t6t nghi~p lOp 12 ho~c lOp 9, trong qua trinh thl!c hi~n nghïa Vl;l quân sI! da
thl!c hi~n chuc nâng giao viên tiêu hQC (sau khi hoàn thành m()t kh6a hQc su
ph~) cha cac vùng miên nui. Sau khi hoàn thành nghïa Vl;l quân sI!, nhÜ'l1g
nguài tiép tl;lc làm công tac giàng d~y së dugc dào t~o sau. sc> giao viên së tâng
g3:p dôi, tOi. 1,1 tri~u, so vOi. dl! kién vê giao viên vào nam 2010 nêu b trên. Yêu
câu vê trlnh d() cùa giao viên trong cac c3:p hQc da c6 sI! thay d6i lan :

* PMn lan cac giao viên mâm non c6 trlnh d() trung c3:p su ph~m, khoàng
15% c6 trlnh d() cao dâng su ph~m.

* Phân lan giao viên ph6 thông ca sb c6 trlnh d() cao dâng, 1% c6 trlnh d()
th~c sy.

* T3:t cà cac giao viên ph6 thông chuyên ban c6 trlnh d() d~i hQc, 10-12%
c6 trlnh d() th~c sy.

* T3:t cà cac giao viên d~i hQc phài c6 trlnh d() cao han ho~c tuang duang
vOi. th~c sy, 20-25% c6 trlnh d() tién sy.

NhÜ'l1g thay d6i lan trong chinh sach d6i vOi. giao viên cac c3:p nhàm
nâng cao vi tri xii h()i cùa hQ, nâng cao thu nh~p (1uang, phl;l c3:p) tuang xl'rng
vOi. vi tri cùa hQ trong xii h()i (tinh thân Nghi quyét 4 cùa Trung uang Dàng), së
d()ng viên d()i ngü giao viên và dong thm thu hut tài nang vào 1ïnh Vl,fc giao dl;lC.

4. Truèmg hQc và trang thiét bi :

NhÜ'l1g ml;lc tiêu dén nam 2010 là :

- np trung suc Il!c dé c6 thé thay thé cac phong hQc tranh tre nua la
bâng cac phong hQc xây kiên c6 ho~c ban kiên c6 (kê tù IOp 4); ; dong thài
c6 dù s6 luqng cac phong hQc dé 10% s6 IOp liêu hQc c6 thé ho~t d()ng cà
ngày chu không phài là nl'ra ngày.

Dê d~t ml;lc liêu này, càn xây 32.090 phong hQc, trong s6 d6 :

* D6i vâi truèmg liéu hQc : 14.660 phong hQc mm và 10.200 phong hQc
thay thé phong tranh tre nua la;

* D6i vOi. truèmg pM thông ca sb : 5.060 phong hQc mOi. và 2.170 phong
hQc thay cha cac phong tranh tre nua la.

- Nâng dp s6 nhà tre và trllèmg mâm non hi~n c6 : c6 gâng trang bi do chai
cha giao dl;lC mâm non, dap l'mg trang thiét bi t6i thiêu dé tién hành cac thf
nghi~m nàm trong chuang trlnh giàng d~y cho giao dl;lC ph6 thông.
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- Thay thé cac trang thiét b! l~c Mu và hoàn thành hi~n d~i hoa trang thiét bj
cua cac truàng d~i hQc qu6c gia và mQt phân cac truàng d~i hQc à cac tinh;
cung câp tài li~u khoa hQc dâ dugc công b6 và c~p nh~t tài li~u nghiên cUu
cua nuâc ngoài cha tât cà cac truàng d~i hQc.

5. NQi dung, chuong trlnh và phuong phâp :

- Tiéu hQc : 20% s6 truàng (chu yéu là cac truàng miên nui, cac vùng hèo lanh,
cac vùng b! lû ll;lt) hoàn thành dây du và dàm Mo chat luqng chuong trlnh
100/120 tuân; 70% s6 truàng (chu yéu là cac truàng à dong bà.ng, cac cao
nguyên và vùng phl;l c~n cua cac khu dô th!) hoàn thành chuong trlnh tiéu
hQC bât bUQc do BQ Giao dl;lC và Dào ~o dê ra; giàm s6 truèmg co lâp hQc hai
ca xu6ng con 10%. Mà cac trung tâm giao dl;lC chat luqng cao.

- PhÔ thông trung hQc : tât cà cac truàng phÔ thông trung hQc trên toàn qu6c
th\!c hi~n chuong trlnh phÔ thông chuyên ban trong do 10-15% co thé theo
chuong trlnh chat luqng cao (t~i cac truàng chuyên và truàng diém).
Tiép tl;lc xây d\!llg cac ml;lc tiêu, chuong trlnh, nQi dung và cac phuong
phap dào t~o nghê, thich ûng vâi nhÜllg doi h6i mâi vê nhân l\!c; tiép tl;lc
phât triên d~y nghê ngân h~n.

- ~c d~i hQc : tât cà cac truàng d~i hQc và cao dâng th\!c hi~n quy trlnh dào
t~o theo tin chi. cac truàng d~i hQc d~i cuong (thuQC cac truàng d~i hQc
câp qu6c gia, d~i hQc câp khu Vl!c) và mQt s6 truèmg d!a phuong (truàng
d~i hQc dân l~p) dap ûng du cac diêu ki~n sê tÙllg buâc bào dàm dào t~o

giai do~n l, cac truàng d~i hQc và cac khoa cua cac truàng d~i hQc qu6c
gia/khu Vl!c se dàm bào vi~c dào t~o giai do~n II. cac truàng d~i hQc khac
bào dàm dào t~o cà hai giai do~n. Phât trién cac truàng cao dâng ky thu~t,

công ngh~, d~c bi~t ttong cac chuyên ngành phl;lC Vl;l vi~c chuyén giao cd'ng
ngh~. cac truàng d~i hQc và cao dâng phài liên két m~t thiét và phl;lc Vl;l

tf\!c tiép cac doanh nghi~p và sàn xuât.

6. cac chu truong và bi~n phap khac :

Ngoài cac chu truong và bi~n phâp duQ'c Chinh phu phê duy~t và nhÜllg
chu truong và giài phap duQ'c dé xuât và dang dugc BQ Giao dl;lC và Dào t~o

th\!c hi~n, cân nghiên CUu và dé xuât thêm nhiéu bi~n phap nüa :

a. Trà luong theo két quà, trlnh dQ (dé co nhÜllg nguài co trlnh dQ rât
cao dén làm vi~c t~i nhÜllg vùng kho khan và cac nghé it hâp dân nhung cân
thiét).

D~c bi~t trong giao dl;lc, cân co cac bi~n phâp dé cao vi~c tôn su trQng
d~o, khuyén khich giao viên lên giàng d~y cac vùng kho khAn, thu hut nhÜllg
nguài gi6i vào ng~ch giao dl;lC.
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b. Xây d'!llg quy chéquy djnh trach nhi~m cùa Nhà nuâc và cùa xâ hQi
trong giao d~c :

- Khâng djnh trach nhi~m cùa Nhà nuâc : giup dâ nhfrng nguài nghèo,
nhfrng vùng kh6 khan; bào dàm nhfrng diéu ki~n cha phép tich iüy kién
tMc, giup dâ nhfrng nguài c6 nang h!c nhung g~p kh6 khan. T~p trung nÔ
h!c vào vi~c mà nhfrng trung tâm co chât luçmg cao, cac truàng diêm, cac
chuyên ngành diém.

- Xac djnh trach nhi~m cùa cac dem vj sàn xuât và kinh doanh : chia se trach
nhi~m vâi Nhà nuâc trong vi~c hÔ trg tài chinh cha giao d~c-dào t~o, trang
trài chi phi giao d~c duâi hinh thûc dong thué thu nh~p/lgi tûc và trên ca
sà s61uçmg và chât luçmg (trlnh d(? hQc vân! bâng câp, chûng chi) cùa nguài
lao d(?ng.

- Xac djnh trach nhi~m cùa cha m~ dé hQ dong gop xây d'!llg truàng lâp và
dào ~o giao viên.

Chuyén m(?t s6 luçmg tuemg d6i lân truàng công, ké cà cac truàng
tiéu hQc, t~i cac tinh thành ph6 và cac vùng phat trién, thành cac truàng
ban công, dé dành ngân sach dâu tu cha cac vùng kho khan và cac truàng
d~i hQc, dé thl!c hi~n chi trà và khai thac ngu6n tài chinh quan trQng. DI!
an này co tinh khà thi vi, t~i cac trung tâm dô thi, pMn 100 dân cu co thu
nh~p cao, co khà nang thanh toan cac khoàn chi cha giao d~c cùa con em
minh, và mong mu6n co h~ th6ng giao d~c vâi chuemg trinh dào t~o chât
luçmg t6t hem.

c. Thay ddi ca ché quàn 19 ngân sach giao dl;lC :

Dâu tu cha hQc sinh gi6i à cac vùng kh6 khân; quàn 19 cMt chë cac
ngu6n tài chinh, ~o ra m(?t ca ché kiém tra thât thoat, nÔ Il!c giài quyét cac
vân dé trong cài thi~n công tac quàn 19, dua nhfrng nhà quàn 19 co nang Il!c
vào cac câp d(? quàn 19 khac nhau.

d. Dâu tu xûng dang cha dào t~o chuyên gia giao d~c :

Dâu tu trong tuemg lai gân dé co dugc nhfrng nhà khoa hQc co thé làm
chù dugc tât cà cac ho~t d(?ng giao dl;lC, nâm vfrng và sâu h~ th6ng 19 thuyét
dé phat trién khoa hQc giao dl;lC à Vi~t Nam. D(?i ngü này là sûc m~nh chinh
trong lïnh VI,lc nghiên cûu cac chinh sach, chù tfUemg và giài phâp dé phât
trién giao d~c à tâm vi mô và VI mô.
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Vi~t Nam là mQt quoc gia c6 hé dày lich si'r 4.000 nam van h6a và van
minh. Theo truyên thong, dân tQc Vi~t Nam râ:t hiéu hQc và tôn trQng dào t~o

và giao dl;lc thé M trè. Chinh VI ly do d6, dù c6 mQt lich si'r dây bién d!)ng,
nén giao dl;lc Vi~t Nam vân không ngirng phât trién và g6p phân quan trQng
vào qua trlnh xây dl!Ilg và bào v~ Mt mrac. Trang th~p ky 1990, vm qua trlnh
d6i mm dâ:t nuac, giao dl;lC là ml;lc tiêu cùa m!)t cUQc cài cach chung, tir nhÙl1g
phuang huang t6ng thé và giài phâp Cl;l thé trên mQi phuang di~n : ml;lc tiêu,
n!)i dung, phuang phap, ca câ'u Mth6ng, ngu6n von...

Giao dl;lC dâ vugt qua giai do~n thoai trào cuoi nhÙl1g nam 1980 và dâu
nhÙl1g nàm 1990 và dâ d~t dugc nhiéu két quà to 100. Dù nén kinh técôn chua
phât trién, mûc thu nh~p blnh quân dâu nguài hàng nam côn thâ:p, nhung
nhÙl1g két quà này dâ g6p phân cài thi~n chi s6 phat trién con nguài (RDI)
cùa Vi~t Nam, d~t mûc trung blnh (0,514)1. Vm nguyên tâc coi giao dl;lc nhu
m"t qu6c sach, và coi con nguài vira là ml;lc tiêu vira là tac nhAn cùa qua trlnh
phat trién, nén giao dl;lC Vi~t Nam dâ, dang và se là dQng lllc dé chuan bi cho
dâ't nuac câ:t canh vào thé ky tm.

1. TIêu chi hàng nàm cua UNDP
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Tu li~u giao dl;lC Vi~t Nam (1932-1985). Tqp chf thôllg tin khoa hÇJc giao d,!c,
s69/1986.

Vi~n Nghiên clÎll Phat trién Giao dl;lC, 1995, DI! thào bao cao chinh sach qu6c
gia và phap quy d6i v& giao dl;lC d~i hQc. Hà N(>i.

Vi~t Nam, 1995, Bélo cao cua Chinh phu CIDŒCN Vi~t Nam t~i hQi ngh~

diéu ph6i vi~n trq cho ngành giao dl;lC Vi~t Nam. Hà N(>i.

Viêt-nam, 1995, Nam muai nam phat trién sI! nghi~p giao dl;lc-dào t~o (1945
1995). Hà N(>i : Nhà xuât bàn Giao dl;lC.
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Khoang cach giao dl}c
Bac-Nam

Jean-Yves Martin

Dat mroc Viçt Nam da thông nhat sau hem ml)t théky chia dê tri và chia
càt. Tir khi Phâp xâm chiém Nam B9 nàm 1859 dén thoi diêm thành l~p nuoc
Cl)ng hoa xa hl)i chu nghïa Viçt Nam nàm 1975, dat nuoc da trài qua nhiéu
bién dl)ng thàng tram. SI! phât triên cua Viçt Nam trong thoi gian do cüng
không dong déu và vAn con ành hubng dén ngày hôm nay. SI! phân chia dat
nuoc thành ba Ky (Bac, Trung, Nam) duoi thoi Phâp thul)c và thành hai Nhà
nuOc (Bac Viçt Nam và Nam Viçt Nam) theo Hiçp dinh Genève nàm 1954,
da dé l~i clau â:n lên nén kinh té, xa hl)i và vàn hoa cua dat nuoc. Diéu do thé
hiçn d~c biçt ra nét trong lïnh VI!C giâo dl;lC và dào t~o. M~c dù ngành giâo
dl;lc da thl!c hiçn ml)t chinh sâch th6ng nhat trong cà nuoc, nhung sI! khâc biçt
giüa hai mién vAn con ra nét. Bài viét này nhâm danh giâ mlÎc dl) khac biçt
do. Trong phan dau, tôi xin phac thào nhÜ'I1g giai do~n phat triên chinh cua
nén giao dl;lc tir thoi thul)c dia dén nay và dua ra nhÜ'I1g so sanh vé sI! tàng
trubng yé s6 lugng hc;>c sinh trong thoi gian do. Phan hai dành dê phân tich
ho~t d'çmg giao dl;lC. Phan ba së so sanh trlnh dl) giâo dl;lc cua nguoi lao dl)ng
phi nbng nghiçp cua hai mién Nam-Bac. Trong phan két, chung tôi së giài
thich nguyên nhân sI! khac biçt này.
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80 sanh sI! phat triên so hrqng h9c sinh cua hai mien

Theo cach cÔ dién, ta co thé chia 1ich su cua nén giao dl,lc Vi~t Nam
thành ba giai do~nl: giai do~n Phap thuQc (1862-1945), giai do~n dau tranh
giành dQC l~p và giài phong dân tQc (1945-1975) và giai do~n hi~n t~i (sau
1975). Do tài 1i~u tham khào và cach g<;>i cua tirng vùng thay dÔi theo tirng
giai do~n và tirng nguon, thuàng không dong bQ, khi co khi không, nên vi~c

so sanh rat kho khan. Th~t v~y, sau khi bi chia thành ba Ky duâi thài thl!c dân,
roi thành Bâc Vi~t Nam và Nam Vi~t Nam t~i vi tuyén 17 và sau khi thong
nhat, Nhà nuâc Vi~t Nam l~i thl!c hi~n phân chia dia chinh theo bày vùng sinh
thai: ba vùng dâu thuQc mién BAc và bon vùng con l~i thuQc mién Nam2.

Giai dOf;ln 1862-1945~

Dlfng 1ên bàng hi~u "giao dl,lc thl!c dân", P. Brocheux và D. Hémery
(1995) khâng dinh: " ... C/zin/z phu Phtip da rât co g&ng dé' tt/d t"Qng giao d~lC.

Theo sô' /ifu thô'ng kê, sô'h({mg tl1((Jng công tang /ên, cac cd sa giao dw dU{1c
ma t"Qng, sô' /u{1ng h{Jc sinh déu tang dê'u dr,1n. Cüng câ'n fuu y t"àng mQt sô'
hf{1ng Mn tru(Jng h{Jc tu da xllât hifn t{li cac thành phô'."

Thài ky dâu ché dQ thl!c dân dugc danh dau qua hai nét d~c trung. Thu
nhat: Nam Ky, là vùng dat bi xâm chiém dâu tiên dugc su dl,lng nhu là vùng
thu nghi~m cho m<;>i ho~t dQng trong l'inh vl!c hành chinh, thucmg m~i, công
nghi~p ding nhu giao dl,lc, là nai thl!c dân Phap da xây dlfng nhüog ngôi
trtràng dâu tiên theo kiêu phucmg Tây. Thu hai : thl!c dân Phap, thay VI phài
dé ra mÇlt chinh sach thau dao và 1âu dài l~i tim cach dào t~o nhüog nguài
trung gian 1àm chuc nang cau noi giiIa dân chung và thé ll!c thl!c dân cai tri.
Nâm 1873, truàng "Trung h<;>c thl!c t~p sinh" da dugc thành l~p t~i Sài Gon
dé dào t~o can bÇl Phap và bù nhin. Nam 1879 mÇlt trtràng h<;>c Phap-bàn dia,
phong theo mô hinh trtràng công cua Phap da dugc thành l~p t~i Nam Ky.
Nhüog trtràng nhu v~y ding da dugc xây dlfng theo nguyên tAc là m6i xii mÇlt
truàng t~i Trung Ky nam 1904 và BAc Ky nâm 1906.

Trinh Vân Thao cüng 1uu y ràng nhüog so 1i~u thong kê trtràng h<;>c

1. Chunglôi sè chi dé c~p dén lrong bài viêl này hç Ih6ng giao d",c Iheo kiéu phuang Tay. giao
d",c Nho giao chi dé lharn khâo và sè noi rô khi lharn khâo dén.

2. Bây vùng do là : Mién nui phfa Bâc, D6ng biing sông HÔng. Bâc Trung B(J. duyên hâi rnién
Trung. Tay Nguyên, Dông Nam B(J và D6ng bâng sông CÙ'\l Long. Hai vùng d~u liên gân nhu
l~ùng khap véri dia giéli Bâc Ky CÜ, ba vùng liêp lheo luang duang véli Trung Ky và hai vùng
càn \l,Ii lucrng duang véli Nam Ky.

3. S61içu Ih6ng kê sir d",ng lrong phan này dUÇ1c lrfch IÙ lài liçu cua Trinh Vàn Thao, 1995.
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tnrac 1920 chi dua ra mÇ>t di nhln không day dù vé thl!c té : "Troflg thm ky
mm xuât hi~fl trlt(mg Phâp-bàfl dja Ilày. chillh sach giao d'Jc là cua riêflg cua
nhà quàfl ly mà Ilhi~m V'J cua lu; khôllg ro ràflg,ho(lc là qua khà lUillg cua lu;.
hO(lC qua flho so v(ri tham vçmg cua hç/'4. Hç th6ng tnrèmg h9C thl!c dân vai
cac câp h9C khâc nhau dan dUÇ1c hlnh thành và di toi b~c dào t<;lo cao nhât vào
nam 1902, danh dâu bàng viçc thành l~p cc:J sb giang d<;ly d<;li h9C dau tiên t<;li
Hà NÇ>i. D<;li h9C Dông DUc:Jng cüng ra dài nam 1907. Tnrèmg h9C theo mô hlnh
phuc:Jng Tây dUÇ1c xây dvng dau tiên t<;li Nam Ky do quân Phâp co m~t t<;li do
tnroc; sau do t<;li Trung Ky và Bâc Ky VI hai vùng này duy trI hç th6ng giao dl;lC

Nho giao truyén th6ng5 lâu hc:Jn. Nam 1918 danh dâu buoc ngo~t quan tr9ng
cùa giai dO<;ln này voi sI! hùy bo chinh thuc nén giao dl;lC truyén th6ng, thay thé
bàng hç th6ng truàng Phap-ban dia và dUÇ1c diéu chinh vé m~t phâp ly theo
nguyên tâc chung vé giao dl;lC công do Albert Sarraut sang l~p. Mô hlnh tnràng
h9C này tuân theo chuc:Jng trlnh cùa hç th6ng giao dl;lC phÔ thông cùa Phap cho
tâng lOp thl!c dân t<;li ban dia và dào t<;lO d<;ly nghé dành cho dân nghèo.

SOliçu th6ng kê nam 1931 cho phép tién hành nhiing so sanh dâu tiên
vé thl!c tr<;lng s6 lUÇ1ng h9C sinh cùa ba Ky sau gan 60 nam kê tir ngày Phâp
xâm chiém Viçt Nam.

Bang 1 : Tlnh hlnh giao dl;lC công h~ th6ng tnlàng Phap-ban dia .
giai dOl;ln 1931-1932

B~c giao d~c Bac Ky Trung Ky Nam Ky Tong

Tiéu hQc S6HS 108.425 52,484 131.985 292.694

% 37,0 17,9 45,1 100,0

Trung hQc ca sà S6HS 1.695 1.245 1.780 4.720

và pho thong trung hQc % 35,9 26,4 37,7 100,0

8<;1i hQc S6HS 311 114 114 539

% 57,8 21,1 21,1 100,0

Nguôll : Trinil Van Tllao. 1995. fr. 134. 135, 137.

SOluqng h9C sinh chênh lçch b ba câp h9C cho thây tinh d~c trung cùa
hç th6ng giao dl;lC thuÇ>c dia là sI! ll!a ch9n cl!c ky khât khe. Th~t v~y, clÎ 1.000
h9C sinh vào tiêu h9C chi co 16 h9C sinh lên dUÇ1c trung h9C cc:J sb và phÔ

4. Sach dii dan. Ir. 117.
5. Theo Brocheux và Hémery (sach dà dan, Ir. 214l. vào mim 1908 co 15. 000 "Inràng day chii

Han" voi khming 200.000 hQc sinh ...
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thông trung hÇlc và 2 hÇlc sinh (1,8) lên dUÇ1c d~i hÇlc. Diêm dâng Iuu y thlÎ hai
là sI! khâc nhau vê so IUÇ1ng h9C sinh 0 cac cap hÇlC khac nhau theo ba Ky. T~i
Nam Ky, h<;>c sinh tiêu hÇlc chiém gân mÇ>t ntra (45,1 %) song chi co 1/5 so
hÇlc sinh d~i h<;>c (21,1 %). NguÇ1c I~i Bâc Ky co ty lç hÇlc sinh tiêu hÇlc it hon
(37,0%) nhung I~i co so hÇlc sinh d~i h<;>c lên toi 57,8%. PhAn Ion cac truè1ng
dào t~o b~c d~i hÇlc dêu d~t 0 Hà NÇ>i, diêu do cho phép ta nghï ràng viçc mat
cân dai vê cung giâo dl,lc dii gây kho khan cho h9C sinh Trung Ky và Nam ky
trong viçc theo hÇlc 0 giao dl,lc d~i hÇlc.

S6 liçu thong kê nam 1941 là moc so sanh thlÎ hai vê tinh hinh giâo dl,lc
cua ba Ky.

Bang 2 : Tinh hinh giao dl;lC công h~ th6ng truàng Phap-b3n dia
nàm h9C 1941-1942

Bâc giao duc Bac Ky Trung Ky Nam Ky Tano
Tiéu hqc S6HS 241.122 148.035 156.954 546.111

% 44,2 27,1 28,7 100,0
Trung hqc ca sà S6HS 3.186 2.161 3.931 9.2786

và pha thOng trung hoc % 34,3 23,3 42,4 100,0
Dé;li hqc S6HS 463 170 211 844

% 54,9 20,1 25,0 100,0

Ngu6n : Trfnh Van Thao. 1995. 'r. 143-147.

Trong vong 10 nam, so h<;>c sinh tang thêm 86,6 % b b~c tiêu hÇlc,
96,6 % 0 b~c trung hÇlc co SO và phÔ thông trung hÇlc (g6m cà trung hÇlc d~y

nghê) và 56,6% 0 b~c d~i hÇlc. Tuy nhiên, co ché ll!a chÇln khât khe van dU<Jc
duy tri. ClÎ 1000 hÇlc sinh tiêu hÇlc thl co 17 h<;>c sinh lên dén b~c trung hÇlc
và chua dén hai h<;>c sinh (1,5) lên dU<Jc d~i hÇlc. S6 h<;>c sinh tiêu hÇlc tang
thêm 122 % 0 Bâc Ky, 183% oTrung Ky và 19 % 0 Nam Ky. T~i Bâc Ky và
Trung Ky, giao dl,lc d~i h<;>c tang lên dâng kê (khoàng 50 %). Trong khi t~i

Nam Ky giâo dl,lc trung h<;>c tang cao, d~c biçt là do dào t~o nghê tang, gillo
dl,lc d~i h<;>c tang 85 %.

Cuoi giai do~n 1931-1941 và thè1i gian cuoi cùa ché dÇ> thl!c dân, chUng
ta co thé thay soluÇ1Dg h<;>c sinh cua Bâc Ky và Trung Ky dii duôi k~p vai Nam

6. Theo s61içu cua Phi;lm Minh Hi;lC (J99I) Ir. 65. con s6 này lên lm 17.352 vào nâm hÇlC 1942-1943.
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Ky. Bilc Ky giÜ' vÜllg vi trf l1U thé trong giao dl,lc d"ü hQc. Tuy nhiên, vi~c thu
ngiln khoàng cach này chi co thé thl!c 51! thay dtrqc khi ta tfnh 56 hQc sinh 50
vai dân 56. Trinh Van Thao dtra ra nhÜllg con 56 dtrai dây, trfch ttr ttr li~u thài
thuqc dia? :

Bang 3 : 86 hQc sinh cua ba Ky nam 1931 và 1942
(tinh trên mQt nghin dân)

Nàm
Vùng

Bâe Ky TrunQ Ky Nam Ky Ca nI/oe

1931 16 11 35 18
1942 31 26 39 31,5

Nguon : Trinh Van Thao. 1995, 'r. 150.

Ttr nam 1931 dén 1942, dtrai thài thuqc dia, Vi~t Nam d<;lt muc tang 56
hQc sinh ttr 18 lên 31,5 hQc sinh / 1000 dân, d~c bi~t Bilc Ky và Trung Ky tang
rat nhanh, d<;lt gân bàng Nam Ky. Nam Ky tang trtrbng cMm han m~c dù biên
dq tang con rat lan.

Vé giao dl,lc d<;ly nghé, thài gian này dào t<;lo nghê phât triên ch*m không
chi là do no v6n không phài là phân dtrqc coi trQng trong h~ th6ng dào t<;lo cùa
Phâp mà con do vi trf chù d<;lO cùa nén kinh té tô tuc trong thài ky thuqc dia.
Thl!c v*y, ngoài mqt phân dào t<;lO chat ltrqng cao cùa trtràng D<;li hQc Dông
Dtrang mà nhtr chung ta thay chi dành cho mqt 56 ltrqng hQc sinh rat h<;ln ché,
vi~c dào t<;lO nhÜllg ngtrài trung gian không dtrqc tÔ chuc co h~ th6ng. Chung
ta co thé, dl!a vào tac phâm cùa Trinh Van Thao, trfch l<;li lm chân doon khilc
nghi~t cùa P Naville (1949) vé van dé này : "St! thiê'u viing cua Ilgành CÔllg
Ilghi~p lUY~1l kim và cd khi, S~( phat triê;l cua Ilgành công nghi~p khai tluie
than, xi-mang. d~t chu yê'u alnlao dt)llg chân tay da ddn dêll tillh trçmg thiê'u
vang hoàn toàll mallg giâo d~c dÇlY nghê" tÇli Vi~t Nam cho dên nam 1941".

Giai do~n 1945-1975

Chién tranh ac li~t trong thài gian này làm cho 51! khâc bi~t v6n dà co
giÜ'a cac vùng mién càng thêm sâu silc, Cl,l thé là btrac tién vtrqt b*c 6 mién
Bilc nhà chfnh sach dây m<;lnh giao dl,lc, con mién Nam phài chiu sI! xao trqn

7. Sdd, Ir. 140 & 149. Con s6 này bao g6m ca s6 hQC sinh cûa cac lruèmg lU.
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m~nh me. Tuy nhiên, rat kho két hqp soliçu giii'a hai giai do~n. Nhiing soliçu
cùa Trinh Van Thao dua ra chi dùng 0 nam hQc 1941-1942, nhiing sa liçu
thong kê cùa mién Bac chi co tir nam 1945 nên viçc tlm duqc moi liên hç voi
sa liçu nam 1941 ding không de dàng. M~t khac, thông tin vé giao dl;lc 0
mién Nam tir 1945 dén 1975 cüng rat sa sài.

T~i mién Bac, tir nam 1945, chinh phù nuoc Viçt Nam Dân chù cçmg
hoa triên khai chinh sach giao dl;lC "chién dau và xây dl!Ilg chù nghia xà hÇ>i"
(Lê Thac Can, 1993). Xuat phat tir nguyên tac cho ràng mÇ>t dân tÇ>c dot nat
là mÇ>t dân tÇ>c yéu, chinh sach này nhàm xoa bo sI! tl.,lt h~u vé giao dl;lC trong
thài ky Phâp thuÇ>c. Chinh sach này chu trQng truoc tiên dén chién dich xoa
n~n mù chu và tÔ chuc 0 mQi nai mQi chÔ hç thong giàng d~y toàn diçn cho
trè em (gom cà hQc va long) và cho nguài IOn. Hç thong này bat dau ho~t

dÇ>ng tir nam 1950 trang nhiing vùng do quân du kich kiêm soat và duqc phÔ
bién rÇ>ng rai tir nam 1956. Cüng can luu yràng, viçc thiéu yang mÇ>t sa ngành
dào t~o khoa hQc và ky thu~t da duqc bù l~i bàng viçc gtri sinh viên sang cac
nuoc Dông Âu và Liên Xô cü tir nam 1951. M~t khac, mÇ>t kého~ch giao dl.,lc
cMt che theo niên h~n nam nam cüng duqc thiét l~p.

Bàng 4 : Bién dÇ>ng vé sa luqng hQc sinh t~i mién Bâc Vi~t Nam
giai do~n 1955-1970

B~c giflo dl,lc 1955 1965 1970 1970/1955

Tiêu hqc 654.722 2.180.504 3.270.000 5

Trung hqc CO sc! 55.608 675.798 1.264.624 23

Pho thông trung hQc 5.755 78.600 168.434 29

Trung hqc d~y nghé 2.533 41.942 83.061 33

Cao dâng, d~i hQc 1.191 23.853 53.593 45

Nguon : GÙlO dl!c Vi~t Nam. Vietnam Courier. Bç Gitio dl!c. Hà Nçi. 1982.

Tir nam 1955 dén nam 1970, nén gi<io dl;lC cùa mién Bac Viçt Nam da
phat triên m~nh. Trang vong 15 nam, sa hQC sinh tang gap 5 lan 0 b~c tiêu
hQC, gap 23 Mn 0 b~c trung hQc ca so, 29 lan 0 b~c phÔ thông trung hQc, 33
lan 0 b~c trung hQC d~y nghé và gap 45 lan 0 b~c d~i hQc ! Dai voi b~c d~i

hQc, can luu ythêm ràng sa truàng cao dâng, d~i hQc da tang tir 4 truàng nam
1955 lên 41 truàng nam 1970 (trang do co 30 truàng d~i hQc). M~t khac,
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thành tvu dân chu hoa giao dl;lC ding rat IOn, không chi dlIÇ1C danh dau boi SI!
tang tflIong vê s61lIÇ1ng mà con cà boi SI! thay ddi vê CO cau. TMt v~y, SI! phân
b6 hQc sinh theo ba cap vào nam 1955 van gan gi6ng sI! phân b6 cua thè1i Phâp
thuQc (cu 1000 hQc sinh tiêu hQc co 98 hQc sinh lên trung hQc và 2 hQc sinh
lên d~i hQc). Nhung s61i~u nam 1970 cho thay sI! thay ddi r6 nét : trong 1.000
hQc sinh tiêu hQc co 464 hQc sinh trung hQc và 16 hQc sinh lên d~i hQc.

Chung tôi không co con s6 th6ng kê chfnh thuc và nhiing thông tin r6 r~t

vé chfnh sach giao dl;lC cho thè1i ky này cua mién Nam Vi~t Nam. Tuy nhiên,
chung ta déu biét ràng h~ th6ng giao dl;lC 12 nam theo mô hinh cua Phâp dlIÇ1C
duy tri t~i mién Nam trong khi t~i mién Bac da dlIÇ1C rut xu6ng càn 9 nam vào
nam 1950 và con 10 nam vào nam 1956. Trang nam hQc 1974-1975 co 6 trlIè1ng

d~i hQc ho~t dQng t~i mién Nam (Sài Gon, Hué, Can Tho, My Tho, Nha Trang
và Dà Nang), không kê dén Il hQc vi~n tlI (chu yéu là hQc vi~n tôn giao) voi tÔng
s6 166.000 hQc sinh (chu yéu là hQc ban thè1i gian) (Ph~m Minh H~c, 1991, tr.

101). Nhiing con s6 này cho ta thay vi~c giàng d~y van tiép tl;lc t~i cac thành ph6
100, nhung chung ta: cüng già thiét ràng t~i nhfrng vùng nông thôn thlIè1ng xuyên

bj danh barn và dân chung phài ch~y lo~n thi cac CO so tflIè1ng hQc không thé
ho~t dQng blnh thlIè1ng và giao dl;lC chéÎc chéÎn không thê gifr vj tri lIU tiên. Chung
ta cüng co thê rut ra mQt vài nh~n xét tir nhfrng s6 li~u do Tran Hoàng Kim dlIa
ra vé toc dQ tang sollIqug hQc sinh t~i hai mién (Tran Hoàng Kim, 1996, tr. 361).
Tir nam 1955 dén 1970, trang khi 0 mién BéÎc SOllIqug hÇlC sinh tang 7 lan 0 b~c

giao dl;lC phÔ thông, 33 lan 0 giao dl;lc ky thu~t và 45 lan 0 b~c giao dl;lC d~i hQC
thi muc tang này 0 mién Nam lan IlIÇ1t là 3, 2 và 16.

Giai dO{ln 1975·1995

Hoa binh I~p I~i, cac trlIè1ng hQc trol~i nhjp ho~t dQng binh thlIè1ng trong
mQt dat nlIOc th6ng nhat. Hai nhi~m vl;l dlIÇ1C d~t ra : xây dl!Ug và khôi phl;lC

I~i CO so h~ tang giao dl;lC da bi tàn phâ ho~c thi~t h~i trong chién tranh và diéu
hoa"hai h~ thong giao dl;lC Nam-BéÎc. Nhi~m Vl;l thu nhat dlIÇ1C thl!c hi~n ngay;
nhi~m Vl;l thu hai dén nam 1979 moi dlIÇ1C tién hành. Cài cach giao dl;lc vào
nam do là sI! hoàn tat mQt chfnh sach giao dl;lC nhat quan trong cà nlIOc (phl;lC
hôi If,li trong cà nlIOc hç thong giao dl;lC phÔ thông 12 nam) và tiép tl;lc no h!c
phÔ c~p giao dl;lC cho trè em trong tuÔi dén tflIè1ng, xoa. n~n mù chfr và toàn
dân dlIÇ1C di hQc. (Phl;l bàn VIII).

Biêfl dçug chung

Tir sau nam 1975, s6 liçu th6ng kê dlIÇ1C cung cap déu d~n. Nhfrng so
liçu này cho phép xac dinh nhiing thành tvu chung cua cac b~c dào t~o.
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56 h9C sinh giai do~n này duong nhiên là tang ch~m han muc tang 6
mien Bâc trong giai do~n 1955-1970, vi vào nam 1975 s6 hqc sinh, nhât là 6
b~c tiêu h9C, dâ tuang d6i Ôn dinh 6 muc kha cao. B~c tiêu h9c d~t thành tl!U
dang kê voi vi~c hoàn thành phÔ c~p trên cà nuoc vào nam 1995 và sau do chi
tang lên cùng muc tang dân s6. Vi v~y, cân phân tich chi tiét bién dQng s6
luqng h9c sinh 6 nhiing b~c h9C con l~i, d~c bi~t chu ydén muc giàm s61uqng
h9C sinh 6 b~c trung h9C co s6 và trung h9C d~y nghe vào nam 1985 và SI!
giàm sut nghiêm tr9ng s6 luqng hqc sinh b~c trung h9C co s6 và phÔ thông
trung h9c vào nam 1990. CUQc khùng hoàng ve quan h~ gifra cung và câu này
co vè tang lên vào nam 1995 voi st! bùng nÔ s61uqng h9C sinh vào d~i h9C.

Bang 5 : 56 hrqng hQC sinh giai dOl;ln 1975-1995 trong ca nuâc

Nâm

B~c hqc
1995

1975 =
1975 1980 1985 1990

100

Tiêu hqc 7.404.000 7.890.000 8.166.372 8.583.052 10.048.564 135,7

Trung hqc ca sà 2.410.000 3.159.000 3.086.414 2.758.871 3.678.804 152,6

PhÔ thông trung hqc 506.000 688.000 791.989 691.487 863.000 170,5

Trung hoc dav nahé 95.500 147.700 121.069 131.246 132.502 138,7

Dai hoc 92.100 148.600 124.120 138.566 354.103 384,5

Nguôn : BI) Gitio dlfC và Dào ((;10.

Nhiing thay dÔi ve co cau phân b6 h9C sinh b cac câp hqc co liên quan
dén co ché tuyên ch9n cüng gop phân t~o nên st! tang truèJng thài ky này.
Chung ta co thé theo dôi duqc qua nhiing con s6 duoi dây :

Bang 6: Mue de) tuyên ch~n vào cac b~c h~c (1970-1995)

Bâc hoc 1970' 1975" 1980" 1985" 1990" 1995"

Tiéu hqc 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Trung hqc 464 407 506 490 417 465

Dai hoc 16 12 19 15 16 35

Nguôn: Sô'li~ucua BI) GùiodlfC và Dào tço (MOEJ)diing trênThe
World Bank, 1996.
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Nam 1975, lân dâu tiên tfnh duqc tÔng s6 luqng hQc sinh trong ca
nuac. Vi~c tuyên chQn, tuc là khà nang hQc lên cao hon, duàng nhu cùng
cMt chë hon so vai nam 1970, ty l~ vào trung hQc và d~i hQc giàm. Co gia
thuyét cho ràng sl! giàm sut này là do ché dÇ> tuyên chQn hQc sinh 6 mien
Nam, do ành hu6ng kiêu tuyên chQn phuong Tây tù thài Phap thuÇ>c, không
rÇ>ng râi nhu 6 mien Bk. sa hQc sinh trung hQc và d~i hQc tang lên vào nam

1980 nhung l~i giàm di vào nam 1985 và giàm hon nùa vào nam 19908 vai
sl! ll!a chQn gat gao hon nam 1970. Nam 1995 l~i danh Mu mÇ>t buac tién
vuqt b~c ve s6 luqng hQc sinh tuyên vào d~i hQc vai ty I~ 35 sinh viên/I.OOO
hQc sinh tiêu hQc.

Theo s6 li~u th6ng kê tù nam hQc 1990-1991 Mn nam hQc 1995-1996
theo cac vùng (General Statistica1 Office, 1997)'J, chung ta co thê theo d6i chi
tiét hon và tuong d6i chfnh xac bién dÇ>ng trong thài gian gân dây cùa hai
mien Bk và Nam.

Giao d':lc phô' thông

Can cu vào s6 li~u phân b6 dân CU nam 1994 vai 50,6%dân s6 thuÇ>c
ba vùng dâu tiên (Wong duong vai mien Bk) và 49,4% dân s6 thuÇ>c b6n
vùng con l~i (Wong duong vai mien Nam), chung ta co thê so sanh chfnh
xac s6 li~u cùa tùng b~c hQc trong giao dl;lC phÔ thông và qua trlnh phat
triên 6 ca hai mien tù nam 1990 dén 1995. Theo nhùng s6 li~u do, ty l~ s6
hQc sinh éJ moi mien là tuong d6i cân bàng vai s6 dân vào nam 1990 và
hoàn toàn wong duong vai s6 dân vào nam 1995. Dieu do cho thâ'y chfnh
sach phÔ c~p giao dl;lc tiêu hQc dâ duqc thl!c hi~n dong bÇ> trong ca nuac
và t~o duqc nhùng tac dÇ>ng tfch cl!c dong deu ve s6 luqng hQc sinh. Vai
nhung b~c hQc khac thi không nhu v~y. Néu già thiét ràng cung giao dl;lC
nhu nhau thi câu giao dl;lc l~i khac nhau gifra cac vùng. Th~t v~y, 6 mien
Bk ty l~ s6 hQc sinh trung hQc CO s6 cao hon muc 50% vào nam 1990
(55,2%) và cao hon nùa vào nam 1995 (57%), 6 mien Nam, ty 1~ này là
duai muc 50% và giàm dân tù nam 1990 dén 1995. Tinh hinh cùng dien ra
tUo"ng tl! 6 b~c trung hQc.

8. S6 liëu nam 1985 và 1990 ûng vâi lhai ky khung hming kinh le và bill dau IhlIC hiën chînh
sach D6i mâi nën dâ c6 nhùng xao IrQn lrong hoal dQng cua hç lhang giao dlJC (sa hoc sinh
bD h9C tang lën).

9. Xin luu ydmg nhùng saliêu dua ra trong bài viel này không phai luôn lrùng khâp hoàn loàn
vOi nhùng sa liçu cua BQ giao duc và Dào l~o dua ra lrong bang 6 và chting lôi không xac
dinh duqc d6 là sa liçu lhang kê dau nam h9c hay cuai nam h9c.
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Bàng 7 : Ty I~ hQc sinh phÔ thông
cùa cac vùng (%) (1990-1995)

Tong s6 dan Tiêu hc:>c
Trung hc:>c Pho thông

Mién Vùng casa trung hc:>c

1994 1990 1995 1990 1995 1990 1995
--

Bac Mién nui phfa Bac 17,3 16,9 18,6 14,3 16,5 14,3 15,7

Elông bang sông Hông 19,7 19,8 17,0 26,6 26,1 27,2 27,4

Bac Trung B~ 13,6 13,6 15,1 14,2 14,5 13,8 13,6

Toàn mién Bâc 50,6 50,3 50,6 55,2 57,0 55,2 56,7

Nam Duyên hai mién Trung 10,6 10,7 9,9 11,9 10,6 10,4 10,7

Tay Nguyên 4,2 3,9 5,8 2,9 3,7 2,6 3,2

Elông Nam B~ 1 12,4 11,2 10,8 12,7 12,5 16,9 14,6

Elông bang sông Cùu Long 22,2 24,0 22,9 17,2 16,2 14,9 14,8

Toàn mién Nam 49,4 49,7 49,4 44,8 43,0 44,8 43,3

Ngllôn : T6'ng cw thô'ng kê (General Statistical Office), 1997.
Trl/ng hÇJc d(,lY nghê' l'à d(,li hÇJc

Bàng 8 : Ty l~ hQc sinh trung hQc d~y nghé và d~i hQc
cùa cac vùng (%) (1990-1995)

Mién Vùng
Tong s6 dan D~y nghé Giâo d~c d~i hc:>c

1994 1990 1995 1990 1995

Bac Mién nui phîa Bac 17,3 7,1 8,1 21,2 19,2

El6ng bang sông Hông 19,7 39,5 43,4 28,1 26,6

Bac Trung B~ 13,6 10,2 7,1 7,8 10,3

Toàn mién Bâc 50,6 56,7 58,6 57,0 56,1

Nam Duyên hai mién Trung 10,6 9,3 7,0 10,4 9,5

Tay Nguyên 4,2 2,5 2,9 4,1 3,3

Elông Nam B~ 12,4 23,9 24,9 18,4 18,9

El6ng bang sông Cùu Long 22,2 7,6 6,7 10,0 12,1

Toàn mién Nam 49,4 43,3 41,4 43,0 43,9

Nguôn : T6ng CIfC Thông kê (General Statistical Office), 1997.
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Ciing giong nhu cr b~c giao dl,lC phÔ thông, ty lç hQc sinh cr b~c trung
hQc dé;lY nghé cùa mién Bâc cao han hân và co xu huémg tang (chuyên tù
56,7% sang 58,6% tù nam 1990 sang nam 1995). 0 sinh viên ty lç van cao
han cr mién Bâc, nhtrng co xu huang giàm nh~ (tù 57% xuong 56, l %). Nghiên
clÎu chi tiét han chung ta co thê thay sI! mat cân bàng con xày ra trong nÇ>i bÇ>
cà hai mién, mÔi mién déu co mÇ>t vùng co ty lç hQc sinh cao gap hai lan ty
lç dân so cùa vùng do. Do là truàng hqp cùa Dong bàng sông Hong (trong do
co Hà NÇ>i) và Dông Nam 8Ç> (trong do co Thành pho Ho Chi Minh).

Ho~t dc)ng giao dl;lC

Phân tich so sanh bién dÇ>ng so hQc sinh cùa hai mién Nam-Bâc cho
chung ta thay sI! khac biçt giiIa hai mién Nam-Bâc. SI! khac biçt này con bÇ>c
lÇ> rô han khi tién hành khào sat danh gia hOé;lt dÇ>ng giao dl,lc và hiçu qua quan
ly hQc sinh cùa mÔi vùng. Thành công cùa chinh sach phô c~p tiêu hQc nhu
chung ta thay trên dây dii xoa bo nhùng bat binh dâng trong khà nang tiép c~n

giao dl,lc, nhtrng diéu do không co nghïa là cr mQi nai giao dl,lc déu duqc dàm
bilo vai chat luqng tot nhat. Ty lç hQc sinh luu ban, bo hQc và theo hQc cùa
cac vùng khac nhau cho thay mién Bâc quàn ly hQc sinh tiêu hQc tot han mién
Nam. Do là dâu hiçu cùa sI! khac nhau vé chat luqng diéu tiét giÛ'a cung và
du giao dl,lc cùa hai mién.

Bang 9 : Ty l~ 100 ban, bô hQc và theo hQc dung du nam
il b(tc tiêu hQc (%) (1994-1995)10

Mién Vùng LlIU ban Ba hQc Theo hQc
Mién nui phfa Bac 6,1 6,1 57,8

Bac Dong bang sông Hong 1,5 2,2 91,2
Bac TrunQ Bô 2,8 5,2 66,9

Duyên hài mién Trung 6,5 5,1 71,9

Nam
Tay Nguyên 6,4 10,3 50,0
Dông Nam B~ 5,9 6,3 63,5
Dong bang sông ClrU Long 7,3 12,8 48,6

Ngllôn .' T6ng q/C rhông kê (General Srarisrical Office), 1997.

10. TY lç luu ban: TY lç sa hqc sinh hqc I~i trong nam hqc nào do trên tÔng sa hqc sinh dang
ky hqc nam do.
TY lç bo hqc : Ty lç sa hqc sinh bo hqc truâc khi mçt nam hqc nào do két thuc trên tÔng sa
hqc sinh dang ky hqc nam do.
Ty lç theo hqc dung, dû nam : Ty lç so hqc sinh két thuc tiéu hqc trên tÔng sa hqc sinh tuyén
vào lâp 1 truâc d6 nam nam.
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omiên Bac, hai trên ba vùng co ty l~ hm ban rat thap (1,5 và 2,8%).
Ba trên bon vùng cùa miên Nam co ty l~ hm ban cao hon vùng co ty l~ cao
nhat cùa miên Bac (6,1 %). TInh hlnh tlIong tl! nhlI v~y doi vâi ty l~ bo h<;lc.
Chi co mÇlt vùng cùa miên Bac co ty l~ này rat thap (2,2%), hai vùng con lé;\i
co ty l~ ngang bàng vâi hai ty l~ thap nhat cua hai vùng thuÇlc miên Nam (5,2
và 6,1 % so vâi 5,1 và 6,3%). Hai vùng co ty l~ h<;lc sinh bo h<;lc cao nhat thuÇlc
miên Nam (lO,3 và 12,8%). Sau nàm nàm tiêu h<;lc, do luu ban và bo h<;lc, so
hç)C sinh cû giàm dan. Két quà cùa tlnh tr,!-ng này thê hi~n rat rô qua ty l~ h<;lc
sinh theo h<;lc dung dù nàm. 0 miên Bâc, ty l~ này nàm trong khoàng tir 57,8
dén 91,2% tu}' theo ttrng vùng; (j miên Nam là tir 48,6 dén 71,9%. Ciing Ci
miên Nam, ta thay co hai vùng co ty l~ này là 50% và trên 50% sollIqng ban
dau. Tuy nhiên, dù ty l~ này (j d.c vùng co thé nào thl vân phài công nh~n ràng
da co nhfrng phat triên dang kê trong nâm nâm, nhlI hlnh 1 minh h<;la dlIâi dây
tir nâm h<;lc 1990-1991 dén nàm h<;lc 1994-1995.

--
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Hlnh 1 : Ty I~ theo hQc dung, du nam
il bâc tiêu hoc (1991-1995)11. .

Thl!c v~y, sI! tién triên này là rat dang chu y. S61i~u cùa hai vùng dau cl!c
trên hlnh cho thay ty l~ h<;lc sinh theo h<;lc dt1ng và dù nâm trong nâm nâm da
tâng tir 23 lên 48,6% t,!-i Dông bàng sông CÙ'u Long và tir 66,1 lên 91,2% t,!-i

Il . TY li; % tuang ((ng nhu sau :

Vùna 1990-1991 1991·1992 1992-1993 1993-4994 1994-1995
Mién nùi phia Bâc 37,4 38,3 46,6 54,4 57,8
Dong bâng sOng Hong 66,1 68,6 72,0 79,6 91,2
Bâc Trung BQ 43,5 45,5 49,6 59,5 66,9
Duyên hài mién Trung 46,6 44,9 50,8 61,8 71,9
Tay Nguyên 31,2 33,3 37,0 48,3 50,0
DOna Nam BO 46,3 46,7 50,8 64,2 63,5
Dona bana sOna Ciru Lona 23,0 23,2 28,1 39,3 48,6
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DÔng bàng sông HÔng '2. MQt diêm khâc cüng dang kê do là st! 6n djnh không
chi cua khoàng cach gifra hai khu Vl!c này (dao dQng tù 43, 1 dén 42,6) mà cà cua
vj tri cua hai vùng này v6i cac vùng khac, CU nhu theo mQt cc! cau da duqc sap
xép. DÔng bàng sông HÔng vuqt lên trtt6c rat xa, qua ngu&g 90% trong khi hai
vùng phia Nam là DÔng bàng sông Cleu Long và Tây Nguyên chi d<;lt xap xi 50%.
Tuy nhiên, cüng co mQt st! thay d6i vé vj tri dang luu y, do là cua vùng Dông
Nam BQ (trong do co Thành pho Hô Chi Minh) da tang dan tù nam h<;>c 1993
1994 dén nam h<;>c 1994-1995 nhung veln thap hCln vùng Bac Trung BQ.

Bên C<;lnh nhfrng bu6c tién nhanh chong và ky diçu trong viçc tang so
luqng h<;>c sinh di h<;>c 6 tât cà cac vùng trong vèmg nam nam, viçc tÔn t<;li khoang
cach hay st! mat blnh dâng gifra cac vùng cho thay chat luqng giao dl;lC không
dÔng déu trong ca nu6c. Chung ta co thê d~t câu hoi dau tiên là liçu co phai dau
cung cua giao dl;lC (tuc là cac yéu to riêng cua ngành giao dl;lc) co gop phan t<;lO
ra khoang cach này không ? SOliçu vé nhfrng yéu to này mà hiçn chung ta dang
co con rat chung chung. DO là so h<;>c sinh trung blnh cua mQt 16p h<;>c, so h<;>c
sinh trên mQt güio viên và ty lç giao viên d<;lt chat luqng 6 b~c tiêu h<;>c. Co thê
thay ràng st! thay d6i cua hai yéu to dau tiên trong nam nam là rat nho (tù 34 lên
35 cha yéu to thu nhat, tù 34 xuong 33 cho yéu to thu hai). Phân tfch st! bién dQng
chi cho thay nhfrng xu hu6ng thay d6i nht,: không làm thay d6i CCI ban nhfrng diéu
kiçn riêng cua giao dl;lc tiêu h<;>c trong ttrng vùng, nhu diéu kiçn vé CCI s6 v~t chat
và môi trttèmg SU ph<;lm cho h<;>c sinh. Ta chi co thé thay ràng hai vùng thuQc mién
Nam co ty lç h<;>c sinh trên mQt giao viên là cao nhat (37 vào nam h<;>c 1994-1995
6 Dông Nam BQ và dÔng bàng sông CiIu Long). Nguqc l<;li, ty lç giao viên d<;lt
chat luqng chuân trong giâo dl;lc tiêu h<;>c tang dang kê trong cùng giai dO<;ln nam
nam này : ty lç trung blnh cà nu6c tang tù 57 lên 66%. Ty lç này tang 6 tat ca
cac vùng. Ta co thé giài thfch rang st! tang ty lç h<;>c sinh theo h<;>c dung, du nam
lan rQng trên cà nu6c là do viçc tang dÔng déu soluqng giao viên d<;lt chuân chat
luqng. Nhfrng soliçu du6i dây cho thay st! bién dQng kép d0 13• Trong thoi gian

12. Chung la cùng nèn luu y rtmg vào nam 1994, D6ng biing sông H6ng chiém 39% dan so
loàn miên Sole và D6ng biing sông Cliu Long chiém 45% dan so miên Nam.
13. Do T6ng c~c Thong kê chi dua ra so Iiçu thong kè theo tinh chu không lheo vùng. nên chung

tôi sÎl d~ng ty lç toi da và toi thiéu cua m6i tinh trong vùng dé co thé so sanh giûa cac vùng.
Ty l~ giao viên d{Ù chuâ'n chât lll(11lg trong gido dl;lC tilu htJc (tôï thilu/tôï da)

Vùna 1990-1991 1994-1995
Mién nui phfa Bâc 7,5/94 33192
D6ng bang sOng H6ng 75/94 79/90
Bâc Trung BQ 63/81 63/83
Duyên hài mién Trung 11/96 41/80
Tay Nguyên 31/91 47f70
DOng Nam BQ 31175 65179
D6ngbangsOngH6ng 3/28 25/57
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d6, nhiIng tinh c6 ty l~ thap nhat da d<:J.t duqc muc tàng m<:J.nh më nhat trong khi
nhiIng tinh da c6 ty l~ này amuc cao nhat thll<:J.i không tàng tMm chi con giàm,
trù truèmg hqp ngo<:J.i l~. Nhu v~y, moi v.ùng déu da thu ngan khoàng cach cua
mlnh so vâi muc chuân nhung khoàng cach giiia cac vùng thll<:J.i chua duqc x6a
bo mQt cach ca bàn. Dong bàng sông Ciiu Long van c6 ty l~ giao viên d<:J.t chuân
chat lugng thap nhat trong khi Dong bàng sông Hong van giii v~ tri cao nhat,
diéu d6 giài thich sl! chênh l~ch ty l~ hÇlc sinh theo hÇlc dung, du nàm cua hai
khu vl!c này.

Nhln vào ba chi sa hi~n c6 và nhiIng tac dQng da duqc ghi nMn, ta thay
cung vé giao dl,lC tiêu hÇlc c6 ve nhu d<:J.t muc ngang bàng nhau trong ca nuâc,
và nhiIng khoàng cach truâc d6 thl van chua duqc bù dap. Tuy nhiên, ba chi sa
d6 chua du dê xac d~nh muc cung trong giâo dl,lc. Chung ta con phài tinh Mn
kM nàng hÇlc sinh chuyên cap lên b~c d<:J.i hÇlc. Chung ta g~p l<:J.i adây van dé
vé muc dQ tuyên chÇln cua h~ thong giao dl,lc nhu bang 10 duâi dây minh hÇla.

Bang 10 : Bién de)ng vé mue de) tuyên eh~n h~e sinh theo mién và theo
vùng trong giai dOl;ln 1991-1995

Nam

Vùng 1Mién 1991 và 1995 1991 1991 1995 1995
Tiéu hoc PhÔthOng Dai hoc PhÔ thOna Dai hoc

Mién nui phfa Bac 1.000 315 7 471 15
Dong bang sOng Hong 1.000 496 31 826 89
Bac Trung B9 1.000 376 12 502 16
Duyên Hài Mién Trung 1.000 398 14 570 24
Tây Nguyên 1.000 274 10 334 17

DOng Nam B9 1.000 446 34 642 80
Dong bang sOng Cùu Long 1.000 253 5 368 10

Mién Bac 1.000 403 18 599 40
Mién l'Jam 1.000 329 14 464 29

Ngllôn : Tô'ng CI.'C Thô/lg ké l'à Thô/lg ké C1ia B9 Cieio dl.IC l'à Dào lao.

H~ thong giao dl,lc da ma rQng rat nhiéu trong vong nàm nàm nhung
mién Bac duqc huang lqi han cà tù sl! ma rçmg này. Th~t v~y, nhu chung ta
da thay, amién Bac, sa luqng hÇlc sinh tiêu hÇlc duqc quàn ly tot han (ty l~

hÇlc sinh hÇlc dung, du nàm chiém 91,2% aDong bàng sông Hong), phong
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trào phÔ c~p giao dl,lc trung h<;>c ca s6 tht!c hi~n m~nh han, két quà là trong
1.000 h<;>c sinh tiêu h<;>c co 403 dén 599 h<;>c sinh lên trung h<;>c, con 6 mien
Nam là 329 dén 464 h<;>c sinh. Chung ta ding nh~n thây muc tang tuang tt!
nhu v~y à b~c d~i h<;>c. Khi phan tfch ky han tùng vùng ta thây Dông bàng
sông Hông và Dông Nam BÇ> co so luqng hÇlc sinh 6 b~c d~i hÇlc cao nhât,
vùng Dông bàng sông Hông con Vltqt Dông Nam B9 trong giai do~n 1991 dén
1994, trong khi do Dông bàng sông Clcu Long I~i co so luqng hÇlc sinh d~i

hÇlc thâp han nit nhieu. Rât kho tach riêng tac d9ng cua cung và câu giao dl,lc
dén st! tang giàm hQc sinh 6 b~c d~i hQc, nhât là hai yéu to này I~i co tac d9ng
qua I~i lan nhau. Tuy nhiên, ta cüng nh~n thây st! tac d9ng qua I~i gÎÜ'a cung
và câu ve giao dl,lc 6 mien Bac dien ra tfch ct!c han 6 mien Nam, chung tôi së
tr61~i van de này 6 phan két lu~n. T~i mien Bac, muc câu kéo muc cung ho~c

cùng tâng lên nho viçc m6 r9ng trong tuyêll' chçm dau vào d~i hQc. T~i mien
Nam, muc cung, dù co vè con thâp han cua mien Bac do dt!a vào tiêu chf chat
luqng giao viên tiêu hQc, I~i bj bU9C phài kéo mUc câu. Chung ta cüng không
quên ràng giao dl,lc tiêu hQc và phÔ thông ca s6 duqc phÔ c~p trong cà nuac
dù chat luqng không dông nhât 6 tat cà cac vùng. à giao dl,lc d~i hQc, mUc
cungkhông thê dông deu trong cà nuac khi phan lan cac trttong d~i h<;>c lan
nhat deu t~p trung ~i cac thành ph61an (Hà N9i và Thành ph6 Hô Chf Minh),
và dù co nhÜ'Ilg buac tién mai nhung muc cung chung cua cà nuac con rat

thap l4. Dieu này giài thfch ty lç hQC sinh hQc 6 b~c d~i hQc cao cua hai khu
vt!c Dông bàng sông Hông và Dông Nam BÇ>.

Trinh de) giao dl,lc cua dân lao de)ng phi nông nghi~p15

Trlnh d9 hQc van cua dan s6 ho~t d9ng kinh té là tiêu chf ca bàn dê
danh gia d9 sâu cua hÇ th6ng giao dl,lc. Ljch Slr cua h~ th6ng do trong tùng
vùng, phuang thuc hO<;lt d9ng cua truong hQc, St! phân chia cac ca s6 giao dl,lc,
cüng nhu phuang thuc xây dt!ng b9 may quàn Iy (chfnh quyen trung uang d~t

t<;li Hà N9i châng h~n) ho~c nhu vi~c t~p trung Slr dl,lng lao d9ng chat luqng
cao cho khu vt!c Nhà nuac, nhÜ'Ilg yéu t6 do làm cho trlnh d9 hQc van cua
nguoi lao d9ng phi nông nghiçp không dông deu tit Bac dén Nam. Ho~t dQng
dào t<;lO nghe cüng tltang tt!. Bàng Il duai dây minh h<;>a tht!c té do.

14. Giao dl,lc D<;ti hÇlc cr Viçt Nam con cr muc duai chuân. Nàm 1995, Viçt Nam c6 404 sinh
viên / \00.000 dân, Trung Qu6c là 478, Thai Lan 2.096, Philippines là 2.70 1. Nh~t Bàn là
3.139... (Ngu6n: UNESCO, 1998).

15. S6 Iiçu su dung trong phàn này dUÇ/c lay tir diêu tra thl!c hiçn nàm 1996 trong khuôn kh6
cua MOLISA-ORSTOM vê viçc làm và ngu6n nhân \I!c (MOLISNCEPRH, ORSTOM, 1998).
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Bang 11 : Trlnh dô giao duc cua ngum laD dông phi nông nghiêp theo
mién nam 1996 (%)

Trinh dô qiao duc

Mién Hét lieu
ChlIa hét Hét pho

Không ChlIa hoc ChlIa hé! Hét trung
Mû chCl phothông thông ca

di hoc hét lieu hoc hoc trung hoc hoc
casèl sèl

Bac 0,2 0,2 2,6 1,9 5,3 16,0 3,1 70,7

Nam 2,2 0,6 11,0 10,9 20,6 15,5 9,6 29,6

Nguài lao dçmg phi nâng nghiêp & miên Bac co trlnh de? hQc van hét
trung hoc hoac trên trung hQc chiém 70%, cao hon rat nhieu 50 vai mien Nam,
noi ty lê này khâng qua 30elc l'y trang ngLfài khâng hoàn thành cap hoc mlnh
dang theo hQc (bo hQc gii1a chtrng) amien Nam là 41,2% so vai 56% s6 ngu'ài
da hoàn thành. Trong khi amien Bac con s6 này lan lU()11à 11 % và 88,6%.
Nhi1ng con s6 này cho thay khoang cach giÜ'a hai mien khâng chi dtrng l(ii a
trinh de? hQc van noi chung mà con acà quan 19 hoat dâng giao duc.

Nguài lao dâng phi nâng nghiêp là nhÛ'ng nguài ttr 15 dén 65 tuêli tra
lèn, nghîa là liên quan toi mât giai doan dài trang lich sU' hoat dâng gi<Îo duc
clla dat nuac. VI vây viêc phan chia trinh dâ hoc van theo nhom tuêli ahai
mien co thê mang lai nhi1ng d,lnh gia thu vi (hlnh 2).
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Hinh 2 : Trinh dô giao duc theo nh6m tu6i cùa hai mien

Bàng cach chuyên tu6i thành nam sinh và so sânh nam sinh d6 vai bac
h9C tl10ng dl10ng theo quy dinh chuân, ket qua so sânh này cho phép chung
ta dânh giâ 511 phât triên cua hoat dông giâo dUC I6. Nhl1 v~y, doi vai nh6m
ngl1à'i tù 65 tuêli tra lên, phai bât dau tiêu h9C tmac 1937 và két thuc trung
h9C vào nam 1949. Ket qua so sanh cha thay giao duc amién Bàc da phât
triên hon : ty I~ h9c sinh lên trung hoc dù con thap nhl1ng viln IOn hon t)/ lê
này amién Nam, và ty I~ không di hoc thap hon 6 mién Nam rat nhiéu. Nh6m
tuêli tiep theo dong déu hon vé mat dan 50, cho thay xu hl1ang phat triên Ion
trong 30 nam tiép theo : amién Bàc da phêl câp giâo duc tiêu hoc và ma r(lng
giao duc phêl thông trung hoc doi vai the hê tù 25-34 tuêli (nghïa là nhüng
ngl1à'i bat dau hoc tiêu hÇlc vào giai doan 1968-1977 và ket thuc trung hoc vào
giai dOé,ln 1980-1989); 6 mién Nam so 1l1ong ngl1à'i không di hoc con kha Ion,
tat ca cac bac hoc déu phat triên, song vai toc dô cham hon 6 mién Bac rat
nhiéu, 50 hoc sinh không hoc het m(lt bac h9C kha cao. d nh6m tu6i 25-34 t)/
I~ ngl1à'i tot nghiêp cac bac hoc thap. Nh6m tu6i 15-24 là môt nh6m dac biêt

16 Bâng tlI01lg quan tuoi / bâc hl,lc

Tw)i
S,le ho~

fi5 + M-55 54-45 44-~5 14-~5 ~4·15
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VI no bao gom mQt bQ ph~n dân s6 trong dQ tu6i di hQc, no phàn anh r6 nét
d~c tnrng cùa tùng vùng. d~c bi~t 0 mien Nam ty I~ ngtrà'i lao dQng bo hQc
giiia chùng kha cao.

Két IUl~n

Phân tfch nhiing giai dOé;ln chfnh cùa giao dl}c Vi~t Nam và so sanh qua
trlnh phat trién cùa no 0 ba Ky và 0 hai mien da cho chung ta thay mQt s6 nét
d6i I~p mang tfnh d~c trung cùa tùng vùng. Dieu do giài thfch VI saD noi hi~n
nay 0 Vi~t Nam co sI! khac bi~t giü'a hai mien Nam-Bac ve giao dl}c.

Giai dOé;ln dâu vai sI! xâm nh~p cùa giao dl}c phtro'ng Tây tnrac tiên vào
mien Nam sau do phat trién trên cà ntrac và tai cu6i thà'i ky Phap thuQc thl
khoàng cach giiia cac vùng da dtrqc thu hyp kha nhieu dé mo ra giai dOi;ln thu
hai. Do là giai doan dat ntrac bi chia cat nhung moi mien lé;li ton té;li dQc I~p.

Trong giai dOé;ln này, khuynh htrang phat trién giao dl}c cua hai mien càng
khac bi~t vai sI! phat trién mé;lnh me 0 mien Bac và sI! xao trQn 0 mien Nam.
Giai dOé;ln ba bât dâu sau khi th6ng nhat Mt ntrac vai vi~c thl!c hi~n chfnh
sach giao dl}c chung th6ng nhat trên cà ntrac. Tù hai mtro'i nam nay, chfnh
sach này da té;lo ra nhiing thành quà ky di~u : phÔ c~p giao dl}c tiêu hQc trên
cà ntrac, tién bQ dang ké trong giao dl}c phÔ thông co' so, mo rQng ttro'ng d6i
giao dt;lc trung hQc và mQt SI! bùng nÔ giao dl}c dé;li hQc vào nam 1995. Nhtr
v~y, chfnh sach này da nâng cao trlnh dQ hQc van cùa théh~ trè lên rat nhieu.

Tuy nhiên, dù trlnh dQ chung co cao ho'n nhung khoàng cach giü'a hai
mien Nam-Biie van ton t;;ti và tro nên d~c bi~t r6 nét trong giai do;;tn 1990
1995. Trong bài phân tfch chung tôi dtra ra ba nét d~c trung cho sI! khac bi~t

này : ty I~ hQc sinh hQc dung, dù nam b~c tiéu hQc cùa mien Nam, sau nam
nam phat trién van thap hon mien Bâc trong cùng giai dOé;ln do; ty I~ phat trién
giao dl}c 0 tat cà cac b~c hQc phÔ thông (phÔ thông co' so, phÔ thông trung
hQc và trung hQc dé;ly nghe) 0 mien Nam thap; h~ th6ng giao dt;lc 0 mien Nam
chtra mo rQng do co' ché tuyén ch9n gât gao.

V~y nhiing khac bi~t này là do dâu? Già thiét dâu tiên do là do thà'i
gian. Nhiing thay dôi ve giao dt;lc thtrà'ng chi thay dtrqc két quà qua cac thé
h~, và chinh sach giao dt;lc ap dl}ng tù 20 nam nay van chtra cho thay hét cac
két quà. M~c dù ve Iy thl da co, song chtra thé danh gia toàn bQ tlnh hlnh
chung. Chung ta co thé thay râng nhiing tién bQ cùa mien Bac trong giai do~n
1954-1975 lan ho'n rat nhieu. Già thiét thêm niia là 0 cac giai do~n giao dt;lc.
Th~t v~y. không chi co sI! khac nhau ve muc d('> mà côn co sI! khac nhau ve
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bi'm chat gifra giao dl;lC h'.ln ché và giao dl;lC d'.li chung. Giao dl;lC h'.ln ché, mQt
nét d~c tnrng cùa thài ky thuQc dia. chi mo ra cho mQt bQ ph~n nh6 dân cu.
Giao dl;lC d'.li chung dn dén sI! tham gia cùa toàn xa hQi tir thé hç này tiép noi
théhç khac dù cho do là xuat phat tir chinh sach tl! nguyçn cùa chinh phù hay
tir mong muon cùa d'.li chung. Do chinh là thl!c té cùa mién Bilc, d~c biçt là
khu vl!c Dong bâng sông Hong tir sau ngày dQc I~p. Mién Nam, no'i da triii
qua thài ky 1954-1975 day bién dQng co vè nhu chua hQi tù dUÇ1c nhfrng diéu
kiçn mà nguài ta vân g<;>i là nhfrng diéu kiçn van hoa dê thl!c hiçn chuyên dôi
sang giao dl;lC d'.li chung. Diéu này mo ra gia thiét thu ba gi<lÏ thich sI! khâc
biçt trong giao dl;lC Nam-Bac, do là do khac biçt van hoa và xà hQi gifra hai
mién. Thl!c té là lich sù hai mién khâc nhau. VI v~y, nch sù cùa mién Bac da
hlnh thành hàng nghln nam không thê so sanh vai lich sù mién Nam mai hlnh
thành gân dây. Lich sù mién dat này mai chi dUÇ1c hlnh thành tir viçc mQt so
nhom nguài di CU tir Bac xuong Nam câch dây vài thé kY. Nhfrng nguài này
l'.li song lân vai nhfrng nhom dân CU không thuQc van hoa Nho giao l7 • Lich sù
hlnh thành khac nhau này da t'.lO ra nhfrng hç thong gia tri co' ban riêng biçt,
làm tién dé cho IÎng xù trong giao dl;lC và trong moi quan hç vai gia dlnh, vai
tri thuc, vai Nhà nuac và vai thài gian. Và néu ta thêm vào do mQt thài gian
dài chia cat hai mién thl ta sè hiêu ra ho'n t'.li sao giao dl;lC aDong bâng sông
Cùu Long l'.li phat triên kém ho'n Dong bâng sông Hong.

17. Dé biét thêm vê phân t\ch sI! Nam tién và hinh thành xà hôi phfa Nam. cô thé xem Lê
Thành Khôi (198 1) và DÔ Thai Dông ( 1991 ).
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Dân so ho~t dQng kinh té

Doon M<ju Diifp

Vi~t Nam là ml)t qu6c gia dông dân: 72,5 tri~u nglIoi nam 1994, 76,3
tri~u nam 1999 và nam 2001 là 78,8 tri~ul. Vâi ty l~ tang dân s6 cao trong
nhiêu tM-p ky qua, s6 dân b dl) tu6i lao dl)ng là tlf<1ng d6i lân. Ty l~ tang hàng
nam cùa dân s6 trong dl) tu6i lao dl)ng së con cao trong nhiêu nam tâi. DlIong
nhiên là slÎc sàn xuat cùa ml)t qu6c gia pht.J thul)c vào s6 llI<;1I1g dân s6 ho~t

dl)ng kinh té, ding nhlI vào ty l~ cùa nhom nglIoi này so vâi t6ng s6 dân, và
Viçt Nam không phài là ngo~i l~. Rat nhiêu van dê liên quan dén dân s6 ho~t

dl)ng kinh té can phài dlIqc nghiên clÎU bbi vai tro quan tn;mg cùa no trong sI!
phat trién và 6n d!nh cùa dat nlIâc nhlI: nang suat lao dl)ng, ty l~ nglIoi co vi~c

làm và ty l~ nglIoi thiéu vi~c làm. Bên c~nh cO cau theo tu6i và giâi tfnh cùa
dân s6 hOé;lt dl)ng kinh té, ml)t s6 van dé liên quan dén dào té;lo, chuyên môn,
kinh nghiçm nghé nghi~p, slÎc khoè nglIoi lao dl)ng... ding dong vai tro quan
tn.mg và là nhfing nhân t6 quyét djnh nang suât lao dl)ng. Dé nâng cao nang
suat lao dl)ng và thuc dây tang tflIèJng kinh té, nglIoi ta phài tfnh dén sI! phân
b6 nghê nghi~p và phân công lao dl)ng giùa cac vùng kinh té, giùa thành th!
và nông thôn, trên quy mô qu6c gia. Nhfing van dé do trb nên di),c bi~t quan
tr9ng trong tién trlnh công nghi~p hoa và hi~n dé;li hoa dât nlIâc.

Thl!c trl;lng gia tang dân 50 trong dQ tuÔi lao dQng

Trong khi moi ca nhân trong xii hl)i déu là mQt nglIoi tiêu tht.J cùa cài
và djch vt.J, thl chi mQt bl) ph~n dân s6 tham gia vào qua trlnh san xuat hay

1. TOng Cl.lC Thong kê : Diéu Ira biên dQng dân s6 và kê hO<,lch hoa gia dlnh 1/4/2001. Nhùng
kêl qua chù yêu. Nhà xmll ban Ihong kê. Hà NQi 2002. Ir. 83.
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cung câp cùa di và dich VI,J này. Do chinh là dân s6 à dç, tuÔi lao dç,ng. Xac
dinh dân s6 trong dç, tuÔi lao dç,ng cüng co nghïa là xac dinh xem tuôi lao
dç,ng nam trong khoàng tuÔi nào. à Vi~t Nam, theo B<? lu~t Lao dç,ng, dç, tuÔi
lao dç,ng là tù 15 dén 60 tuÔi d6i vôi nam và tù 15 dén 55 tuÔi d6i vôi nü2•

Nhüog dl! Mo dê nh~n thây nMt là Vi~t Nam co mç,t nguôn nhân ll!c
dôi dào và tang trubng nhanh chOng. S6 li~u trong bàng 1 cho tMy dân s6
trong dç, tuÔi lao dç,ng chiém ty l~ 16'n trong tÔng dân s6 và co chiêu hu6'ng
gia tango Nam 1979, 48,5% dân s6 à dç, tuÔi này. Nam 1994, ty l~ này da lên
dén 53%. T6c dç, tang trung blnh hàng nam trong giai dOé;ln 1979-1989 là
2,8%, giai dOé;ln 1989-1994 là 2,4%. Nam 1999, ty l~ dân s6 trong dç, tuÔi lao
dç,ng là 60,7% trong tÔng s6 dân. Tinh trung blnh tù nam 1989 dén nam 1999,
t6c dç, tang blnh quân mç,t nam là 2,3%. Hi~n wçmg này co thé do mç,t vài
nguyên nhân sau dây :

- Ty suât sinh và ty l~ tang dân s6 trong nhüog nam trué1c do là wang
d6i cao. Nhu v~y, s6 dân buôc vào tuÔi lao dç,ng hàng nam rât dông.
Bên cé;lnh do, s6 nguài ra khûi tuÔi lao dç,ng l<;ti it han rât nhiêu, diêu
do da làm cho s6 nguài à dç, tuÔi lao dç,ng tang lên nhanh chong.

- Chuang trlnh dân s6 và ké hOé;lCh hoa gia dlnh à Vi~t Nam da thu
dUÇ1c mç,t s6 thành công trong nhüog nam vùa qua. VI v~y, s6 sinh
hàng nam cüng nhu ty suât sinh co chiêu hu6'ng giàm và ty l~ dân
s6 dué1i tuÔi lao dç,ng cüng co chiêu hu6'ng giàm.

Bang 1 : TÔng dân 56 và dân 56 trong de) luÔi 130 de)ng, 1979-1999

Nam Tang dân s6 Dân s6 trang tuai lao d(lng TV 1$ dân s6 trang tuai lao
(nghin ngltài) (nghfn ngltài) d(lng so véi tong dân s6 (%)

1979 52.748 25.609 48,5

1989 64.376 33.498 52,0

1994 71.111 37.689 53,0

1999 76.328 46.331 60.7

Ngllon : T6ng qlc Thông kë, 1981 & 1991 .. T6ng qlc Thông kë, 1995. T6ng CI.IC

Thang kê . T6ng dië'1I (ra dân sô' và nhà li Vif( Nam mim 1999: CJlIIyên khdo vë'
lao d(Jng và vifc làm ((li Vif( Nam. Hà N(Ji, 2002.

2. TaI nhiên là dân s6 Ih~c s~ lao <J<mg kMc v6i dân s6 â lu6i lao.dc)ng.
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Dl!a trên két quà cùa cUQc T6ng dieu tra dân so nam 1979, 1989 và
1999 (T6ng CI;lC Thong kê, 1981, 1991, 2002), ta co thé thay rang, trong giai
do,!-n 1979-1989, trung binh hàng nam co khoàng 1,35 triçu nguài gia nh~p

vào dQi ngü lao dQng và khoàng 350 000 nguài ve huu. Lao dQng trong dQ
tu6i lao dQng tang trung binh 1 triçu nguài moi nam. Doi vai giai do,!-n
1989-1994, cac con so tuong tîng là 1,45 triçu, 380 000 và 1,07 triçu nguài.
Trong giai do,!-n 1995-2000, cac con so trên da d'!-t tai 1,7 triçu, 500.000 và
1,2 triçu nguài.

Dân so hOl;}t dc)ng kinh té

Quan ni~m và sô' lllfJ1Jg

Dân so hO'!-t dQng kinh té là mQt bQ ph~n cùa t6ng so dân b dQ tu6i lao
dQng. 0 Viçt Nam, thl!c té co mQt bQ ph~n dân so chua dén tu6i lao dQng và
bQ ph~n dân so trên dQ tu6i lao dQng vân tham gia vào cac hO'!-t dQng kinh té.
Cho tai nay, cac cUQC t6ng dieu tra dân so luôn là ngu6n dü liçu chinh dé
nghiên CtIu ve dân solao dQng b Viçt nam. Ngoài ra, co thé ké dén hai co sb
dü liçu khac phl;lC Vl;) cho nghiên CtIu này. Do là cUQC dieu tra ve muc song
nam 1992-1993 (T6ng CI;lC Thong kê, Ùy ban kého,!-ch nhà nuac, Ngân hàng
thé giai, 1994) và cUQC dieu tra ve lao dQng và viçc làm b thành thi nam 1994
(T6ng Cl;lé Thong kê, BQ Lao dQng, Thuong binh và Xa hQi, 1995). Tuy nhiên,
viçc nghiên CtIu dân so hO'!-t dQng kinh té càn gi!-p rat nhieu kho khan. Vi dl;l :
cac quan niçm duqc Slr dl;lng trong cac cUQC dieu tra và nghiên CtIu dé dinh
nghia dân so hO'!-t dQng kinh té và dân so không hOé,lt dQng kinh té, so nguài
co viçc làm và không co viçc làm, rat khac nhau, Khoàng tu6i dé xac dinh dân
so hOé,lt dQng kinh té theo cac ngu6n thông tin khac nhau cüng không thong
nhat. CUQc t6ng dieu tra dân so nam 1989 và dieu tra ve muc song an dinh là
tir 13 tu6i, trong khi do cUQC dieu tra ve lao dQng và viçc làm b thành thi nam
1994 và T6ng dieu tra dân so và nhà èJ nam 1999 I,!-i tinh tir tu6i 15.

Trong cUQc t6ng dieu tra dân so nam 1989, tat cà nhÜ'ng nguài tir 13
tu6i trb lên deu duqc hai ve công viçc thuàng xuyên trong 12 thang gân nhat
và ve trinh dQ chuyên môn cao nhat cùa hl? Cac công viçc thuàng xuyên cùa
hl? co thé duqc chia ra làm 8 nhom ; cac nhom tir 1 dén 4 thuQc dân so hO'!-t
dQng kinh té; cac nhom càn I,!-i không thuQc lo,!-i này :

(1) Co viçc làm trong thài gian tir 6 thang trb lên ;

(2) Co công viçc 6n dinh duai 6 thang ;
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(3) Co công viçc t':lm thèli du6i 6 thang ;

(4) Không co viçc làm ;

(5) Dang di hQc ;

(6) NQi trq ;

(7) Không co khà nâng lao dQng ;

(8) Nhfrng tinh tr':lng khac.

CUQc tÔng diêu tra dân s6 nâm 1989 cho thay dân s6 hO':lt dQng kinh té
(tir 13 tuÔi trèllên) là 30,5 triçu, tuc là chiém 47,4% tÔng dân s6, và 80,9% s6
dân trong dQ tuôi lao dQng, mQt ty lç kha cao. S6 lao dQng nu chiém 44,4%
tÔng dân s6 nu. S6 liçu cùa tÔng dieu tra dân s6 nâm 1999 cho thay, dân s6
hO':lt dQng kinh té 37.034 triçu nguèli, chiém 48,51 % tÔng s6 dân và ty lç nu
là 46% trong tÔng s6 dân nu. Ty lç này kh<i cao so v6i cac nu6c dang phat
triên khac.

Ti l~ hOlJ.t dijng kinh tl

Theo két quà cùa cUQc tÔng diêu tra dân s6 nâm 1989, ty I~ tham gia
hO':lt dQng kinh té èI cà nam và nu là rat cao. Néu phân tich theo nhom tuôi, ta
co thê thay râng èI cac dQ tuÔi 13-14 và 15-19, ty lç phy nu hO':lt dQng kinh té
cao han nam gi<1i. Tuy nhiên, èI nhfrng nhom tuôi khac két quà l':li nguqc 1':li.
Ty lç hO':lt dQng kinh té tâng dan và d':lt muc t6i da èJ dQ tuÔi 25-29, sau do l':li
giàm. D6i v6i hai nhom tuÔi nho thi ty lç làm viçc èI phy nu cao hon nam gi6i,
vi èI nhfrng dQ tuôi này, s6 nam gi6i càn tiép tyc di hQc cao hem phy nu. TuÔi
thôi hQc trung binh èI nam gi6i là 16,1 tuÔi, trong khi èI phy nu là 15,4 tu6i.
80% hé trai èI dQ tuÔi 10-14 tu6i và 29% thanh niên nam èI dQ tu6i 15-19 van
càn di hQc, trong khi ty I~ này èJ nu Mn luÇ/t là 74% và 20%. Tir 20 tu6i trèl di,
ty 1ç hO':lt dQng kinh té èI nam cao hem nu, nhat là khi phy nu làm công viçc
nQi trq tâng lên.

Két quà dieu tra vê muc s6ng nâm 1992-1993 cho thay : so v6i nam
1989, ty I~ tham gia hO':lt dQng kinh té co chiêu hu6ng gia tâng èI tat ca cac dQ
tuÔi. Tir 13 tu6i trèl lên, ty lç này tâng phÔ bién tir 74,2% (1989) 1ên dén
81,7% (1992 - 1993). Nhung két quà cùa tÔng diêu tra dân s6 nâm 1999 cho
thay: so v6i nâm 1989 ty lç tham gia hO':lt dQng kinh té èI cac dQ tu6i 15-19 và
20-24 co xu hu6ng giàm. Dieu này dung v6i cà nam và nu. Vi dy èI dQ tuÔi
20-24 ty lç hO':lt dQng kinh té cùa nam da giàm tir 93,6% nâm 1989 xu6ng càn
89% nâm 1999. Ty lç này cùa nu giàm tir 88,8% nâm 1989 xu6ng càn 82,1 %
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nàm 1999. Diêu này co thé là do trang th~p ky 90 nên kinh té cùa Vi~t Nam

phat triên m<:tnh, cac gia dlnh délu tlI cho con di hÇ>c nhiêu hO'n. VI v~y ty I~

h0<:tt dt?ng kinh té à cac ltIa tu6i d1I6i 25 giàm di.

Bang 2 : Ty I~ lao d(mg theo tuÔi và gi6i tinh (%)

Nh6m Tong diéu tra dân s6 Tong diéu tra dân s6 EMu tra vé mlic song
tuai 1989 1999 1992-1993 (chung)

Nam Na Chung Nam Na Chung

15-19 71,0 68,0 73,9 51,7 48,6 54,8 78,7

20-24 90,9 93,6 88,8 85,5 89,0 82,1 85,9

25-29 93,1 97,3 89,5 91,2 97,7 84,6 90,6

30-34 92,3 96,9 88,2 91,0 98,3 83,7 93,3

35·39 90,6 95,2 86,8 91,2 98,0 84,9 95,2

40-44 87,1 91,2 83,6 88,9 96,4 82,2 92,9

45-49 82,2 86,7 78,5 84,1 92,6 76,5 93,3

50-54 75,4 83,6 70,6 73,4 83,9 64,8 87,3

55-59 63,4 78,5 56,1 59,6 70,5 51,1 82,5

60+ 28,5 37,8 21,9 25,9 35,0 19,4 -
Tong 77,5 81,6 74,1 73,5 79,8 67,8 81,7

NgllOI1 : T{)1Ig el.le Thôllg kê, T611g dié'1I Ira dâ1l Sô' l'à 1Ihà J : ehllyê1l khào l'é'
lao d(mg l'à l'i~e là",. Hà NQi, 2002 : T611g C1./e Thôllg kê, Uy ba1l Kê'
hogeh 1Ihà Illroc, Ngâ1l hà1lg Ihê'gim. 1994.

Ty l~ hOf,lt d9ng kinh tluthành th! và nông thôn

Nhln chung, ty I~ hO<;lt dt?ng kinh té à nông thôn cao hO'n thành thi. Diêu
!1ày cüng cho két quà tlIO'ng tl! khi ta xem xét ty I~ dân s6 h0<:tt dt?ng kinh té theo
nhom tu6i. Vi~t Nam là m(>t n1I6c nông nghi~p, 80% dân s6 s6ng à nông thôn.
Ty I~ hO<;lt dt?ng kinh té à dt? tu6i 13-14 à nông thôn là 37,6%, dt? tu6i 15-19 là
75,3% trang khi do cac con s6 này à thành thi lan 11Iqt là 17,8% và 53,4%. Diêu
do chUng to râng nglIài dân à nông thôn bât délu làm vi~c sam hO'n. Ty I~ thanh
niên à nông thôn tiép tl,lc di hÇ>c à dt? tu6i 13-19 thap hO'n rat nhiêu so vOi à
thành thi. d cac nhom tu6i khac, ty I~ làm vi~c à thành thi cüng thap hO'n à nông
thôn : 65,8% dân à dt? tu6i 55-59 và 46,7% à dt? tu6i 60-64 à nông thôn vân
con tiép tl,lc lao dt?ng, trang khi con s6 này Ci thành thi chi là 46,8% và 30%.
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Bàng 3 : Ty l~ dân s6 hOl;lt dQng kinh té và dân s6 không hOl;lt dQng
kinh té theo giâi tinh và khu Vl;l'c (%)

HOé;lt d~ngl 1989 1999
Giâi lfnh

Thành th! NOng thOn Thành thi NOng thOn
Ho~t dQng kinh té
Tong 56 67,9 81,5 64,7 75,8
Nam 76,3 85,7 74,1 80,7
Na 60,7 78,1 56,2 71,2
Không ho~t dQng kinh té
Tong 56 32,1 18,5 35,3 24,2
Nam 23,7 14,3 25,9 19,3
Na 39,3 21,9 43,8 28,8

NgIlO/l: Tô'f1g C/.IC T/lô'ng ké. Tô'lIg dië'u lra dâll sô' và nhà J ;
Chllyéfl khdo l'é'/ao d(JlIg và viifc /àm. Hô N(Ji. 2002.

Ml)t diêm khac nÛ'a giii'a thành thj và nông thôn là m(Jt b(J ph~n dân èJ
thành thj không ho~t d(Jng kinh té mà chi làm cac công viçc trong gia dlnh
ho*c s6ng bàng nguon thu nh~p khac. Trong khi do, nguài dân nông thôn luôn
coi công viçc nÇli trg chi nhu m(Jt phan trong công viçc hàng ngày phai làm
cua hÇ>. Rat it nguài dân nông thôn không tham gia ho~t dl)ng kinh té và chi
làm n(Ji trg. Hon nÛ'a, do d~c thù cua công viçc nhà nông nên nhiêu nguài
không b dl) tuôi lao dÇlng vAn co thê tiép tl;!C làm viçc.

Néu dem so sanh két qua cua TÔng diêu tra dân s6 và nhà èJ nam 1999
vâi CUÇlC tÔng dieu tra dân s6 nam 1989, ta thay ràng ty lç ho~t dÇlng kinh té
co chiêu huâng giam ca b nông thôn và thành thj.

Ty l~ hO{lt d~ng kinh tl theo trinh d~ hi!c vân

Ty lç ho~t d(Jng kinh té cua nhÛ'llg nguài co trloh d(J hÇ>c van cao thuàng
cao hon nhÛ'llg nguài co trlnh d(J hÇ>c van thap. Ty lç ho~t d(Jng lèinh té cua nhÛ'llg
nguài chua t6t nghiçp tiêu hÇ>c trên ca nuâc chi là 70%, trong khi ty l~ này lên
tâi 90% b nhÛ'llg nguài dâ t6t nghi~p cao dâng hay d~i hÇ>C. a cac trlnh dÇl hÇ>c
van cao (t6t nghiçp trung hÇ>c chuyên nghi~p trb lên), ty l~ ho~t dÇlng kinh té cua
nÛ' cao hon nam. Co thê là do thông thuàng, ty l~ nguài tiép tl;!C hÇ>c lên d~i hÇ>c
èJ nam cao hon. NhÛ'llg phI;! nÛ' khi dâ d~t trlnh dÇl hÇ>c van cao thuàng co nhiêu
kha nang di làm hon so vâi nhÛ'llg phI;! nÛ' khac. Hon nÛ'a ty lç này dugc tinh toan
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trên toàn bQ s6 dân tù 15 tuôi trà lên, mQt bQ ph~n dân s6 nam co trlnh dQ hQC
van cao hon nù thl không càn à dQ tuÔi lao dQng và do do không làm vi~c.

Bang 4 : Ty I~ lao dQng theo trlnh dQ h~c van,
khu vl;l'c và gim tinh (%)

Trinh dQ hQc van Thành thi Nông thOn Cà nlJac

Nam Na Nam Na Nam Na

KhOng hQc tiêu hQc· 68,9 54,1 76,9 75,4 75,5 71,4

Da t6t nghi~p tiêu hQc 72,4 65,2 82,2 87,0 80,1 82,4

T6t nghi~p Pho thOng trung hQc 76,3 73,2 85,4 86,4 81,5 80,2

T6t nghi~p TH chuyên nghi~p 87,8 91,7 82,9 94,8 84,9 93,4

T6t nghi~p cao dâng, dé;li hQc ho~c cao hon·· 90,8 93,1 87,1 97,1 89,5 94,6

Ngu6n: Tô'ng CI.le Thô'ng ké. 1991.
* : bao g6m cd nhiing nguài chua hÇJc héf tiéil hÇJc.
** : Cao ddng kéo dài 3 ndm sau khi tôt nghifp trung hÇJc phô' thông.

con dçli hÇJc kéo dài 5 ndm.

Muc dQ ho~t dQng kinh té theo trlnh dQ h9C van giùa thành thi và nông
thôn cüng khac nhau. à mQi trlnh dQ hQc van, ty l~ ho~t dQng kinh té cùa phI;!
nù thành thi thap hon à nông thôn. Co nhiêu ly do dé giài thich hi~n tUQ'I1g trên.
Truac hét, ty l~ phI;! nù à nhüog dQ tuÔi càn trè, trlnh dQ h9C van thap và dang
muon tiép t~c hQc à thành thi cao hon à nông thôn. Hon nùa, ty l~ phI;! nù thành
thi à nhà nQi trq và song bang nguôn thu nMp khâc cao hon à nông thôn. H~
thong bào hiém xii hQi duqc ap dl;!ng chù yéu à khu VI!C kinh té nhà nuac, do
do ty l~ phI;! nù duqc huàng trq cap huu tri à thành thi cao hon à nông thôn.
PhI;! nù nông thôn tham gia lao dQng séJm và ngùng lao dQng mUQn hon. D6i
vm nam, so sanh giùa hai khu Vlfc thành thi và nông thôn cüng cho thay cac
két quà khac nhau. à trlnh d(l h9C van thap, ty l~ lao dQng à nông thôn cao
hon, nhl10g à trlnh dQ tù trung hQc chuyên nghi~p trà lên thl ty 1~ này à nông
thôn l~i thap hon. Ly do co thé là do truac dây à nông thôn nhüog nguà'i co
trlnh dQ hQc van cao nhu v~y thuà'ng co gâng tlm cho mlnh mQt công vi~c à
co quan nhà nuôc hay thoat ly. Sau khi vê huu, h9 thuà'ng trà vê quê sinh song.
VI v~y, à trinh dQ hQc van này, so nguà'i vê huu à nông thôn cao hon thành thi.

That nghi~p và thiéu vi~c làm

S6li~u th6ng kê vé tlnh tr~ng that nghi~p và thiéu vi~c làm à Vi~t Nam
càn rat h~n ché, nên kho danh gia tlnh tr~ng này mÇ>t cach dung muc. Cu('>c
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•

t6ng diêu tra dân s6 nàm 1989 phân bi~t nguèli co vi~c làm và nguèli không
co vi~c làm. nhung I~i không d~nh nghia dugc ro ràng vê tlnh tr~ng thiéu vi~c

làm. T6ng diêu tra dân s6 và nhà à cua Vi~t Nam nam 1999 dà c6 gâng minh
h9a mQt cach ro nét tlnh tr<;lng that nghi~p và thiéu viçc làm. Chung ta càn co
thé sù dl:mg két quà cua nhÜ'I1g cUQc diêu tra khac nhu: s61içu vê diêu tra muc
s6ng dân cu 1992-1993 và 1997-1998 dé danh gia tlnh tr~ng that nghi~p và
thiéu vi~c làm. Tuy nhiên mQt s6 kho khan sè này sinh VI kMi ni~m sù dl:mg
trang cac giai do~n nghiên CtIu I~i khac nhau.

Ty l~ thât nghi~p theo tu6i và giUi tinh

Theo cUQc t6ng diêu tra dân s6 nam 1989, càng à dQ tuôi cao thl ty 1ç
that nghi~p l~i càng giàm. DQ chênh l~ch không dang ké gifra nam và nù,
nhung l~i kM ro r~t gifra thành thi và nông thôn. Nhln chung. ty I~ that nghiçp
trên cà nuac là 5,8%, à thành th~ là 13.2% và 4,0% à nông thôn. Ty 1~ này
cao nhat à dQ tu6i 13-14 và 15-19. d tat cà cac dQ tuôi ty I~ that nghi~p à
thành thi dêu cao hon à nông tMn. Tuy nhiên, duai dây chung ta sè thay tlnh
tr~ng thiéu vi~c làm à nông thôn I~i kM phÔ bién.

Bàng 5 : Tf I~ that nghi~p theo nhom tuÔi, khu Vl!C và gim tinh (%)

Nh6m tuoi Thành th! 1989 Nông thôn 1989 Ca nt/OC 1989 Ca nllâc 1999

Nam Na Nam Na Nam Na Na Nam

13 - 14 67,1 67,6 24,5 21.9 29,2 25,9 - -
15 - 19 43,7 47,8 12,5 10,8 17,8 16,3 11,9 10,1

20 - 24 20,2 19,5 5,3 3,6 8,3 6,6 7,2 5,9
25- 29 9,7 7,4 2,2 1,5 3,9 2,7 3,7 3,2

30 - 34 5,8 3,4 1,4 0,8 2,5 1,4 2,5 2,0
35- 39 3,4 2,1 0,8 0,5 1,5 0,9 2,4 1,3

40 - 44 2,9 1,2 0,7 0,4 1,2 0,6 2,4 1,1

45 - 49 2,9 0,7 0,4 0,3 1,0 0,3 2,3 0,9

50 - 54 2,3 0,5 0,3 0,2 0,7 0,3 2,7 1,1

55- 59 1,4 0,5 0,3 0,2 0,5 0,2 2,4 1,2

60 - 64 0,7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 - -
65 + 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 - -
Tong 13,2 13,1 4,4 3,7 6,6 5,4 4,3 3,5

Nguon: T6ng CIfC Thông kê, 1991 và T6ng diiu Ira dân sô và nhà
aViifl nam 1999. Chuyên khdo vi /ao dçng và viifc /àm tçlÎ Viift Nam.
Hà Nfji, 2002.
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d thành thi, ty l~ tre ern à dQ tuôi 13-14, bat dâu tharn gia vào hOi;lt
d<;mg kinh té, không c6 vi~c làm là 67,3%. Ty l~ này là 45,7% à dQ tuôi 15
19. Con à nông thôn, cac con s6 wemg lÎng là 23,1 % và 11,6%. Diêu d6 chlÎng
tà ràng, hem 1/2 s6 thanh niên thành thi bi lâm vào tloh tri;lng không c6 vi~c

làm sau khi rài ghé nhà truàng. Où sao thl thanh niên nông thôn cüng dé dàng
tlm dugc vi~c làm hem. Ti;li dây, ty l~ thât nghi~p cùa nhfrng nguài tir 20 tuôi
trà lên giam dân: chi con 4% d6i vâi nh6m 20-24 tuôi và chi khoang 1% vâi
nhom 25-29 tuÔi ; trong khi do à thành thi, ty l~ thât nghi~p vAn cao à cac dt)
tuôi này. Nhu v~y, gia nMp thi truàng lao dQng à nông thôn dé dàng hem so
vâi à thành thi. Do lao dQng dugc SU dl;lng chù yéu trong lïnh vl;l'c nông
nghi~p, nai không doi hài trloh dQ ky thu~t cao. Tuy nhiên, d~c thù cùa nông
thôn li;li là thiéu vi~c làm.

S6li~u cùa tÔng dieu tra dân s6 và nhà à nàrn 1999 cho thây, ty lç thât
nghiçp cao nhât là nhom tuôi tre nhât, ty lç này giam kha deu cho dén dQ
tuÔi 35-39 chi con co 2,44% d6i vâi nam và 1,32% d6i vâi nii'. d mQi dQ
tu6i, theo s6 li~u nàm 1999 ty lç thât nghiçp cùa nam deu cao hem nii' (xem
ban~ 5).

Tj ~ thât nghi~p theo trinh d(J h{Jc vân

Bang 6 phan anh ty lç tMt nghi~p theo trinh dQ hQc vân dl;l'a theo két
qua cùa cUQc t6ng diêu tra dan s6 1999. D6i vâi nhfrng nguài co trloh dQ hQc
van tir trung hQc chuyên nghiçp trà lên ty l~ thât nghiçp là 3,6% chung cho
ca hai giâi, 4,7% d6i vâi nam và 2,7% d6i vâi nii'.

Bang 6 : Ty I~ that nghi~p theo trinh dQ hQc van, khu v'!c và giôi tinh
theo s61i~u TÔng diéu tra dân so và nhà à 1999 (%)

Trfnh dO hQC van Cà nlroc Thành th] N6ng ThOn

Chung Nam NO' Chung Nam NO' Chung Nam NO'

Kh6ng biét dQC 3,4 4,0 3,0 8,7 9,8 7,7 2,8 3,3 2,5
biét viét

Chlla t6t nghi~p 3,3 3,3 3,4 7,5 7,7 7,3 2,7 2,6 2,8
tiêu hQc

T6t nghi~p tiêu 3,2 3,5 2,8 8,8 10,1 7,3 2,1 2,1 2,0
hQC

T6t nghi~p trung 5,6 6,1 5,0 10,2 11,7 8,3 3,7 3,8 3,5
hQc ca sà
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Trfnh d(> hQc van Cà mlâc Thành th! Nông Thôn

Chung Nam Na Chung Nam Na Chung Nam Na

T6t nghi~p trung 7,5 7,9 6,8 11,9 13,2 10,3 4,5 4,8 4,1
hqc pho thông

Công Nhân kY 4,3 4,6 3,5 5,1 5,2 4,7 3,4 3,8 2,1
thu~t

Trung hQc chuyên 3,6 4,7 2,7 4,7 6,3 3,4 2,7 3,4 2,1
nghi~p

T9t nghi~p cao 4,5 4,5 4,4 4,8 4,7 5,1 3,6 4,1 2,9
dàng, DH

Tong 56 4,0 4,4 3,5 8,4 9,3 7,3 2,7 2,8 2,5

Ngllon : Tting qlC Thling kê, 2002.

Ty l~ thâ:t nghi~p cao nhâ:t à nhUng nguài t6t nghi~p ph6 thông trung
hQc à cà thành thi và nông thôn. Phàn 1&1 hQ dang chÛ' dé hQc tiép lên d~i hQc,
ho~c néu à nông thôn, nhUng nguài à trinh dQ này dang tim mQt công vi~c

phù hqp vm trlnh dQ hQc vâ:n mà hQ da râ:t c6 gâng dé d~t duQ'c. HQ thuO'ng hy
vQng tim duQ'c mQt công vi~c khac trong lïnh Vl,lc phi nông nghi~p.

Ty l~ thâ:t nghi~p à nhUng nguài da c6 trinh dQ tiêu hQC râ:t thâ:p à khu
Vl,lc nông thôn (2,1 % chung cho cà hai gim ; 2,2% d6i vm nam và 2,0% d6i
vm nù). d thành thi, ty l~ tMt nghi~p cùa nh6m này cao tm muc bâo dQng
(8,8% chung cho cà hai gim; 10,1% d6i vm nam và 7,3% d6i vm nù). D6là
nhUng nguài vùa rài ghé nhà tnlO'ng dé bât dâu tham gia ho~t dQng kinh té.B(>
ph~n dân 56 này phân 1&1 vân côn 56ng ph~ thuQc vào gia dinh, trinh dQ hQc
vâ:n thâ:p và chua duQ'c dào ~o nghé. Do v~y hQ chi c6 thé tim duQ'c nhUng công
vi~c vâ:t và, thu nh~p thâ:p. HQ thuO'ng tir ch6i nhUng công vi~c này, do d6 mQt
56 nguài t\l nguy~n trà thành tMt nghi~p. Vi~c nhUng nguài c6 trinh d(l hQc
vâ:n thâ:p à thành thi thuO'ng xuyên rai vào hoàn cành thâ:t nghi~p là râ:t dang
quan tâm. Vm nén kinh té thi tnlO'ng, cac doanh nghi~p, ké cà doanh nghiçp
nhà nuac bât bu(lc phài d6i mm công ngh~, t6 chuc l~ lao d(lng. HQ dôi hai
châ:t luqng lao d(lng cao hem. Do d6, m(lt 56 nguài c6 trinh d(l và tay nghé thâ:p
mau ch6ng bi dào thài. Tmh tr~g này càng dé xày ra khi vâ:n dé dào ~o nâng
cao chuyên môn cho nguài lao d(lng chua duQ'c tién hành m(lt cach thaa dang.

Bién d9ng cua Iy l~ 'luft nghi~p

Theo t6ng diéu tra dân 56 nam 1989, ty l~ thâ:t nghi~p ph6 bién trong
cà nuac là 5,8% (13,2% à thành thi và 4,0% à nông thôn). Két quà cùa cu(lc
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diéu tra vé muc sông nâm 1992-1993 l~i cho là 9,4% 6 thành th! và 6,9% 0
nông thôn. Cie ty l~ này déu duqc tfnh toan trên t6ng sô dân tù 13 tu6i tro
lên. Sô liçu cua T6ng diéu tra Dân sô và Nhà 0 nâm 1999, tfnh tmtn trên t6ng
sô dân tù 15 tu6i tr61ên cho biét ty l~ that nghiçp là 8,4% 6 thành th! và 2,7%
6 nông thôn. Theo cu<)c diéu tra vé lao d<)ng và vi~c làm 6 khu VI!C thành th\,

ty l~ that nghiçp 0 thành th! trên ca nuoc là 5,8% dôi voi sô dân tù 15 tu6i tro
lên. N6i m<)t cach t6ng quat, ty lç that nghi~p 0 thành th! co xu huong giam
nhèf chfnh sach d6i moi kinh té cua Nhà nuoc. Nhà nuoc khuyén khfch cac

thành phan kinh té phât triên và t~o viçc làm cho xa Mi và khuyén khfch bàn

thân nguèfi lao d<)ng tl! t~o vi~c làm cho minh. Chuong trlnh quôc gia vé vi~c

làm da dua m<)t h~ thông cac trung tâm d!ch Vl,l vi~c làm vào ho~t d<)ng. Dây
là cau nôi giüa nhà tuyên dl,lng và nguèfi lao d<)ng. Oie trung tâm này da gap

phan làm giam tinh tr~ng that nghi~p. Trong vèmg 5 nâm (1991-1995), gan 5
tri~u vi~c làm da duqc t~o thêm. Sô vi~c làm moi dân dan cân bàng voi sI! gia
tâng ll!c luqng lao d<)ng. Tuy v~y, chua tM str dl;lng hét sô nguèfi that nghi~p

tù nhÜ'ng nam truoc dé l~i.

Ty l~ thiéu vi~c làm

NhÜ'ng nâm gan dây, khi Dang và Nhà nuoc thl!c hi~n chfnh sach d6i
moi, m<)t chuyên bién m~nh me da duqc ghi nh~n trong vi~c phân công và str

dl,lng lao d<)ng 0 nông thôn. M~c dù v~y, viçc làm và hi~n tl1qng thiéu vi~c

làm vân con là van dé dang 10 ng~i.

Lao d<)ng 6 nông thôn co chiéu huong gia tâng rô rçt cà vé sô luqng và

ty l~, trong khi di~n tfch dat trông tr<;>t l~i ngày càng bj thu h~p do nhu cau dô
thj hoa, do SI! phat triên cua công nghiçp và do nhiéu nguyên nhân khac nüa.

Trong giai do~n 1979-1989, sô lao d<)ng 6 nông thôn da tâng thêm 5 tri~u

nguèfi, giai do~n 1990-1993 là 2 tri~u nguèfi, trong khi di~n tfch dat nông
nghi~p l~i giam trung binh khoang 2.000 ha moi nâm. Trong thèfi ky sap xép
l~i lao d<)ng và giam biên ché 0 khu VI!C kinh té nhà nuoc, hon ntra tri~u lao
d<)ng dôi du da phai tro vé nông thôn dê làm nông nghi~p. Diçn tfch dat tfnh
theo dâu nguèfi vi v~y l~i càng giam xuang, chi con 0,3 ha m<)t lao d<)ng. Vi

ly do do, hi~n tl1qng thùa lao d<)ng l~i càng tro nên ph6 bién. Néu coi sa gièf
làm vi~c trung binh moi nâm là chi sa dé làm thuoc do muc d<) co vi~c, ta thay
ràng m<)t lao d<)ng 6 nông thôn co sa gièflàm vi~c chi bàng 75-80% sa gièf
cua m<)t lao d<)ng 0 thành thj. N6i cach khac, co ft nhat 25-30% nguèfi lao
d<)ng nông thôn không co du vi~c làm, vi theo nhu so sanh trên dây, m<)t phan
nguèfi lao d<)ng 6 thành thj ding không co du vi~c làm.
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Bang 7 : So gio và ngày Jàm vi~c trung binh trong 12 thang vira qua
cua so dân tham gia lao d(mg theo khu vt!c và giÔÎ tinh

Khu vl!c/giéJi trnh 56già 56 ngày3*

Cà mlâc

Nam 1.709,7 214

Nrr 1.647,8 206

Dân s6 n6i chung 1.677,5 210

Thành th!

Nam 1.988,2 249

Nrr 2.059,4 257

Dân s6 n6i chung 2.025,7 253

NOng thOn

Nam 1.646,6 206

Nrr 1.552,0 194

Dân s6 n6i chung 1.597,4 200

Ngllôn: T6ng C!#C Thô'ng kê. Ùy ban Kê' IIO~ch nhà lIIrélc.
Ngân hàng 'hê'giéli. 1994.

Do thiéu vi~c làm b khu vl!c nông thôn, nên da và dang co hi~n tUÇ/ng
nguoi lao dçmg tir nông thôn dÔ ra thành th~ dé tlm vi~c. Theo m9t so uac
luqng, co khoàng 300.000 nguoi lao d9ng tir nông thôn dén Hà N9i dé tlm
vi~c làm trang nhil'ng ngày nông nhàn. Dieu do gây rat nhieu kho khan cho
công tac quàn ly dô th~ và gây ra tlnh tr~ng qua tài ve h~ tang CCJ sb, cac h~

thong d~ch Vl;l 0 trung tâm dô th!.

Vi~c làm trong cac khu VlfC kinh tl

Bàng 8 phàn anh solao d9ng làm vi~c cho nen kinh té quoc dân, phân
bo theo 3 khu Vl!C kinh té chinh : nông nghi~p, công nghi~p và d~ch Vl;l.
Nguoi ta co thé dé dàng nh~n thay ràng nông nghi~p vân là ngành thu h.ut
nhieu lao d9ng nh,lt (khoàng 72% tÔng so nguoi lao d9ng trang nam 1991
và khoàng 70% tÔng so lao d9ng cùa nam 1999). Nhfrng nam gan dây, CO

3. DUÇlc linh loan dua Irén liêu chuân ngày làm viçc 8 liéng.
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câu nghé nghi~p da và dang chuyên bién, nhtrng chua m~nh më. Vâi công
CU9C dÔi mâi, công nghi~p hoa và hi~n d"lÏ hoa nén kinh té, nguài ta hy vçmg
ràng lao d9ng à khu vvc nông nghi~p së chuyên dân sang khu Vl!C công
nghi~p và djch Vl;l. Trên thl!c té, lao d9ng da chuyên djch tù ngành nông
nghi~p sang công nghi~p và djch V1,l. Néu nam 1991 ty l~ lao d9ng nông
nghi~p là 72,6%, thl dén nam 1999 ty l~ này chi càn là 69,9%. Ty l~ lao
d9ng trong ngành djch V1,l nam 1991 là 13,8% ty 1~ này tang nh~ cha dén
1999 d~t 15,7%.

Bang 8: Phân b61ao dt')ng theo ngành kinh té, 1991-1999

Ngành kinh té 1991 1994 1999

Sélao d(lng % Sélao d(lng % Sélao d(lng %
(1000 ng) (1000 ng) (1000 ng)

N6ng nghi~p 22.482,6 72,6 24.430,5 71,7 25.057,1 69,9

C6ng nghi~p 4.214,0 13,6 4.351,7 12,9 5.341,20 14,9

D!ch v~ 4.277,4 13,8 5.181,7 15,4 5.628 15,7

Têlng 30.974,0 100 33.663,9 100 35.847,0 100

Nguon: Tbng qlc Thông kê, và Tbng qlc Niên gùim Thông kê 1979-1994,
Tbng diêll fra Dân sô' và Nhà d Vi~f Nam 1999.
Chuyên khdo vê' laD dçng và vi~c làm fqi Vi~f Nam

Co thé chia lao d9ng ra làm hai lo~i: nhil'ng nguài sàn xuât ra cua cài
v~t chât và nhil'ng nguài không sàn xuât ra cua di v~t chât. Khu vvc sàn xuât
cua di v~t chât bao g6m nhil'ng ngành trl!c tiép t~o ra cùa cài v~t chât ho~c
gia trj gia tang trong lïnh vvc phân ph6i. Khu vvc phi sàn xuât bao g6m cac
ngành quàn ly và djch V1,l. Bang 9 cha thây sI! phân công lao d9ng dl!a theo
s6li~u cua hai CU9C tÔng diéu tra dân s6 nam 1979 và 1989. Da s6 nguài lao
d9ng (94%) làm vi~c trong khu vl!c sàn xuât cua cài v~t chât. Không co thay
dôi dang ké vê phân b6lao d9ng trong cac ngành kinh té trong su6t giai do~n
này, ngo~i tru ty 1~ nguài lao d9ng trong ngành nông-lâm nghiçp giàm nh~ và
tang trong ngành thuang m~i và djch Vl;l.

So sanh két quà cùa TÔng diéu tra dân s6 nam 1999 và két quà cua
TÔng diéu tra dân s6 1989 ta thây ty lç lao d9ng làm vi~c trong lïnh vvc sàn
xuât v~t chât da giàm 3%. Ty tn;mg ngành nông nghi~p da giàm nh~. Néu nam
1989, tÔng ty trçmg lao d9ng cua ngành nông nghi~p chiém 71,1 %, thl dén
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nàm 1999, ty trong này là 69%. M<)t so ngành tnrac dây (nàm 1989) chua

xuat hiçn, thl dén nàm 1999 da bât dau xuat hiçn aViçt Nam, m~c dù ty tr9ng

lao d<)ng làm viçc trong cac ngành này con nhû. Vi dl,l nhu d!ch Vl,l tu van,

d!ch Vl,l n<)i trq gia dlnh.

Bang 9 : Phân b6 lao dQng theo ngành kinh té qu6c dân
nam 1979 và 1989 (%)

Ngành kinh té 1979 1989 1999

1. Khu vvc san xuat cùa cai v~t chat 93,6 93,8 90,49

01. Gông nghi$p 11,1 11,7 9,36

02. Xây dl,J'ng 3,1 2,0 2,49

03. Nông nghi$p 72,8 71,1 69,19 (1)

04. Lâm nghi$p 0,6 0,3 (1)

05. Giao thông 1,8 1,9 (2)

06. Buu chfnh viên thông 0,2 0,1 2,45 (2)

07. ThuC1ng nghi$p, cung ung v~t tu 3,9 6,6 7,0

08. Gac ngành sàn xuat khac 0,1 0,1 1,78 (3)

II. Khu vVc phi san xuat cùa caï v~t chat 6,4 6,2 9,51

09. Nhà dIa, d!ch v~ công cÇlng, du I!ch 0,7 0,7 0,7

10. Khoa hQc 0,3 0,1 0,07

11. Giao d~c 2,6 2,6 2,52

12. Van h6a và ngh$ thu~t 0,2 0,2 0,19 (4)

13. Yté, giao d~c thé chat và thé thao, bào hiém xa hÇli 0,9 0,9 0,68 (5)

14. Tài chfnh, tin d~ng 0,2 0,3 0,18

15. Hành chfnh sl,J' nghi$p 1,2 1,1

16. HOé;lt dÇlng lién quan dén kinh doanh tài sàn, - - 0,27
d!ch v~ tu van

17. Quàn Iy Nhà nuâc và an ninh quoc phàng 2,47

18. Gac ngành phi sàn xuat khac 0,3 0,3 1,33

Tong 100 100 100

Ngllon : T6f1g qlc Thô'flg kê. 1991. T6ilg dié'1I tra Dân S{/ và Nhà cf Vi~t NatJ/
1999. Sô'/i~1I t6ng hr;p tir cGc biè'1I t6ng hr;p.

Chû thich (1): bao gom cd Nông flglti~p, Lâm nglti~p và Tluiy sdn
(2): Bllu chinlt vién thông và giao thông v~n tdi
(3): K/uiclt sf,ln nhà Itàng
(4) Val1 hoa l'à thê't/tao
(5): Y tl và dru trr; xii }u?i
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Chât IUlfIlg và trinh d~ chuyên môn cua lao d~ng
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Chat hrqng cua lao dçmg là mÇ>t chi s6 tÔng hqp cua nhiéu yéu t6 nhu
trinh dÇ> hQc van, trinh dÇ> ky thu~t, chuyên môn và trinh dÇ> nghé nghi~p, thê
h!c và suc khoe cua nguoi lao dÇ>ng. Cac yéu t6 trên co biêu hi~n hay không
trong công vi~c, diéu này con phl,l thuÇ>c vào hàng lo~t nhân t6 nhu diéu ki~n

làm vi~c, co sb h~ tang cua doanh nghi~p, trinh dÇ> công ngh~, dau tu, tÔ chuc
lao dÇ>ng hqp lY. Do v~y, b dây chung tôi chi dé c~p dén mÇ>t s6 khia qnh cua
chat luqng lao dÇ>ng nhu trinh dÇ> hQc van, trinh dÇ> ky thu~t và chuyên môn,
sl! phân công lao dÇ>ng co ky thu~t.

Két quà th6ng kê nam 1989 cho thay, trong s6 dân tir 13 tuÔi trb lên,
gan 50% chua t6t nghi~p tiêu h<.>c, 26% da t6t nghi~p tiêu hQc, 3% da t6t
nghi~p trung h<.>c chuyên nghi~p và chi 1,5% co trinh dÇ> cao hon (cao dâng
trb lên). S6 luqng lao dÇ>ng chuyên môn ky thu~t bao g6m cac can bÇ> khoa

h<.>c ky thu~t và công nhân ky thu~t. Can bÇ> khoa hQc ky thu~t là nhÜ'llg nguoi
da t6t nghi~p cac truong chuyên ngành, tir trung h<.>c chuyên nghi~p trb lên.
Công nhân ky thu~t là nhÜ'llg nguoi làm vé ky thu~t và co chtIng chi cua mÇ>t
truOng d~y nghé ho*c chua co, nhung trlnh dÇ> tUe1ng duong v6i nguoi da co
chtIng chi. Trong tÔng s6 28,7 tri~u nguoi lao dçmg dang làm vi~c nam 1989,
co 3,5 tri~u thuÇ>c lao dÇ>ng co chuyên môn ky thu~t, chiém khoàng 12%. Con
s6 rat thap này chtIng to trinh dÇ> ky thu~t cua lao dÇ>ng con rat h~n ché. S6
luqng can bÇ> co trinh dÇ> cao dâng hay d~i h<.>c chi chiém khoàng 20% tÔng
s6 lao dÇ>ng co ky thu~t.

Trinh dÇ> cua lao dÇ>ng ding khac nhau giii'a thành thj và nông thôn. à
thành ph6 co nhiéu co hÇ>i và diéu ki~n cho giao dl,lC d~i h<.>c he1n b nông thôn.
Trlnh dÇ> cua lao dÇ>ng vi thé cao he1n. Theo két quà diéu tra mUc s6ng nam
1992-1993, tY l~ biét chii' (b lua tutSi tir 10 trb lên) chiém 90,7% dân s6 thành
th! và 80% dân so nông thôn. S6 nam di h<.>c trung binh là 4,6 nam b nông thôn
và 7,1 nam b thành pho. Trong b6i cành cua nhÜ'llg nam 1992-1993, ty l~ dén
truOng b nông thôn co xu huang giàm nhanh chong theo tutSi, b lua tutSi 10-14
là 63,4%, trong khi tir 15-17 tutSi chi co 20,6%. cac chi so tUe1ng tIng b thành
pholà 76,8%, 46,0% và 8,1 %. Theo két quà diéu tra muc song dân cu Vi~tNam
nam 1997-1998, tY lç biét chii' cua nhÜ'llg nguŒ tir 15 tutSi trb lên là 90,47%, ty
lç này b thành th! là 94,71 % và b nông thôn là 89,05%. 50 v6i so liçu cua nam
1992-1993 thi s6 nam di hQc trung binh cua nguoi Viçt Nam trong diéu tra
1997-1998 tang lên (5,7 nam b nông thôn và 7,9 nam b thành thi). 50 vm nam
1993, tY lç di hQc cua cac nhom tuÔi cua nam 1998 déu tâng lên. Vf dl,l, nam
1993 chi co 2,9% so nguoi trong dÇ> tutSi tir 18 dén 24 tutSi di hQc, thi ty lç này



430 DÂN sa VÀ PRAT TRIÉN 0 VItI' NAM

o nam 1998 là 22,3% 0 thành t~ và 5,7% 0 nông thôn. Tuy nhiên, muc d(> tang
ty I~ di h<;>c 0 nông thôn chua dang kê. Han nua, nhüog nguè1i co trlnh d(> cao 0
nông thôn dêu muon ra thành pho làm vi~c. VI v~y, dào tJ;\o nghê 0 nông thôn
ding là m(>t van dé dn dUÇ/c quan tâm.

Tru(Jc dây, trong thè1i ky quan liêu và ban cap, truè1ng h<;>c và cac CO

so d~y nghê tuang doi phat trién nhàm tang cuè1ng nhanh chang d(>i ngü
công nhân ky thu~t và sa IUÇ/ng lao d(>ng co trinh d(> trung h<;>c chuyên
nghi~p, cao dàng ho~c d~i h<;>c dé dap (mg nhu du vé nguon nhân l,!c co
chuyên môn ky thu~t cho nén kinh té quoc gia. Tir khi th'!c hi~n chfnh sach
dÔi mai, cac trung tâm d~y nghé cüng tang nhanh chang vé soiuÇ/ng và da
d~ng hoa cac lo~i hlnh dào t~o. N(>i dung dào t~o dUÇ/c dÔi mai cho phù hqp
vai h~ th6ng mai. Theo thong kê cùa Bq Giao dl,lc và Dào t~o, nam 1995 cà
nuac co 173 truè1ng công nhân ky thu~t, 253 truè1ng trung h<;>c chuyên
nghi~p, 101 truè1ng cao dàng và d~i h<;>c. Ngoài ra càn co khoàng 250 CO so
d~y nghé 0 cac 'qu~n, noi dào t~o nhüog nghê phÔ bién nhat. Ml,lc tiêu cùa
cac CO so này là d~y mqt sa ngành công ngh~ nhàm dap (mg nhu cau cùa
cac don vi sàn xuat và d~ch vl,l cùa d~a phuong, cùa phat triên kinh té gia
dlnh và nâng cao kién thuc.

Trang nhüog nam gân dây, sa nguè1i tot nghi~p cac truè1ng côngnhân
ky thu~t, trung h<;>c chuyên nghi~p, cao dàng và d~i h<;>c tang nhanh. Tir 1990
dén 1995, IUÇ/ng lao dqng tot nghi~p trung h<;>c chuyên nghi~p tang trung blnh
gân 2.500 nguè1i/nam, tot nghi~p cao dâng và d~i h<;>c tang 4.000 nguè1i/nam,
công nhân ky thu~t tang 7.000 nguài/nam. Tir sau nam 1994, sa nguè1i tot
nghiçp cac truè1ng trung h<;>c chuyên nghi~p và cao dâng d~i h<;>c không ngùog
tang lên. Co cau cac b~c h<;>c cüng thay dÔi. Néu nam 1997 ty l~ nguè1i tot
nghi~p d~i h<;>c chi chiém 34,79% thl dén nam 1999 ty l~ này dâ lên tai
45,19%.

M~c dù v~y, nhè1 phat trién cac lo~i hlnh dào t~o, tâm quan tr<;>ng cùa
dào t~o không ngirng dUÇ/c nâng cao, không chi 0 trung uang mà cà 0 cac
dia phuong, không chi trong cac truè1ng công l~p mà cà 0 cac truè1ng dân
I~p và cac trung tâm d~y nghé. Trên th'!c té, sa nguè1i dUÇ/c dào t~o co thé
càn cao hon do dân sa ho~t dông kinh té noi chung ngày càng tang, sa
nguè1i mai dUÇ/c dàot~o chua co ành huong nhiêu dén trlnh d(> cùa nguon

nhân l,!c.
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Bàng 10 : So ngllài tot nghi~p cac trllOng công nhân ky thu*t,
TueN, cao dâng và dl;li hqc, 1990-1994 (nghin ngllài)
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LOiili hinh 1990 1994 1997 1999 2001
dàotiilo

Sc % Sc % S6 % Sc % Sc %
Ittqng ItJqng Ittqng Illqng Illqng

Công nhàn 34,4 36,1 64,9 43,0 70,6 33,15 88,7 35,28 -• -•
ky thu~t

TH CN 39,9 41,9 49,0 32,4 68,3 32,07 49,1 19,53 74,6 32,14

Cao dêng, 20,9 22,0 36,9 24,6 74,1 34,79 113,6 45,19 157,5 67,86
d~ihQc

Chung 95,2 100 150,8 100 213 100 251,4 100 232,1 100

Ngu6n: T6ng c~c Thông kê, Niên gùim thông kê 1979-1994, sô' liifu
cùa 89 Gùio d~c và Dào tçzo. T6ng Cl,K Thôflg Kê,
Niên gùim Thông kê 2001, trang 482, 485.489
và Niên gùim thông kê 2002, tr. 457. 461.

* Không tlm thâ'y sô' liifu trong Niên gùim thông kê

Co câu nghê nghi~p cùa nhiing nguài da duqc dào t~o (da co bâng câp)
trong dân 56 ho~t dQng kinh té tù 16 tuÔi trà lên trong nhiing nam gan dây
duqc trinh bày trong bàng Il, Nam 1994, co 3,3 tri~u nguè1i lao dQng trên 16
tuÔi duqc dào té;lo, trong do công nhân ky thu~t chiém 42,8%, trinh dQ trung
hQc chuyên nghiçp chiém 36,2% và trinh dQ cao dâng, dé;li hQc chiém 21 %.
Ty l~ lao dQng duqc dào ~o chuyên môn ho~c co trinh d" nghê nghi~p chi
chiém 8,3% tÔng 56 dân trong dQ tuÔi lao dQng. Tuy nhiên, nhu da phân tfch
à trên, ty l~ này 5ë côn cao hC1n néu ta tinh cà 56 nguè1i duqc dào t~o à nuac
ngoài, à cac truè1ng dân l~p và cac trung tâm d~y nghê câp qu~n.

Theo 56liçu trong bàng 10 cho thây CC1 câu dào té;lo cùa Viçt Nam thay
dÔi rât nhiêu. Néu nam 1990 56 công nhân ky thu~t duqc dào t~o chiém
26,58%, 56 dào té;lo cao dâng và dé;li hQc chiém 35,9% thi dén nâm 1999 56
nguè1i duqc dào t~o cao dàng và dé;li hQc chiém 69% và 56 nguè1i duqc dào té;lo
công nhân ky thu~t chi chiém co 12%. TInh hinh này da dân dén CO câu
chuyên môn ky thu~t cùa lao dQng Vi~t Nam mât cân d6i. M~c dù ty lç lao
d"ng co trinh dQ cao dàng, dé;li hQC 50 vOl cac nuac trên thé giai không cao,
nhung do 56 công nhân ky thu~t co trinh dQ tay nghê cao ft, nên gây càm
tuàng râng à Viçt Nam hiçn nay dang "thùa thay thiéu thq" (Xem 56 liçu
bàng 11).
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Bên c~nh ty l~ laD dçmg co dào t~o thap, vi~c phân công lao dçmg co
dào t~o ciing không cân d6i. Philn lôn 50 lao dçmg này t~p trung èJ Cele thành
pho lôn, chi mÇlt ltrçmg nh6 làm vi~c èJ nông thôn. a nông thôn, d~c bi~t là
mien nui và vùng dân tÇlc ft ngltoi, ty l~ hQc sinh hQc d~i hQc, cao dàng và
trung hQc chuyên nghi~p thap han nhieu 50 vôi èJ thành ph6.

Bang 11 : 86 lao d(mg trên 16 tuÔi duQ'c dào tê;lo trong nuac,
1990-2001 (nghin nguài)4

LO<;li hinh 1990 1994 1997 1999 2001
dào t<;lO

86 % 86 % 86 % 86 % 86 %
IIIÇ1ng IIIÇ1ng IIIÇ1ng IIIÇ1ng IIIÇ1ng

Côllg nhân 95,4 26,5 69,8 16,4 102,5 11.03 134,3 12.6 * *
ky thu~t

TH CN 135,4 37,6 155,6 36,6 164,1 17.66 195,9 18.4 262,8 23,1

Cao dâng, 129,6 35,9 200,3 47 662,6 71.31 734,9 69.0 873,0 76,9
d<;lihQc

Chung 360,4 100 425,7 100 929,2 100 1065,1 100 1135,8 100

Ngu6n " Tdng CIfC Thông kê, Niên giam thông kê 1994.
Hà N9i 1995. tr. 349. 351, 355.
Tdng CIfC Thông Kê, Niên giam Thông kê 2001,
trang 482,485,489 và Niên giam thông kê 2002, trang 457,461.

* Niên giam thông kê

M~t khac, rat nhiéu ngltoi g6c nông thôn, nhung sau khi t6t nghi~p l~i

không muon trèJ ve quê làm vi~c mà èJ l~i tlm vi~c èJ thành ph6. Dieu do càng
làm giàm ty l~ lao dÇlng co dào t~o èJ nông thôn, v6n da rat nghèo nàn. Ngoài
ra, ca du dào t~o nghé èJ nông thônl~i không hqp ly (xem bàng 12) : trong
56 1.000 laD dÇlng èJ nông thôn, chi co 47 ngltoi da qua dào t~o. Trong 56 do,
20 ngltoi hQC cac ngành khoa hQc tl;! nhiên, xa hÇli, kinh té, ky thu~t và công
ngh~ ; 4,4 ngltoi hQC cac ngành nông, lâm, nglt nghi~p ; phân con l~i hQC cac
chuyên ngành khâc. Vôi 80% dân 56 s6ng èJ nông thôn và 72% ngltoi laD dÇlng

4. S6li~u do Ban biên t~p c~p nh~t.
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làm nông nghiçp, ty lç 4,4 nguà'i lao dçmg dà qua dào t<;1.o vé nông, lâm, ngu

nghiçp là không dang kl

Tom l<;1.i, trong nhùng nâm gan dây, mi;ic dù da co nhiéu ca gang phat
triên hqp ly viçc dào t<;1.o ky thu~t và chuyên môn nhàm nâng cao trlnh dQ cua
lao dQng, nhung ty lç lao dQng da qua dào t<;1.o van càn nit thap so vai têing dân

sa trong dQ tuêii lao dQng. Co cau dào t<;1.O, vé trlnh dQ dào t<;1.O cüng nhu
chuyên môn, chua duqc cân dai và hqp lY. St! phân công lao dQng co dào t<;1.o
càn nhiéu bat hqp ly gifra cac vùng, gifra thành thi và nông thôn. Diéu này

châc chan sè ành huà'ng dén st! phat triên kinh té -xa hQi cua cà nuac.

Bang 12 : Ca cau ngành dào tl;lo cua lao d«)ng nông thôn

Chuyên môn Ca cau 86 lac d(lng qua dào té;lo
% trên 1.000 lac d(lng à nông thôn

Khoa h9c tl! nhiên 6,3 3,0
Khoa h9c xii Mi 12,5 5,9
Kinh té 11,7 5,5
Khoa h9C ky thu~t 33,3 15,6
và công ngh$
Nông, lâm, ngu nghi$p 9,3 4,4
Y- duqc 10,3 4,8
Thé thao, van h6a 1,0 0,5
Cac ngành khac 15,6 7,3
Tong s6 100 47,0

Nguon : Ngllyén Van Thié'lI. 1995.

Dt! bao ve cung-cau lao d«)ng và that nghi~p

Dl! Mo vi dân sô' hOlJ.t dljng kinh tl

Nhùng dt! bao này dt!a trên két quà nghiên cûu cua Têing Cl,lC Thang kê
(Têing Cl,lC Thang kê, 1994). Phuong phap tinh dt!a trên ty lç tham gia hO<;1.t
dçmg kinh té. Câc già thiét bién dêii nhu sau :

- Viçc chuyên dêii tù nén kinh té bao cap sang kinh té thi trtrà'ng và mà'
rçmg hqp tac kinh té së làm tâng nhu cau vé lao dQng. Nhung vé co bàn, do
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phài là lao dQng trè và co ky nâng cao, VI thé ty lç hOé;lt dQng kinh té à lûa tu6i
trè co thé sè tâng. Nhung do sa lUÇ1ng h9C sinh, sinh viên phài tâng lên dé
nâng cao trlnh d(> cho nguôn nhân hIc, nên ty lç hOé;lt dçmg kinh té trong nhom
tu6i dén tn1àng (15-19 và 20-24) sè giàm xuang.

- Nhà ké hOé;lCh hoa gia dlnh, phl;l nû à tu6i sinh dè co ft con hon, VI v~y
co thé ty lç hOé;lt dçmg kinh té cùa nû sè tâng lên.

Nhûng dl! bao vé dân sa hOé;lt d(>ng kinh té dUÇ1c trlnh bày tom lUÇ1c
trong bàng 13. Theo do, dâfl sa à tu6i lao dQng sè tâng tù 37 triçu nguài nâm
1995 lên dén 42,4 triçu nguài nâm 2000, co nghïa là tâng thêm 5,4 triçu
nguài, trung blnh m6i nâm co thêm hon 1 triçu nguài lao dQng. Ty lç tâng này
sè gây sûc ép mé;lnh mè lên viçc diéu chinh lao dQng. Khoàng m(>t phân tu sa
nguài mai gia nh~p thi truàng lao dQng là thanh niên duai 25 tu6i.

Bang 13 : MQt vài chi s6 dl! doan
vé dân s6 ho~t dQng kinh té, 1990-2005

1990 1995 2000 2005

T6ng so 32.184 36.979 42.373 47.886

Lao dQng tre (duai 24 tuoi) 11.500 12.744 14.137 15.350

Lao dQng 6 tuoi tru6ng thành 19.339 22.662 26.526 30.751

Lao dQng cao tuoi 1.345 1.573 1.710 1.785

Tang trong ky

Chung 4.795 5.394 5.513

Lao dQng tre (duéli 24 tuoi) 1.244 1.393 1.213

Lao dQng 6 tu6i truèmg thành 3.323 3.864 4.225

Lao dQng cao tu6i 228 137 75

Nam 2.598 2.921 3.011

NO' 2.197 2.473 2.502

Ty so gic~i tlnh 97,5 99,9 101,1 104,0

TY l, tang dân so ho,t d9n9 kinh té

Chung 2,8 2,7 2,5

Lao dQng tre 2,1 2,1 1,7

Lao dQng 6 tu6i truèmg thành 3,2 3.2 3,0

Lao dQng cao tUOi 3,1 1,7 0,9

Ngu6n : T6ng c~c Thông kë, 1994
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Dl! Mo vê' nhu cdu lao di1ng
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01,1' bao vê nhu câu lao dQng co tM dUÇ/c tr1nh bày theo cac soli~u khâc
nhau, dva theo cac già thiét khac nhau, Da co mQt so dV bao vê khà nang t~o

thêm vi~c làm trong giai do~n 1996-2000, Trên cO sb mQt so già thiét vê von
dâu tu, khoàn dâu tu dê t~o ra mQt vi~c làm mai và mQt so chinh sach, chuong
tr1nh t~o vi~c làm, pho giao SU Dû Minh Cuong (1995) dV Mo trong giai do~n
1996-2000, 4,4 tri~u vi~c làm sê dUÇ/c t~o ra, Ngoài ra, khu vvc kinh té phl:l
co thê thu hut thê_m mQt phân lao dQng, nhung vân không dap Ung dUÇ/c muc
tang cùa ngu6n nhân Ivc, do là côn chua kê so nguài thât nghi~p hi~n t~L

Theo dV bao cùa BIT (lLO/ESAMAT, 1994), h~ so co gian vi~c làm
hi~n nay cùa Vi~t Nam là 0,25, Néu h~ so này tang lên 0,33 và ty I~ tang
trubng cùa GDP là 10%/nam, trong khi ty I~ thât nghi~p hi~n t~i vân 6n dinh,
th1 cac vi~c làm mai ciing chi dù dap tIng solao dQng mai gia nh~p thi truàng
lao dQng.

MQt tinh toan khâc cùa Trung tâm nghiên c1ÎU Dân so và Lao dQng
(1996) ciing cho thây ràng trong 5 nam qua (1996-2000), nguài ta da t~o thêm
5,5 tri~u vi~c làm mm. Nhu v~y, con so thât nghi~p, tinh theo gia tri tuy~t doi,
sê giàm xuong không dang kê, ngay cà khi ty I~ thât nghi~p giàm xuong do
nguon nhân Ivc gia tang (ty I~ thât nghi~p sê côn khoàng 3,5% vào nam 2000).

Ciing cân hru yràng, nhii'ng dV Mo này chua tinh dén vi~c giài quyét
bQ ph~n lao dQng du thùa b nông thôn.
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"I>Ôi mOi"
và sI! di ehnyên ngnon nhân lI!e

No/weil Hellaff

Tù nam 1986, Vi~t Nam dà chçm con dLIàng chuyên sang mQt nen kinh
té han hÇ1p trong do Nhà nLIoc tiép tl,lc dong mQt vai trà quan trçmg. Dieu do
co nghïa là không chi co Nhà nLIoc ho trÇ1 Ccle nhân ta sàn xuat thông qua ké
hOi:lch hoa t~p trung, mà mQt phân càn phài thông qua tht trLIàng. Trong suat
10 nam qua, nhil'ng bién d6i ve chfnh trt trên thé gioi ti:li cac nLIOc thuQc HQi
d6ng wang trÇ1 kinh té trLIOC dây và cham dUt sI! cô l~p voi cac dai tek kinh té
tiem nang. di;tc bi~t là cac nLIOc ASEAN, da làm thay d6i phLIang thuc hQi
nh~p cua Vi~t Nam trong trao d6i quac té. Trong bai cânh này, cân phài phân
tfch nhil'ng thay d6i dang dien ra à Vi~t Nam.

Nhà nLIOc Vi~t Nam không càn dong vai trà dQc quyen trong dieu tiét
lao dQng. Dai voi nhil'ng ngLIài moi ra nh~p tht trLIàng lao dQng, dieu này co
nghïa là ngày càng co ft vi~c làm trong lïnh vl!c công. Càn dai voi nhiing
ngLIài dâ co công an vi~c làm th) thay d6i quan tr9ng nhat là vi~c t6 chuc li:li
khu vl!c kinh té nhà nLIOc bàng cach giàm biên ché và ve hLIU sOm. Qua dQ tù
nen kinh té ké hot;lch hoa t~p trung sang nen kinh té tht trLIàng dLIÇ1C tién hành
thông qua vi~c thay d6i hành vi trên tht trLIàng lao dQng. Thay d6i này không
thê dLIÇ1C dien ra ngay l~p tuc. Vi~c Nhà nLIOc tach dân ra là mQt dieu ki~n cân
nhLIng không du dê xuat hi~n mQt th, trLIàng lao dQng th~t sI!. JO nam sau D6i
moi và trLIOC khi co sI! thay d6i ve vai trà cua cac doanh nghi~p nhà nLIoc, thê
hi~n qua vi~c ngày càng giàm ngLIài làm vi~c trong khu VI!C kinh té nhà nLIOc.
dieu quan tr9ng là phài t6ng két danh gia nhiing tac dQng cua chfnh sach này
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d6i vai th! tnràng lao dçmg. Và chung tôi dà ch9n yéu t6 di chuyên ngu6n
nhân h!c dê nghiên CtTu van dé này.

Chinh sâch Dôi mai da t~o diéu kiçn cho nhfrng thay dôi vé nhân h!c
trong cac linh vl!c thê ché và linh vl!c ho~t dçmg. Viçc phân tich qua trlnh bién
dôi theo thài gian cùa nguon nhân Il!c cho ta c6 mqt cai nhln ra nét vé sI! tai
ca cau hç th6ng sàn xuat cùa Viçt Nam và vé vai tro cùa chinh sach Dôi mai
trong tién trlnh d6. Viçc tai cau tnk dang diên ra hiçn nay g6p phan vào viçc
xây dlJng mqt th! tnràng 1ao dqng bâng cach dé ra cho cac tac nhân kinh té
mqt hç th6ng khuyén khich - chién luÇ)'c phat triên kinh té mà Viçt Nam da ap
dl;mg chua thl!c sI! dây m~nh - ding nhu ràng buqc nhàm tich tl;l cac tinh nang
dqng thùa huàng tù truyén th6ng cha ông. Phan dau cùa chuang này n6i vé
cac bién dôi cùa nguon nhân Il!c trong thài gian 10 nam qua, qua d6 ta c6 thê
xac d!nh ra bàn chat cùa sI! di chuyên cùa nguon nhân Il!c Viçt Nam trong
giai do~n d6, xét vé m~t kinh té vi mô. Phan thu hai n6i vé nhfrng hành vi di
chuyên cùa cac tac nhân kinh té và tac dqng cùa chfnh sach Dôi mai lên
nhÜ'ng biêu hiçn này. Phan thu ba n6i vé van dé di chuyên nguon nhân Il!c trên
ph~m vi qu6c gia.

NhiIng bién dÔi eua nguon nhân h,te

Nam 1976, sau khi dat nuac th6ng nhat, hai hç th6ng kinh té, mqt cùa
mién Bâc dl!a vào nén kinh té ké ho~ch h6a t~p trung, và mqt cùa mién Nam
dl!a vào th! truàng, da hqp nhat vai nhau. T~i mién Bâc, cac ho~t dqng kinh
té tu nhân vân tiép tl;lc ton t~i sau khi hç th6ng kinh té ké ho~ch hoa t~p trung
duÇ)'c hlnh thành, nhung ty lç nhân công cùa khu vl!c tu nhân giàm dang kê :
trong khoàng thài gian tù 1960 dén 197 I, giàm tù 14% xu6ng côn 5% trong
nông nghiçp và tù 22% xu6ng 12% trong công nghiçp ché bién (TÔng CI;lC

Th6ng kê, 1973)1. Ké ho~ch h6a duÇ)'c ap dl;lng cho mién Nam tù nam 1976,
nhung không may thành công, d~c biçt trong nông nghiçp.

Nam 1986, tuc là 10 nam sau khi dat nuac th6ng nhat, chfnh sach D6i
mai bât dau duÇ)'c thl!c hiçn. Luc này khu vl!c tu nhân chiém 15% lao dqng
nông nghiçp, trong khi d6 khu vl!c nhà nuac và t~p thê su dl;lng 2% và 83%

I. Nam 1960 là nam cu6i cûa ké hO';lch lan Ihu nhal, 1958-1960. 1971 là nam cu6i cùng cûa
công cUQc xây dt,lng l';Ii miên Bac sau Ihai ky dàu liên cûa chién Iranh.
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lao dçmg nông nghi~p (T6ng cl;lc Thong kê, 1986). Oing nàm do, tao dQng phi
nông nghi~p cua khu vl!c tu nhân là 23%, cua khu vl!c nhà nuac là 47%, và

cua khu vl!c t~p thé là 30%. Khu VI!C tu nhân trong Ccle ho~t dQng phi nông
nghi~p giàm dan cho dén t~n nàm 1987-1988, cho dù trong giai do~n do ngày
càng co nhieu nguài co công àn vi~c làm. Khu vl!c nhà nuac giàm dan trong

ho~t dQng kinh té phi nông nghi~p bât dau tù nàm 1985, trong khi so luqng
lao dQng tàng dén t~n nàm 1988 (biêu do 1),
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Biêu do 1 : Dien bien vi~c làm phi nông nghi~p, 1984-1997

Tù nàm 1989, c.le Quyét d!nh so 176IHDBT và IIIIHDBT cua HQi
dong BQ Truàng (nay là Chinh phu) cho phép nguài lao dQng ve huu sam, tl!
thôi vi~c và giàm biên ché trong khu vl!c nhà nuac, Trong giai dOé;ln 1989
1994, so lao dQng trong khu vl!c công giàm 1,2 tri~u nguài, tuc là khoàng
28% t6ng so tao dQng trong khu VI!C nhà nuac nàm 1988, và 4% t6ng so lao
dQng cua nàm do, trong khi tù 1989 dén 1994, han 4,7 tri~u nguài ra nMp th!
truàng lao dQng. Cüng trong khoàng thài gian do, tuc là tù nàm 1989, so lao
dQng trong khu vl!c t~p thé bat dau giàm. Tù 1991 dén 1995, llnh VI!C t~p thé
mat di 1,8 tri~u lao dQng trong cac ho~t dQng phi nông nghi~p, và dieu này
nhln chung là co Iqi cho khu VI!C kinh té tu nhân. Vi~c ngày càng co nhieu
nguài làm vi~c trong khu VI!C tu nhân, cùng vai n~n that nghi~p cüng nhu vi~c

rut dan c.le ho~t dQng cho phép giài quyét so lao dQng nghi vi~c trong khu VI!C

nhà nuac và t~p thê, cüng nhu Il!c luqng lao dQng mai trên th! truàng lao dQn'g
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(biêu do 1). Nam 1990,0 Viçt Nam kinh té tu nhân tro thành khu VI!C kinh té
Slr dl;mg nhiéu lao dQng nhat néu không tfnh nông nghiçp2.

Bang 1 cho thay sI! phân ba nhân công nam 1997 theo lïnh vl!c thê
ché. Nam 1997, nông nghiçp chi càn Slr dl;mg 66% nhân Il!c (BQ Lao dQng.
Thucmg binh và Xii hQi. 1988). Tuy v~y, sI! thê hiçn chu<1n cua sI! phân ba
nhân Il!c giii'a cac khu vl!c thê ché khac nhau, bao gom khu vl!c nhà nuGc.
ngoài nhà nuGc. khu vl!c nUGc ngoài và khu vl!c han hqp. vân không du dê
ta nâm mQt cach Cl;l thê và chfnh xac nhii'ng bién d6i trang 15 nam qua.
Nhung dù sao no ding cho ta biét sI! tang truong cua "khu vl!c kinh té ngoài
nhà nUGc" trang tÔng sa lao dQng. Vé lao dQng phi nông nghiçp, ng(;lch công
chûc và cac doanh nghiçp nhà nUGc cüng co sa lao dQng nhu nhau. "Khu vl!c
kinh té ngoài nhà nUGc" là mQt t~p hqp không dong nhat. trang do co tfnh
dén ca m~t viçc làm. No bao gom ca nhii'ng doanh nghiçp theo kiêu tu ban.
theo cach noi chfnh thûc cua Viçt Nam, và nhii'ng doanh nghiçp gia dlnh hay
thq thu công. thuong gia, hay cac doanh nghiçp tu nhân. 69% nhân công phi
nông nghiçp duqc Slr dl;lng trang "khu vl!c ngoài nhà nUGc", trang do 13.5%
là trang cac doanh nghiçp thuQc khu vl!c tu nhân. Cho dén nay cac doanh
nghiçp này cüng không phat triên nhiéu xét theo khfa c(;lnh dong gop vé m~t

nhân Il!c cüng nhu san Iuqng. và van càn nàm ngoài lé'. Hon nii'a, gan 90%
co so kinh té gia dlnh không Slr dl;lng nguài ngoài. Khoang 90% cac hQ kinh
té gia dlnh hO(;lt dQng khai thac nông-Iâm-ngu nghiçp hay nuôi trong thuy
san. Cuai c ùng, trang sa 10% hQ kinh té gia dlnh hO(;lt dQng phi nông nghiçp,
thl 3/4 co hO(;lt dQng buôn ban hay dich Vl;I, nghia là cac tiêu thuong ban lé
hay cac d,ch Vl;I gân VGi nguài dân. Tiém nang phat triên viçc làm phi nông
nghiçp trang khu vl!c kinh té gia dlnh van càn rat h(;ln ché cho dén t~n giai
dO(;ln này (MüLISA & IRD, 1999).

Kha nang phM triên viçc làm trang khu vl!c kinh té gia dlnh liên quan
ch~t chë dén kha nang thu hut cua cac hQ kinh té gia dlnh, xét vé m~t kinh té.
Chfnh nhà co nhiéu doanh nghiçp hQ gia dlnh, chu không phai nhà sI! tang
truong cua chung. chung ta ngày càng co nhiéu viçc làm. Dây cüng là thl!c
tr(;lng cua cac ca thê lao dQng dQc I~p, hiçn dang chiém hon 1/3 t6ng sa lao
dQng co viçc làm 0 Viçt Nam nam 1997.

2. Nàm 1991. cac hqp tac xii dii sir dl!ng 72% nhàn công Hong nông nghiçp (d6i véli 77('r
nam 1984).
3. Sa luqng doanh nghiçp công nghiçp tu nhàn khac nhau l'fit 100 giùa cac nam Iii h~ng chung
cha thay sI! hat 6n dinh trong Iinh \Vc này. viçc thành I~p cac doanh nghiçp méli không du ôê
bù dap vào nhùng doanh nghiêp mat di (Vû Tuan Anh. 1995).
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Bang 1 : Phân bD nhân công theo Iïnh vl!c ho~t d<)ng
và theo khu Vl!C thé ché nam 1997 (%) .

441

Khu Vl!C lhé ché linh Vl!C ho~l d(lng

Nông Công ThLIC1n9 Phan lrong Phan lrang
nghi~p nghi~p m~i và long 56 long 56 vi~c

d!ch vl,l vi~c làm làm phi
nông nghi~p

Khu vlle eông 1,9 25,9 31,7 12,7 29,9

Ho~l d(ll1g công - - 18,5 4,9 12,7

Khu vl!c Nhà nLIâc 1,8 25,4 13,0 7,6 16,9

Doanh nghi~p 0,1 0,5 0,2 0,2 0,3

Khu vlle t~p thê và hqp tâe xii 0,3 1,4 0,8 0,6 1,0

Khu vl/C tu' nhân 0,3 29,7 6,2 5,3 13,5

Công ty 0,2 19,4 3,6 3,4 8,5

Doanh nghi~p nho - 3,2 2,0 0,9 2,4

Doanh nghi~p von nLIâc ngoài . 7,1 0,6 1,0 2,6

Khu vlle gia dinh 95,5 15,3 20,2 65,9 18,7

Doanh nghi~p h(l gia dinh không 92,2 13,7 17,9 63,1 16,6
cO nhân công ngoài

Doanh nghi~p h(l gia dinh cO 3,3 1,0 1,7 2,6 1,5
nhân công ngoài

Doanh nghi~p gia dinh khâc - 0,6 0,6 0,2 0,6

Câ nhân . . 0,4 0,1 0,3

Lao d9n9 tll do 2,0 27,7 40,6 15,4 36,6

Làm cha chfnh minh - 26,1 37,9 13,2 34,2

Làm lhuê 2,0 1,6 2,7 2,2 2,4
T" .. 100 100 100 100 100ongso

Ngu6n: MOUSA & IRD, 1999.

Nhiing biêu hiçn dâu tiên cua sI! bién dÔi ngu6n nhân ll!c trên phuC1llg
diçn ca cau lao d9ng theo khu Vl!c da bât dâu xuat hiçn tir nam 1994. Tir 1993
dén 1997, ti lç cua lao dçmg nông nghiçp trong tÔng sa viçc làm giam tir 73%
xuang 66%, trong công nghiçp là tir 13,4% xuang 10%, trong thUC1llg m~i và
djch Vl,l tang tir 13,6% lên 24%. Viçc làm trong công nghiçp chi con chiém
29% nam 1997, trong khi chiém m9t nira lao d9ng phi nông nghiçp trong
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nhfrng nam 1980. Tir 1993 dén 1997. công nghi~p mat di 894.000 vi~c làm và
nông nghi~p mat hon l tri~u. Cüng trong khoang thài gian do. thU'ong m(;li và
d~ch Vl;! t(;lO ra dU'qc 4 tri~u vi~c làm. NhU' v~y. khu vl!c này vira co vai tro thu
hut s6 lao dçmg dU' thira cua công nghi~p và nông nghi~p, vira co vai tro t<;\o
công an vi~c làm cho nhfrng lao dçmg moi cùa th~ trU'àng. Khu vl!c kinh té tU'
nhân và lïnh VI!C d~ch Vl;! cùng phat triên song song. Trong khu VI!C kinh té tU'
nhân, vi~c t(;lO công an vi~c làm co dU'qc là do tang s6 lao dçmg dQc l~p hon
là do sI! phat triên cùa cac doanh nghi~p mang tinh gia dlnh hot;tc tU' ban.
Trong lïnh v'!c d~ch Vl;!, tiêu thU'ong và d~ch Vl;! ca thê là hai lïnh v'!c phat triên
nhat xét vê mt;tt vi~c làm. Néu miên BlÎc mang tinh nông nghi~p hon miên
Nam4 thl ti l~ cùa công nghi~p và thU'ong m~i trong lao dQng phi nông nghi~p

là tU'ong dong.

Trong khi lao dQng cùa khu v'!c kinh té nhà nU'oc giam, dong gop cùa
kinh té nhà nU'oc cho GDP tang tir 38% nam 1986 lên 42% nam 1994, tuc là
tang khoang 8,5%/nam (theo gia c6 d~nh nam 1989). Trong khoang thài gian
ay, cac khu v'!c khac tang trU'ong voi t6c dQ khoang 5,7%/nam. Vi~c giam và
dôi moi lao dQng trong khu v'!c kinh té nhà nU'oc mang l~i nhiêu thành công
trong san xuat, t~o thu~n lqi dê tang san lU'qng cho khu VI!C này. Tuy v~y, mt;tc
dù khu v'!c kinh té tU' nhân thu hut lU'qng nhân công dU' thira cùa khu v'!c kinh
té nhà nU'oc và mQt phan lân s6 lao dQng moi ra nh~p th~ trU'àng lao dQng,
nhung l~i dong gop rat it vào phat triên kinh té cùa cà nU'oc. Tir nam 1987 dén
1991, lao dQng cùa khu v'!c này tang 28%/nam, trong khi do san xuat chi tang
5,8%/nam. NgU'qc l~i, tir 1986 dén 1995, lao dQng trong công nghi~p tang
0,7%, san xuat tang 9,8%. Trong lïnh vl!c d~ch Vl;!, tang trU'ong san xuat cüng
là 9,8% và lao dçmg tang 6,6%/nam.

NhU' v~y là co mQt s'! tU'ong t1'ng gifra hiçn tU'qng d~ch Vl;! hoa nên kinh
té Viçt Nam và s'! tang lao dQng trong khu vl!c kinh té tU' nhân, mà vai tro chù
yéu cùa khu v'!c này co lë là làm cho xii hQi chap nMn dU'qc qua trlnh tai tÔ
chuc hç th6ng san xuat. cac xu hU'âng Ion cùa viçc tai tô chuc là giam lao
dQng trong khu v'!c kinh té nhà nU'oc, chap nh~n chuyên dÔi kinh té hqp tac
xii, dong thài mo cira kinh té 0 mQt muc dQ nhat d~nh cho cac tac nhân ngoài
nhà nU'oc, gom cà cac doanh nghiçp nU'oc ngoài, dù 0 giai dO(;ln này cac doanh
nghi~p này. vân chU'a dU'qc don tiép mQt cach th'!c s'! coi mo. Nhung, nhfrng

4. Theo diéu Ira viçc làm 1997 ciia B(J Lao d(mg. Thuang binh và Xli hQi. nOng nghiçp sir dl,mg
75% nhân cOng cr mién Bâc và 57% cr mién Nam. Xem Minislry of Labor. Invalids and Social
Affairs. 1998.
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xu thé mà ta quan sat duqc èJ muc dQ kinh té vi mô I~i xuat phat tu cach mà
cac tac nhân kinh té, nhiing nhà tuyên dl:mg hay nhiing nguèti di xin vi~c phan
ung truoc nhiing ràng bUQc và nhiing CCI hQi mà chién luqc D6i moi t~o ra.

Cac biêu hi~n cua sI! di chuyên

S6 luqng làm công an IUC1ng trên tÔng sa lao dQng vân duqc duy trI
trong thè1i gian này. Viçc giam ty tr<.mg cua khu vt!c kinh té nhà nuoc và viên
chuc trong tông_so lao dQng cho thay st! giam lao dQng làm công an IUC1ng
duqc dén bù bâng viçc t~o ra viçc làm trong khu vt!c tu nhân. Theo BQ Lao
dQng ThuClng binh và Xa hQi, nam 1997, sa nguèti làm công an IUClng chiém
19% t6ng sa lao dQng ca nuoc, trong khi do lao dQng trong khu vt!c nhà nuO"c
(co tinh ca kinh té hon hqp) chiém 9% tÔng sa lao dQng, tuc là khoang gan
mQt nua sa lao dQng huèJng IUClng. Néu nhu Dôi moi không danh clau st! gia
tang hay st! suy giam cua ché dÇ> làm công an IUClng, thi no I~i danh clau st!
xuat hiçn cua mÇ>t th~ truètng trong do cac quy tek v~n hành da duqc BQ Lu~t

lao dQng quy d~nh r6 nam 1994. Viçc tuyên dl;mg nhân công không thuÇ>c
trach nhiçm cua Nhà nuoc nfra, chi tru khu vt!c kinh té Nhà nuoc và ng~ch

công chuc, vi~c diéu chinh trên th~ truètng lao dçmg dien ra thông qua nhu cau
và cach thuc tuyên lao dQng cua cac doanh nghiçp, cûng nhu vi~c cac doanh
nghiçp này cung cap công viçc và thai dQ cua nhiing nguèti di tlm vi~c. Néu
cho râng phan lao dÇ>ng huèJng IUC1ng trong nông nghiçp là không dang kê và
d~i da so lao dÇ>ng huèJng IUC1ng làm viçc trong nhiing khu vt!c phi nông
nghi~p, thi solao dÇ>ng huèJng IUC1ng chiém già nUa tÔng solao dçmg thuÇ>c cac
ngành phi nông nghiçp. MÇ>t phan quan tr<.>ng cua soluqng lao dQng duqc xac
d~nh bên ngoài th~ truètng lao dÇ>ng, tuc là trên th~ tfltètng hàng hoa và d~ch Vl;!,
bèJi không phài suc lao dÇ>ng duqc dem ra trao d6i mà là cac san phâm hay
viçc cung cap dich Vl;!.

Nhiing thay dÔi trong boi cành kinh té da co tac dÇ>ng dén nhiing biêu
hi~n cua di chuyên. Do không thay dôi r6 nét vé CCI cau cua bQ may san xuat
nên vi~c tÔ chuc I~i rihân công vân chua thoa dang và cac bi~n phéip diéu
chinh I~i chi dien ra ngoài lé, tùy theo nhu cau cua Nhà nuoc và mong muon,
khà nang cua nhân viên nhà nuoc. Nhu chung tôi da noi èJ trên, hai nén kinh
té èJ mién Nam và mién Bac da di theo nhiing con duè1ng khac nhau tu nam
1945 dén khi th6ng nhat. Hç thong kinh té duqc ap dl;!ng hiçn nay là mÇ>t hç
thong két hqp mÇ>t so d~c diêm cua hç thong kinh té ké ho~ch t~p trung cua
mién Bac voi mQt s,a d~c diêm cua nén kinh té thi truètng duqc ap dl;!ng rQng
rai èJ mién Nam cha dén nam 1975. Dat nuoc thong nhat da kéo theo nhiing
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thay d6i vé nguon nhân h,rc CJ cà hai mién Nam Bâc, CJ cà nhÜIlg nguài h,r
nguy~n ding nhu nhfrng nguài do t6 chuc yêu du. Ngay tir giai do/;\n này, sI!
di chuyên vé nguon nhân ll!c da tàng dân, cho dù vân con h/;\n ché dén truck
cuoi nhÜIlg nàm 80. Vi~c thong nhat dat nuac trên thl!c té da kéo theo vi~c t6
chuc l/;\i h~ thong san xuat cùa Vi~t Nam mÇ>t cach may moc, diéu mà sau này
chinh sach D6i mai da dem dén mÇ>t luong gio mai. d dây. chung ta sè t~p

trung dén cac ho/;\t dÇ>ng phi nông nghi~p, trong chirng ml!ç mà mÇ>t phân quan
tr<.>ng nhat cùa nông nghi~p, ngoài cac nông truàng cùa nhà nuac và cac công
nhân nông nghi~p, không thuÇ>c thi truàng lao dÇ>ng.

Trong so laD dÇ>ng hi~n dang làm vi~c trong công nghi~p và dich vl,I,
khoang 24% là da tirng thay d6i công vi~c mÇ>t Mn và 7% hc1n mÇ>t lân5•

Khoang 2/3 da tl! nguy~n thay d6i vi~c làm, ho~c h<.> di tlm mÇ>t công vi~c tot
hem, ho~c h<.> co nhÜIlg ly do ca nhân hay gia dinh. Ty l~ nguài thay d6i công
vi~c it nhat mÇ>t lan CJ mién Bâc nhiéu hc1n Nam (36% so vai 29%), trong do
èJ mién Nam 80% là tir nhu du cùa ban thân, con èJ mién Bâc chi là 45%.
NhÜIlg d6i thay trong di chuyên do véln truyén l/;\i dén ngày nay và dugc phan
anh rô nét hem trên blnh di~n vùng, nhât là khi mà tinh di chuyên vé m~t

không gian cùa nhân ll!c con h/;\n ché. T/;\i mién Bâc, di san dé l/;\i là mÇ>t h~
thong trong do công vi~c 6n dinh và vi~c tién thân trong sI! nghi~p do Nhà
nuac quyét dinh. Trong mÇ>t h~ thong nhu thé, moi ca nhân tl! ch<.>n cho mlnh
mÇ>t nghé nghi~p tùy vào kha nàng cùa mlnh và vi tri mà h~ thong giao dl,lc
dào t/;\o cung cap. Dugc dào t/;\o tUC1ng Û'Ilg vai vi~c co vi~c làm. Ngugc l/;\i, èJ
mién Nam, vai ljch sil là mÇ>t nén kinh té thi truàng, èJ do vi~c ll!a ch<.>n ngành
h<.>c không dam bào cho nguài ta co dugc mÇ>t vi~c làm. Trong mÇ>t h~ thong
nhu thé. nhÜIlg ch<.>n ll!a ban dau thuàng không dam bao cho co mÇ>t công
vi~c, mà phl,l thuÇ>c vào tlnh hlnh kinh té noi chung và nhu cau laD dÇ>ng noi
riêng t/;\i thài diêm nguài lao dÇ>ng tham gia vào thi truàng lao dÇ>ng.

T/;\i mién Bâc, nhÜIlg biêu hi~n cùa dân so ho/;\t dÇ>ng kinh té co vi~c

làm và nhÜIlg nguài co nhu du tim vi~c làm không dugc diéu chinh nhanh
chong bâng biéu hi~n cùa nhÜIlg nguài sil dl,lng lao dÇ>ng. NhÜIlg nguài co
công àn vi~c làm, d*c bi~t là trong khu vl!c kinh té nhà nuac, không bo vi~c

hàng lo/;\t sau nàm 1986 nhâm tàng thu nh~p. Trên thl!c té, thu nh~p cùa nhÜIlg
nguài làm trong cac hÇ> kinh té gia dlnh và nhÜIlg lao dÇ>ng tl! do thuàng cao
hem so vai thu nh~p cùa nhÜIlg nguài làm vi~c trong khu vl!c nhà nuac. Nhlffig

5. Kél qua lrong dOl;ln này I~y lir ORsroM & MOLISA-CEPRH. 1999. Diêu Ira Irên màu dl;li
di~n c~p qu6c gia v(ri 1.938 h(l phi nOng nghi~p vào Ihang 11-12/1996.
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muc thu nh~p ay lé;li chua tfnh Mn khoàn dong gop cho IUelng huu sau này,
thuèmg dUÇ1c trfch ra tu thu nh~p cua nhÜ'I1g lao dçmg trong khu vl!c nhà nuoc.

Ngay tu cuoi nhÜ'I1g nam 70, van dé viçc làm co nhiéu thay ddi, tuy
nhiên côn rat nho. Ngoài ra, co dUÇ1c mç,t viçc làm trong khu VI!C nhà nuoc
vân là niém ao uoc cua cha mç cho con ccli, và nhÜ'I1g nguèli moi tham gia vào
thi trLtèlng laD dç,ng không to ra nang dç,ng hein IOp nguèli di trLtoc. Té;li mién
Nam, nguÇ1c lé;li, ta co thê thay ngày càng r6 tfnh nang dç,ng cua nhÜ'I1g nguèli
lao dç,ng trong viçc tl! nguyçn di tlm mç,t công viçc tot hein ho~c mç,t thu nh~p

cao hein, nhat là tu nam 1987. Ta co thé dua ra già thuyét ràng giai dOé;ln mb
rç,ng hç thong kinh té ké hOé;lch hoa t~p trung té;li mién Nam tu 1976 Mn 1986
vân chua du mé;lnh dé thay ddi sâu sâc nhfrng di;ic diém cua laD dç,ng b mién
Nam. SI! khac nhau gifra hai mién duèlng nhu cho ta thay là néu cung lao dç,ng
da co phàn hoi r6 ràng sau khi chfnh sach Ddi moi dUÇ1c ap dl:mg té;li mién
Nam, câu lao dç,ng chfnh là nguon goc dân dén nhfrng diéu chinh chinh t<;ti
mién Bk.

NhÜ'I1g bién dç,ng do phàn anh nhÜ'I1g khuyén khfch ding nhu nhÜ'I1g
ràng buç,c mà cac tac nhân kinh té phài chiu. Ta co thé dua ra già thiét ràng
nhÜ'I1g biêu hiçn khac nhau cua lao dç,ng mién Nam và mién Bk it nhiéu xuat
phat tu nhÜ'I1g d~c diêm cua chling, nhat là vé m~t giao dl,lc- dào t<;to, ding nhu
tu khà nang tim dUÇ1c mç,t công viçc mOi. Lao dç,ng b mién Bâc co trinh dç,
hÇ>c van chung cao hein mién Nam fl

• TUelng tl!, so lao dç,ng không qua dào té;lo
b mién Nam nhiéu hein mién Bâc, và thèli gian dUÇ1c hÇ>c t~p và dào t<;to nghé
cua lao dç,ng b mién Bâc nhiéu hein so voi mién Nam. 56 nguèli làm công an
IUelng chiém 16% tdng solao dç,ng t<;ti mién Bac và 25% b mién Nam (BQ Lao
dç,ng, Thuelng binh và Xa hç,i, 1998), r6 ràng là c<;tnh tranh vé công viçc b
mién Bac gay gât hein so voi mién Nam. No càng gay gât hein khi lao dç,ng t<;ti
mién Bâc co trinh dç, hÇ>c van và lo<;ti hinh dào té;lo ban dâu dong déu hein so
voi mién Nam. Vi v~y viçc tim kiém mç,t công viçc co diéu kiçn lao dç,ng tot
hein voi muc IUelng cao hein không hé dê dàng t<;ti mç,t th, trLtèlng khi cung
nhiéu hein câu. Giàm biên ché trong khu vl!c kinh té nhà nuoc chu yéu diên
ra t<;ti mién Bk, diéu do co nghïa là xét vé tinh nang dç,ng thi trLtèlng mién Bk
da giàm, trong khi do th, tfltèlng lao dç,ng mién Nam l<;ti dang mb rç,ng, nhat
là t<;ti cac khu công nghiçp và t<;ti Thành pho Ho Chi Minh. M~t khac, do tinh
chat quan trÇ>ng hein cua khu vl!c kinh té nhà nuoc vé van dé lao dç,ng hubng
IUelng t<;ti mién Bâc, nên so IUÇ1ng lao dç,ng hubng IUelng bo viçc b mién Bâc

6. Xem Chucrng "Khac biç! vé giao dl,lc Bàc-Nam" cua Jean-Yves Martin.
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it hon miên Nam. V~y nên, nhil'ng nguyên nhAn thuc dây d6i vi~c làm éJ miên
Bâc it hon so vai miên Nam, m6i ca nhAn phai cAn nh,lc thi~t hon truac khi

quyét dinh thay dÔi. Ngay ca khi mQt nguoi co vi~c roi mà vAn di tlm mQt
công vi~c khac, thi nguy co này chinh là nguy co mat di nhil'ng lqi thé liên
quan dén bê dày kinh nghi~m trong công vi~c ding nhu nhfrng ml,lc dich ca
nhAn. H~u qua là, nhil'ng gi mà qua khu dê l~i b miên Bâc tiép tl,lC co anh
hubng Mn nhfrng biêu hi~n da nguoi lao dQng huéJng ltrong duai goc dQ di

chuyên vê mât thai dQ xuat phat tir h~ thong cung cap vi~c làm truac dAy và
cau truc vi~c làm và san xuat.

Càn doi vai nhil'ng nguoi lao dQng không huéJng luong, xét vê mi)t Ijch
Slt th1 kinh té hQ gia dinh quy mô nh6 t~i miên Nam vAn phat triên hon so vai

miên Bâc. Tuy v~y, h,rc luqng chinh cùa lao dQng tu nhân là nhfrng nguoi lao

dQng tl,1' do, trong cac ngành kinh té co gia tri gia tâng thap. Phan lan nhil'ng

lao dçmg làm vi~c dQc l~p hay làm vi~c cho gia d1nh dêu không hài làng vê
công vi~c cùa m1nh và mong muon tim duqc mQt công vi~c dtrqc huéJng
luong. Tuy nhiên, trinh dQ h<;lC van trung b1nh không cho phép h9 co nhiêu Iqi

thé trong cUQc qnh tranh t1m vi~c làm này.

Cuoi cùng, vi~c ch9n mQt công vi~c hay thay dôi mQt công vi~c phl,l
thuQc rat nhiêu vào thông tin san co trên thi truong. Trong khi do, suot JO nâm

qua không hê co mQt h~ thong cung cap thông tin vê cac CO hQi vi~c làm duqc
triên khai dê thay thé cho tinh ké ho~ch trong lïnh vl,1'c này, nhu cac ky thu~t

tim kiém vi~c làm châng h~n. Kênh thông tin chù yéu là gia d1nh, cac moi

quan h~ và chinh nguoi Slt dl,lng lao dQng chù dQng gi)p trl,1'c tiép nguoi di tlm

vi~c. T~i rat nhiêu nuac, cac phuong ti~n thông tin d~i chUng và cac trung tâm

giai thi~u vi~c làm, là noi t~p trung thông tin vê vi~c làm, kê ca nhu cau tuyên
dl,lng, tuy nhiên ho~t dQng này van càn rat h~n ché éJ Vi~t Nam, mai chi thông
bao mQt so luqng it 6i cac thông tin tuyên vi~c thay vi thông bao rông rai
nhil'ng thông tin liênquan Mn vi~c làm. Thông tin nhu v~y là không day dù
và chi cung cap rat it CO hQi cho nguoi lao dQng. Tlrong tl,1', ta co thê nghï ràng

c~nh tranh dà bi dôi huang do thiéu quang cao ve cung vi';c làm.

SI! di chuyên nhân công vé m~t không gian

Di chuyên vê m~t không gian là mQt khia c~nh quan tr9ng cùa di
chuyên cac yéu to san xuat, d~c bi~t là vi~c làm. Theo ly thuyét tAn c6 diên
chuân, di chuyên cac yéu t6 së t~o uu thé cho san xuat. Thông thuong chung
ta nh~n dinh ràng lao dQng co thê di chuyên trong nQi b(> m(>Lquoc gia. trong
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khi cac trao dôi lac dQng giUa cac mrac I~i bi h~n ché bài vi~c nh~p cu. Vi~c

lac dQng nuac ngoài vào Vi~t Nam bi h~n ché bài cac diêu lu~t, ché dQ chfnh
tri, và nhat là trlnh dQ phat triên cua Vi~t Nam so vai Cèle nuac khèle trong khu
vl.!c. Nhùng thay dÔi trên thé giai da dân dén vi~c lao dQng Vi~t Nam huang
vê cac nuac khac, nhat là vùng C~n Dông và Hàn Quoc, thay VI di dén cac
nuac trong HQi dong tuang trg kinh té truac dây. Theo tfnh toan, moi nam co
tu 3.000 dén 5.000 lao dQng Vi~t Nam dugc chfnh thuc gui di lao dQng â nuac
ngoài, trong khi do co khoang 15 Mn 20 nghln nguèfi trà vê (chu yéu tu Liên
Xô CÜ, Dông Duc và nhùng nuac Trung Âu khac), ngoài ra con co tu 6 dén
10 nghln nguèfi di tan vê nuac (Do Minh Cuang, 1995, tr. 72). Chung ta không
biét chfnh xac con so di lao dQng bat hqp phap, nhung chAc chAn lan han so
vai so luqng mà Nhà nuac gui di. Nhiêu lao dQng Vi~t Nam cüng di ra nuac
ngoài dé hÇlc, vai Cèle lugng thèfi gian khac nhau. Nhung nhùng kién thuc thu
dugc t~i nuac ngoài không phai luc nào cüng dam bao cho hÇl tlm dugc mQt
công vi~c t~i quê nhà, nên da co rat nhiêu nguèfi chÇln à l~i làm vi~c cho cac
doanh nghi~p da dào t~o hÇl.

Di cU trong nuac cüng là mQt trong nhfrng yéu ta diêu chinh trên th,
truèfng lao dQng. Trong khi sI.! di chuyên theo khu vl.!c kinh té giup tÔ chuc I~i

nhân cÔng tu nhùng khu vl.!c ft san xuat sang cac khu vl.!c hi~u qua han, thl di
chuyên vê không gian cho phép di chuyên nhân ll.!c tu cac vùng du thua cung
sang cac vùng du thua cau. Giong nhu khi diêu tiét Cèle khu vl.!c kinh té, thl.!c
té và toc dQ diêu liét phl,l thuQc vào d~c diêm cua lao dQng. Co hai quy mô
cân dugc coi trÇlng, do là quy mô vùng và quy mô nông thôn/thành th,.

Xét vê blnh di~n vùng, d~c diém phân quyên m~nh cua Vi~t Nam7
,

khién moi tinh co mUc dQ tang truàng và phat triên da mlnh, dl.!a trên nhùng
tiêm nang và ml,lc tiêu riêng. Xét vê m~t lao dQng, quy tAc chung là phai xac
dinh CI,I thê vê m~t dia Iy dân sa, moi tinh phai tl.! giai quyét cac van dê lao
dçmg cua mlnh. SI.! khac nhau trong tang truang và thu nh~p, trong mUc dQ dô
thi hoa và công nghi~p hoa, trong kha nang dau tu ho~c thu hut clau tu da
moi tinh là nhùng yéu ta xac dinh cau truc và sI.! phat triên vi~c làm trong

7. cac ca quan Imng uang deu co d~li diën à linh là Sà. cac Sà này cùng truc Ihuôc chfnh quyen
dja phuang. VI v~y. trong ho~ d(mg. cac sà vira phai luân Iheo dinh huàng. chu truang cua Trung
uang Iheo ngành dQc. vira phai dam duang nhiçm v~ cua dia phuang Iheo chieu ngang. à cfÎp
du6i. IUc là cap quân/huyçn. hai hinh IhlÎc này nh~p Iilm môl vil thuôc quyen quùn 1)' cua chfnh
quyen d,a phuang. Vi du. BQ Lao d(mg. Thuang hinh vil Xii hôi c6 dai dlçn à cap tinh là SV I.ao
d<)ng. Thuang binh và Xii h(Ji. lrong khi do. uy ban nhân dân qu~n cùng co Phong Lao dông. vil
cùng trl!c thuQc Sà Lao d(mg. Thuang hinh và Xii hôi CUlt BQ Lao dông. Thuang hinh và Xii h(li.



448 DÂN 56 vÀ PHAT TRIÉN fi V/~ NAM

phl,lm vi tùng dia phlIC1ng. Song. dlIàng nhlI di chuyén lao dQng giiIa cac vùng

cho dén nay vân không dlIqc danh gia dung ml!c. Moi ca nhân thlIàng không
co xu hlIâng mèl rQng phl,lm vi tlm kiém vi~c làm trong tinh. mà thlIàng chi

dùng ll,li èI trong qu~n/huy~n, tMm chi chi èI phlIàng/xâ.

Diéu này gan vâi nhiéu yéu tô. Thu nhât là do nglIài lao dQng thfch 6n

dinh. SI! di chuyén vé m~t không gian cua nglIài lao dQng co thé do sèl thfch

ho~c nhiIng ràng bUQc ca nhân. Thông thlIàng nglIài Vi~t Nam nit g<ln bo vâi
nC1i chôn rau cat rôn cua mlnh. Tuy nhiên, nhiéu dqt di dân co t6 chuc cho

thây, dù rât gan bo vâi quê hlIC1ng nhung nglIài lao dQng van co tM thay d6i

nC1i sông và làm vi~c, néu co thé thl cùng gia dlnh. néu nhlI vi~c thay d6i dia

diém này cho phép h<,> co mQt vi~c làm tôt hC1n và cài thi~n dlIqc thu nh~p.

NhiIng dqt di ClI này không phài chi dlIÇ1C t6 chuc trên CC1 sèl tl! nguy~n (Hoàng

Dông. 1998, tr. 70) mà no con xuât phat tù tlnh trl,lng thiéu vi~c làm kéo theo

sI! phat trién cua cac dong di dân tl! phat (Huynh Thi Xuân. 1998. tr. 90). Diéu
này không co nghïa là lao dQng cua Vi~t Nam không di chuyên nhiéu bàng

lao dQng cac nlIoc khac. Khi di làm èI nC1i khac. ngoài vi~c di thi~n diéu ki~n

sông cua chinh bàn thân mlnh. h<,> con co thé giri mQt khoàn tién nho vé dé

trq giup cha mç. Tuy v~y. diéu này cho ràng nhiIng nglIài co y dinh di di ClI

vâi ml;lc dfch kiém mQt công vi~c không co gl dé mât. ho~c là h<,> së co dlI<;1C

thông tin trlIâc khi di cho phép h<,> tinh toan dlI<;1C muc cài thi~n cua tlnh trl,lng

nghé nghi~p và/ho~c muc thu nMp.

Tuy nhiên. cac kênh cung câp thông tin vé vi~c làm nhln chung chlIa
thoa man nhu cau thông tin vé CC1 hQi vi~c làm và cac diéu ki~n tiép c~n voi

dich Vl;l xa hQi (d~c bi~t là gi<io dl;lC, dào tl,lo và nhà Ct) tl,li mQt dia phlIC1ng khac

trù khi h<,> co gia dlnh ho~c bl,ln bè nglIài thân tl,li do. M<,>i vi~c di ll,li nhàm tlm
kiém trl!c tiép thông tin vé vi~c làm déu làm tang chi phi tlm vi~c mà không
co gl dàm bào ràng h<,> së thu dlI<;1C thông tin can thiét. D6ng thài. h~ thông
dang ky nC1i ClI tru gop phan l1!a ch<,>n nhiIng dôi tlI<;1ng lao dQng di ClI. Vi~c

ap dl;lng chinh sach D6i mâi không làm mât di h~ thông này. mà no dlIqc thé

hi~n bàng vi~c nâi long cac phlIC1ng thuc ap dl;lng cho phép xoa di hi~n tlI<;1ng

di dân tl! phal.

CUQc diéu tra vé di dân tl! phat tl,li Hà NQi nam 1996 (Doân M~u

Di~p & cac cQng sI!. 1997) dâ tùng nhân mi;\nh ràng. h~ thông dang ky nC1i
ClI tru, vôn dlI<;1C coi là tâm ba-ri-e dé blIâc vào mQt dia phlIC1ng khâc, dlI<;1c
thé hi~n qua thl!c té bèli vi~c dQi chi phi dôi vâi nhiIng nglIài di ClI. TMt
v~y. nhà co nhiIng trlIàng tlI và trlIàng ban công ra dài do chinh sach D6i
mâi. tât cà tre em déu co thé dén trlIàng, nhlIng h<,>c phi tai trlIàng tlI
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thubng cao hem cac trubng công. Chi phi di lé;li ngày càng tang khi so ngubi
không di làm trong mQt gia dlnh tàng. Chung ta co thé, nhung dung hon là
can kiêm tra xem liçu hç thong dàng ky noi cu tru co phài là mQt nguyên
nhân klm ham viçc di chuyên cua ngubi dân, và theo huong do thl nhüng
ngubi co khà nàng di cu sè biét dén cac thé thûc khi dUÇ1c tiép c~n cac
thông tin mQt cach dây du. Trong so nhüng ngubi di cu dén Hà NQi, 86%
so di cu tl! phat co ngubi quen té;li Hà NQi và 78% co thông tin vé co hQi
viçc làm té;li thành pho này truoc khi dén do. Nhu v~y là thông tin dong mQt
vai tro râ't quan trçmg, ho~c là trong quyét dinh di cu, ho~c là doi voi viçc
thành công hay thâ't bé;li khi di di cu, và kênh thông tin chu yéu là nhb gia
dlnh ho~c cac moi quen biét. V~y là xuâ't hiçn cac làn song di cu tl! phat
tù nông thôn ra thành thi, sau do ngày càng tang tù cuoi nhüng nam 80, voi
quy mô và phé;lm vi dia ly con hé;ln ché.

Nhiing làn song di cu này gop phân vào diéu tiét thi trubng laD dQng
theo nghia rQng cua cac vùng nông thôn d~c trung boi mQt so IUÇ1ng Ion lao
dQng du thùa trong nông nghiçp và khà nàng trong phat trién viçc làm ngoài
hOé;lt dQng nông nghiçp do it co nhu cau tiêu thl;l cuoi cùng và trung gian cac
sàn phâm và dich VI;l. Tuy nhiên, nâng suâ't laD dQng kém trong nông nghiçp
cüng là mOt yéu to càn tro ngubi dân di cu tù nông thôn vé thành th,. Trong
giai dOé;ln thu hOé;lCh, càng co nhiéu nhân công càng tot, cà già lan trè, diêu
này khién ta nghi rang thiéu công an viçc làm trong nông nghiçp là mQt hiçn
tuqng diên ra theo mùa, dây là nguyên nhân cua viçc nhiéu ngubi di cu theo
thbi VI;l dé kiém thêm thu nh~p trong nhiing luc nhàn r6i.

Di cU giüa cac dô thi cüng van con hé;ln ché, ngoé;li trù do yêu câu công
viçc dUÇ1c giao, néu chung ta càn cû vào hiçn tuqng cac dia diém tlm viçc
không mâ'y dUÇ1c mo rQng. Dé danh gia chinh xac hon. cân co nhiing nghiên
cûu chuyên sâu hon. Tuy v~y, ta van co thé nghi rang mûc luong là mQt trong
nhiing yéu to giài thich cho viçc ngubi laD dQng 0 thành thi không mâ'y khi
chuyén dia diêm làm viçc, nhâ't là lop trè. MQt thanh niên song 0 thành pho
chi chap nh~n chuyên noi công tac néu nhu anh ta co mOt mûc luong moi thoa
man cac nhu câu cùa mlnh, nhâ't là vé nhà 0, trong khi do trubng hÇ1p này là
râ't hiém. Trên thl!c té, mûc luong và chi phi nhà 0 trong khu vl!c tu nhân là
râ't chênh lçch. Khoàng cach giüa mûc luong trung blnh 0 trlnh dQ tuong
duong té;li hai vùng dô thi khac nhau không du bù dâp chi phi di cu, xét vé
khia cé;lnh châ't luqng cUQc song. Không phu nh~n tâm quan trçmg cua moi liên
hç gia dlnh, co thé rang sl! phl;l thuQc vé m~t tài chinh cua thanh niên cüng co
y nghia quyét dinh dén viçc hé;ln ché di chuyén cua he;>. Sl! phl;l thuQc do xuat
phat tù tién luong không liên quan gl dén gia sinh hOé;lt, no së con do chùng
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nào tay nghê cùa hQ chua cho phép hQ CO duqc nhftng khoàn thu nh~p thêm,
mQt yéu t6 không thé thiéu giup hQ dQc I~p vê m~t tài chinh.

Ta co thé tlm hiéu vê tic dQng cùa viçc nhân công it di chuyén mà cac
nhà chuc trach Viçt Nam cap qu6c gia và d~a phuong dang nghiên cU'u. agoc
dQ dnh, nhftng biçn phap duqc ap dl;1ng nhàm ngan ch~n chua chac da làm
giàm that thoat nhân công co trlnh dQ cao. VI néu chi tÔ chuc dào t~o thôi thl
không dù dé t~o ra công an viçc làm tuong U'ng. Néu dào t~o chi dl!a trên CO

sb nhu cau cùa d~a phuong, thl mQt dieu dang ng~i là nhftng kho khan trong
diêu chlnh dào t~o nhàm dap U'ng công viçc thl!c té së gây ra tlnh tr~ng thiéu
nhân công dé làm cac công viçc do. VI v~y, tinh phài tlm dén nhân công cùa
tinh khac co dù phâm chat doi hai và hiçn dang con du thira. Nguqc I~i, néu
dào t~o dé cung cap cho d~a phuong do mQt luqng nhân công cùa tat cà cac
chuyên ngành thl e ràng th~ truè1ng lao dQng së không cung cap dù viçc làm
cho nguè1i dân, dân dén viçc ra di cùa nhftng lao dQng co tay nghê cao. Trong
trlIoog hqp này, chi phi cho giao dl;1c t6n kém hon VI s6 nguè1i duqc dào t~o

không dù dé t~n dl;1ng Iqi thé vê quy mô, nhât là dQi ngü giao viên. Xét trên
blnh diçn qu6c gia, nhftng m~t co Iqi tir chinh sach klm ham lao d<)ng di CU

cüng co diêu dang phài bàn. Néu lao d<)ng không co sI! di chuyén b muc dQ
cân thiét thl trong cac vùng co thé xuat hiçn tlnh tr~ng mat cân d6i 16n vê viçc
làm, mQt s6 vùng thira viçc trong khi b noi khac ty lç that nghiçp l~i tang cao.

Cüng nhu sI! di chuyén trong tirng khu vl!c kinh té và theo nghê, thl sI!
di chuyén vê không gian cùa nhân Il!c cüng là mQt yéu t6 quan trQng dé diêu
chinh th~ trlIoog lao dQng trong nuâc. SI! phân chia thai qua ve m~t không
gian cùa thi trlIè1ng lao dQng b Viçt Nam, trong do co nguyên nhân l~ch su
(Nam-Bac), xa hQi (m6i liên hç vâi gia dlnh), kinh té (thu nh~p), nguyên nhân
chinh tr~ (phân quyên và 6n dinh dân cu) l~i duqc hô trq thêm bbi thiéu thông
tin vê viçc làm. Thi truè1ng lao dQng qu6c gia là mQt t~p hqp nhiéu thi truoog
d~a phuong con kha biçt I~p. Và viçc co qua nhiéu thi truoog nhu v~y së kéo
theo nguy CO ngày càng co nhiéu tlnh tr~ng mat cân d6i.

Két lu~n

Chinh sach D6i mâi da co nhftng tic dQng nit khac nhau dén sI! di
chuyén cùa nhân công, mQt m~t duqc danh gia cao vé khia c~nh kinhté vi mô,
co nghia là duâi goc dQ tÔ chuc l~i cac khu vl!c và thé ché ho~t dQng nhân ll!c,
m~t khac vê kinh té vi mô, tuc là duâi goc d<) di chuyén nghé nghiçp. Nhftng
xu thél6n trong thay dÔi nhân ll!c mà taquan sat duqc trong vong 10 nam qua
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xuat phât tù viçc giàm thành pMn kinh té t~p thé và hqp tac xa trong nén kinh
té qu6c dân, cüng nhl1 viçc giàm biên ché trong khu VI!C kinh té nhà nl1é1c. Tuy
nhiên, nhiing biçn phâp diéu chinh l~i dl1qc ap dl;lng mQt cach tl! phât chu
không phài theo m(>t chién 1l1qc phât trién tÔng thé cua kinh té Viçt Nam. Hiçn
nay, dl1è1ng nhl1 khu vl!c kinh té nhà nl1é1c van tiép tl;lc v~n hành theo cO ché cü,
nhl1ng vé1i mQt 56 1l1qng it hon, con pMn con l~i cua nén kinh té phài tl! diéu
chinh theo cac quy lu~t dang trong qua trinh hinh thành và dl1qc Nhà nl1é1c ap
dl,lng. Ngay trong cac van kiçn cùa D~i hQi dàng VIII cüng nêu rô ràng do chi
là mQt giai do~n qua dQ. Van kiçn cüng nêu rô "kinh tt tu nhân và doanh
nghi~p nho (...) phdi hoa nht;îp dâ'n dâ'n và v6'i tillh tMII tif l1gUY~l1 vào khu V~(c

tt;îp thl hoÇic trd thàllh Clic v~ tinh cua câc doallh Ilghi~p Ilhà IlUdc và hÇ1p tac
xô" (Dàng CQng sàn Viçt Nam, 1996, tr. 55-56). Ngl1qc l~i, néu "kinh té tl1 bàn
tl1 nhân" co thê dong vai tro quan tr9ng trong viçc xây d'!Ilg dat nl1<1c, cac
phl10ng thuc két n6i gÎÜ'a nén kinh té này, Nhà nl1é1c và khu VI!C kinh té t~p thê
l~i chl1a dl1qc dinh nghia mQt cach rô ràng, diéu này co thé gây dn trb cha
phât triên. Nguon nhân ll!c phài dl1qc tÔ chuc l~i, song hiçn van chl1a co dinh
hl1é1ng rô ràng. Và mQt trong nhiing van dé chinh cua tinh tr~ng này là cac tac
nhân kinh té co rat it thông tin liên quan dén thl!c tr~ng và khà nang phat trién
cùa thi trl1è1ng laD dQng. Chinh trong nhiing diéu kiçn do, h9 kho ap dl,lng cac
chién 1l1qc ca nhân vé dào t~o và sI! nghiçp. Hon nua, toàn bQ hç th6ng dào t~o

cüng roi vào tinh tr~ng tl10ng tl!. Co thê chfnh vi ly do do mà dào t~o nghé dl1qc
d~t dl1é1i quyén chu quàn cùa BQ Giao dl,lc và BQ Lao dQng, Thl10ng binh và Xa
hQi. Do châc hân là mQt y dinh cài thiçn viçc diéu ph6i cac ho~t dQng cua dào
t~o và bién dQng cùa viçc làm, vé1i diéu kiçn BQ Lao dQng, Thl10ng binh và Xa
hQi co khà nang tfnh toan trl1é1c dl1qc viçc diéu khiên tién trinh do trong nhung
tnIàng hqp cân thiét, vé1i 51! ho trq cùa cac BQ khâc co liên quan.

Néu nhl1 chién 1l1qc phât triên kinh té dl1qc Viçt Nam ap dl,lng nhàm t~o

ra nhiing diêu kiçn Ôn dinh tl10ng d6i cho nhân dân, d~c biçt là t~o ra viçc làm
phi nông nghiçp t~i cac vùng nông thôn, thi cac nhà lanh d~o dia phl1ong, nhat
là b Hà NQi và Thành ph6 Ho Chi Minh l~i thùa nh~n ràng không thé ngan
ch~n viçc di cl1 tl! phal. Tuy v~y, h9 cho ràng can quàn ly và sàng 19C nhiing
ngl1ài di CI1, diéu mà hç th6ng hiçn t~i dang v~n hành da co nhiing thành công
nhat dinh, ft ra là b mién Bk. Nhl1 v~y, chfnh sach Dôi mé1i cho phép khâng
dinh thêm quyên tl! do cua ngl1ài dân khi ll!a ch9n noi b và di CI1 nhl1 dii nêu
trong Hién phâp nam 1946 và dl1qc khâng dinh l~i trong ba Hién phâp sau
này. Ngoài ra, DÔi mé1i cüng nhàm thay thé viçc cl1ê1ng buc ngl1ài dân di cl1.
Tuy v~y, chién 1l1qc dinh cl1 ngl1ài dân t~i quê hl10ng trong thài diêm hiçn nay,
néu nhl1 dl1qc tiénhành t6t, cüng co nhung rùi ro lé1n liên quan dén 51! mat cân
bàng trên thi trl1àng lao dQng.
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Doanh nghi~p Nhà nuÔ'c : Ho~t dQng theo Lu~t Doanh nghi~p do
Quoc hQi thông qua ngày 20 thâng 4 nam 1995. Doanh nghi~p nhà mrâc là
mQt tÔ chuc c6 von là cua công, và Nhà mrâc chiu trach nhi~m thành I~p và
quàn 19 doanh nghi~p d6 ; ml,lc dfch cua doanh nghi~p nhà mrâc là ho4n thành
cac nhi~m VI,I do Nhà mrâc giao cho.

Hqp tac xà : Ho~t dQng theo Nghi dinh so 28 ngày 9 thang 3 nam 1988
cua HQi dong BQ tnrbng vê dinh hltâng doi vâi cac dcm vi kinh té t~p thé. Hqp
tac xa t~p hqp nhli'ng ngltbi g6p chung von, hiêu biét ky thu~t, mQt chuyên
môn và/ho~c suc lao dQng dé cùng nhau sàn xuat vâi ml,lc dfch thltong m~i

vâi sl! trQ' giup cua Nhà nltâc. Lltong cua nhân viên làm vi~c cha cac hqp tac
xii dltQ'c trà trên co sb công vi~c mà he;> hoàn thành.

Công ty : Ho~t dQng theo Lu~t do Quoc hQi thông qua ngày 21 thâng
12 nam 1990. Oic công ty dltQ'c chia làm 2 lo~i, công ty vê ngltbi và công ty
vê von. Oic công ty vê ngltbi co d~ng giong vâi cac công ty trên danh nghia
t~p thé và cac công ty dltQ'c hùn von dltâi hinh thuc d6ng gop cÔ phan theo
lu~t phâp. Oic công ty vê von dltQ'c chia ra làm Công ty trach nhi~m hii'u h~n

và Công ty cÔ phan.

Doanh nghi~p tu nhân : Ho~t dQng theo Lu~t doanh nghi~p tlt nhân
do Quoc hQi thông qua ngày 21 thâng 1.2 nam 1990 và Lu~t sira dôi ngày 22
thâng 6 nam 1994. Doanh nghiçp tlt nhân do mQt ca nhân thành I~p và diêu
hành, ngltbi chiu trach nhiçm vê tài sàn nQ' trên tÔng sa cua cài cua minh, von
cua cac doanh nghi~p tlt nhân dltQ'c xac dinh theo lu~t trên qui mô liên quan
dén lïnh Vl!C ho~t dQng.

Doanh nghi~p nhô : Ho~t dQng theo Quyét d!nh so 66 cua HQi dong
BQ trlt<1ng ngày 2 thâng 3 nam 1992. 06 là cac CO sb quy mô nhà vâi thu nMp
rat thap (dra hàng, hi~u t~p h6a, cac quay hàng b chQ'), trù cac co sb ho~t dQng
trang lïnh Vl!C nông-Iâm-nglt nghiçp, hàng rang và cac doanh nghi~p gia dinh
ho~t dQng theo Quyét dinh ngày 9 thang 3 nam 1988.

8. Qic dinh nghia này dll<;lC I~p h<;lp IÙ lài liçu cua Nguyên Hüu Tinh. Trung lam Nghiên cûu
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Phu nft Viêt Nam. .

Thai Tlzi Ng{Jc Dit

Xii h<)i Viçt Nam dii trài qua m<)t thoi gian dài chju ành hubng cùa Nho
gi<io vâi nhiing tu tubng phân biçt d6i XlI d6i vâi phL,J nu. Tir khi Viçt Nam
giành I~i d<)c I~p vào nam 1945, công cu<)c giài phong phL,J nu dâ d~t nhiéu
thành tL,J'U quan trçmg. Tuy nhiên, trong thoi ky chuyên d6i kinh té-xii hÇ>i hiçn
nay, phL,J nu Viçt Nam dang d6i m~t vâi nhiing thach thuc mâi. Van dé d~t ra
là làm thé nào dé bào ton nhiing thành tL,J'U dii d~t duqc và tiép tL,JC tién lên trên
con duè1ng blnh dâng giâi.

Dla vl thap kém cua phI;! nu trong xà ht)i Vi~t Nam truyén th6ng

Nguoi phL,J nu b! giâi h~n trong vai tra sinh con dé n6i dôi tông duong,
co nhiçm vL,J cham soc con cai và gia dlnh, dong thoi phài làm viçc dé dong

gop vào kinh té gia dlnh. Nguqc I~i, cac hO~l d<)ng cùa nam giâi (nguoi cha,
nguoi chong) huâng vé bên ngoài : nam giâi cham 10 công viçc cùa xii h<)i.
Trong gia dlnh, nguoi cha co uy quyén cao nhat.

Nguili phIJ nû trong gia dinh : tinh tr~ng bât binh ddng và l~ thu~c

Con trai co gia tri hon con géii. Truâc tiên, ta co thé giài thich xu
huâng thich con trai VI trong xii h<)i phL,J quyén và theo hQ cha cùa Viçt Nam,
chi co con trai mâi n6i dôi tông duong, con trai se cham 10 viçc tho cung t6
tiên. Dây là diéu quan trQng dai vâi mQi gia dinh Viçt Nam. Tiép dén, cha mç
trông cho vào con trai trong viçc phL,Jng duang cha mç khi vé già, VI con gai
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mÇ>t khi l~p gia dlnh phài rè1i cha m~ dé vê song vâi gia dlnh chong mà hq së
phl,lc VI,I suot dè1i.

TInh tr~ng l~ thuÇ>c cua nguè1i phl,l nfr con duqc thé hi~n trong vi~c güio
dl,lc con gai theo cac nguyên tac tam tong (t~i gia tong phl,l, xuat gia tong phu,
phu tù tong tù : phl,lc tùng cha khi con con gai, phl,lc tùng chong khi da l~p

gia dlnh, phl,lc tùng con trai néu châng may chong chét) và tu duc (công :
siêng nang làm vi~c ; dung : cù chi d~u dàng, dung ml;!'c ; ngôn : lè1i noi tir ton,
hoa nha ; h~nh : h~nh kiém hoàn hào) cua Nho giao. Ngoài ra, ché dÇ> da thê
duqc chap nh~n, con con gai khi lay chong phài tuân theo sl;!' ll;!'a chqn cua gia
dlnh minh.

Ng"ùi ph~ nff trong xâ ht)i

Phl,l nfr không duqc di hqc. Do do phl,l nfr co trlnh dÇ> hqc van là truoog
hqp ngo~i l~ : hq thuoog là con cua nhfrng nhà nho và duqc cha tfl!c tiép d~y

hqc trong gia dlnh.

Nguè1i phl,l nfr không co nhfrng quyên dành cho nguè1i dân trong xa hÇ>i.
Tuy nhiên b Vi~t Nam, ành hubng cua Nho giao không qua m~nh nhu b cac
nuâc lân c~n trong vùng Dông A. Ok h~ thong IU~l phap duâi cac triêu d~i

phong kién b Vi~t Nam vân duy trI nhfrng tl,lC l~ cü và nhè1 do cac quyên cua
phl,l nfr da duqc bào v~'

Ngoài ra, chién tranh da dong mÇ>l vai tro quan trqng. Trong suot chiêu
dài nch sù, dân tÇ>c Vi~t Nam da phài lién hành nhiêu cuÇ>c khang chién chong
ngo~i xâm, giành.dÇ>c l~p. TInh tr~ng d~c bi~t này da tang cuè1ng vai tro nguè1i
phl,l nfr : hq vira tham gia tich cl;!'c vào công cuÇ>c khling chién vira thay m~t

nguè1i dàn ông tham gia sàn xuat và cham soc gia dlnh trong dè1i song thuè1ng
ngày. Nhu v~y, sl;!' két hqp cua nên giao dl,lc theo Nho giao vâi truyên thong
khling chién giành dÇ>c l~p da gop phân hun duc nên bàn sac cua phl,l nfr Vi~t

Nam, mÇ>t bàn sac két hqp tinh thân chiu dvng và hy sinh vâi tinh chién dau,
long can dàm và khat vqng công bàng, binh dâng.

Trong thè1i ky b~ Phap dô hÇ>, phân lân nông dân song trong nghèo
khÔ, dén n6i nguè1i phl,l nfr b~ hai tâng ap buc cua lé thoi phong kién và cua
thl;!'c dân. M~c dù v~y, dô th~ hoa và qua trlnh hi~n d~i hoa nên giao dl,lc
thuÇ>c dia cüng dii t~o diêu ki~n thu~n lqi cho phl,l nfr dô th~. Và nhfrng phl,l
nfr tri thuc dô th~ hiém hoi ay da sâm nMn thuc vê tlnh tr~ng bat blnh dâng
mà hq phài chiu.
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Dien tién cùa qua trlnh giai phong phI;) nft trong thôi ky hiçn dl:1i

Nhitng tiln b(J trên binh di~n phap ly
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Chinh sach ung hq blnh dâng giai và giai phong pht.J nu cua Dang Cqng
san Vi~t Nam da duqc thl!c hi~n qua cac van ban phap lu~t sau dây :

Nguyên tAc nam nu blnh quyên da duqc ghi trong Ban Lu~n cuang cua
Dang Cqng san Dông Duang nàm 1930, trong ban hién phap nàm 1946 cua
nuac Vi~t Nam Dân chu Cqng hoa ding nhu trong cac ban Hién phap tiép
theo. Ngay tÙ' nàm 1946, pht.J nu Vi~t Nam da co quyên bau CU và tffig CU blnh
dâng vai nam giai. Quyên cua pht.J nu duqc hién phap bilo v~, d~c bi~t là
quyên blnh dâng trong vi~c hubng luang, trong vi~c tham gia vào dài song
kinh té, xa hqi, van hoa và chinh tri cua Mt nuac.

Cac bq lu~t vê hôn nhân, gia dlnh qua cac thài ky (1959, 1986) dêu xac
nh~n quyên tl! do két hôn. Lu~t xac nMn ché dq mqt vq, mqt chang, cam da
thê ; quyên blnh dâng giil'a vq và chang duqc bao dam. Lu~t phap bao v~

quyên Iqi cua pht.J nu và tre em. Nhil'ng vi ph<;lm ché dq mqt vq mqt chang và
quyên tl! do chQn Il!a nguài vq, nguài chang duqc xem là nhftng vi ph<;lm bq
Lu~t hlnh sI! (cac diêu 143, 144 bq Lu~t hlnh sI! nàm 1985). Bq lu~t hlnh sI!
cüng cho phép xu ph<;lt nhil'ng nguài vi ph<;lm lu~t cam tao hôn (diêu 145) ho~c
nhil'ng nguài không tôn trQng quyên blnh dâng cua pht.J nu (diêu 125).

Lu~t lao dqng duqc ban hành nam 1994 dành nguyên chuang 10 (gam
10 diêu tÙ' 109 dén 118) noi vê quyên cua pht.J nu trong lao dqng.

Chi thi so 44 do Dang Cqng san Vi~t Nam ban hành nam 1983 và
nhil'ng nghi dinh khac cua chinh phu dà tâng euàng vi tri phap Iy cua pht.J nu.

Nghi dinh 163 cua Hqi dang Bq tru<1ng da quy dinh Hqi Liên hi~p Pht.J nu
Vi~t Nam co quyên duqc thông tin và hai y kién, quyên tham gia vào vi~c xây
dt.J'ng cac chinh sach và ké hO<;lch hành dqng liên quan dén pht.J nu và tTe em.

Cac Bq, ngành da co nhiêu quy djnh bao v~ pht.J nft. Cân luu y là theo
lu~t, thài gian nghi thai san là 4 thang l và tu6i vê huu cua pht.J nu là 55 tu6i
(60 tu6i doi vai nam giai).

1. Philn này do Ban biên t~p chinh sua Iheo quy djnh hiçn hành vt' ché d(l thai san.
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r6 chue ph~ nu
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H(>i Liên hi~p Ph", nil' là m(>t tÔ chuc doàn thê ra dai nam 1946. H(>i
co IJ'U thé là co m(>t h~ th6ng tÔ chuc tir trung UC1Ilg dén tinh, thành, qu~n
huy~n, phuang xa và dén t~n co so. Tir sau công cu(>c dÔi moi, H(>i Liên hqp
Ph", nil' da co nhil'ng bién chuyên nhat dinh : xu huong hO<,lt d(>ng xa Mi duqc
tang wang.

Ban công tac ph", nil' cùa Liên doàn Lao d(>ng tich cvc bao v~ quyén Iqi
cùa lao d(>ng nil' và tham gia vào vi~c xây dVng cac chfnh sach liên quan dén
lao d(>ng nil'.

M(>t tÔ chuc moi duqc thành I~p co tên là Ùy ban Qu6c gia VI sV tién
b(> cùa ph", nil' voi m",c dich thvc hi~n cac m",c tiêu duqc dé ra t<,li H(>i nghi
thé gioi vé ph", nil' làn thu ba duqc tÔ chuc t<,li Nairobi vào nam 1985. Nhiing
m",c tiêu này duqc tom tàt trong cac tir : Blnh dàng, hoa blnh và phat trién.

Nhiéu tÔ chuc ph", nil' 0 CO so hO<,lt d(>ng trong cac linh vvc xa h(>i và
nhân d<,lo.

Tir phâp Iy dén thl!c thi : nhÜ11g thành Wu và tra ng~i

M~c dù con duang tién dén blnh dàng gioi con dài và vAn con ton t<,li
nhiing khac bi~t vé xa Mi và giil'a cac dia phuong, tlnh hlnh ph", nil' Vi~t Nam
da duqc d.i thi~n rat nhiêu.

Ph~ nu và giao d~c

Tir nam 1946, và nhat là tir nam 1954, khi hoa blnh duqc I~p l<,li sau
thâng Iqi cùa cu(>c khang chién ch6ng Phap, m(>t hç th6ng cac truang tiêu h<;>c,
trung h<;>c và d<,li h<;>c da duqc thiét I~p, 0 mién Bac cûng nhu 0 mién Nam. Cac
truàng tiêu h<;>c duqc thành I~p dén t~n làng, xa ; cac thành ph6 déu co truang
trung h<;>c. Câc truang d<,li h<;>c duqc thành I~p 0 Hà N(>i, Sài Gon roi dén cac
thành ph6 khac nhu Thai Nguyên, Vinh, Viçt TrIo mién Bac, Hué, Dà Nang,
can Tho, Dà L<,lt 0 mién Nam. S6 nil' h<;>c sinh và sinh viên gia tang dang ké.
à mién Bàc, Nhà nuoc da co nhiéu c6 gàng dê phat triên giao d",c 0 mién nui
và cac vùng nông thôn hèo lanh.
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SOll1qng và ty lç nÜ' sinh cac trl1è1ng trung hqc gia tang, nhat là è:J mien
BAc, nhl1 trong bang thong kê dl1âi dây :

Bàng 1 : Ty lç nft sinh trong tÔng so h9C sinh'amién Bac (%)

CaD hoc 1955 1985

Tiêu hÇlc 25,8 49,2

Trung hÇlc CO so (cap 2) 11,5 48,5

Trung hoc ph6 thOna (CaD 3\ 1,7 48,0

Ngu6n __ Hi)i t~ào vl plu., IlIt l'à giao d'.le, Hà N9;. 1987

omien Nam cüng v~y, tir 1954 dén 1975, giâo dl;lC tiêu hqc và trung
hqc co phat triên. Tuy nhiên, phan lân cac trl1è1ng trung hqc deu èJ thành pho,
do do khoang cach ve giao dl;lC giÜ'a nông thôn và thành th~ vân ton t';li.

Nam 1975, è:J mien Nam côn 4 triçu ngl1è1i mù chÜ', trong do 60% là phl;l
nÜ'. BOn nam tich cl!c thl!c hiçn công tac xoa n';ln mù chÜ' (1975 - 1979) da
nâng ty 1ç phl;l nÜ' biét dqc biét viét lên 80% tÔng so phl;l nÜ'. Tuy nhiên, ty lç
phl;l nÜ' mù chÜ' vân côn cao: 17,2% phl;l nÜ' tir 15 tuôi trèJ 1ên côn mù chÜ', cao
gap dôi ty lç cùa nam giâi. Ngày nay, tuy ty lç ngl1è1i mù chÜ' da giam nhieu
nhlIng phl;l nÜ' vân chiém 69% trong so ngl1è1i mù chÜ'.

NÜ' sinh chiém da so trong cac trlIè1ng dào t';lo giao viên tiêu hqc, y ta,
nÜ' hÇ> sinh. Tat nhiên dieu do wang ûng vâi sI! phân công 1ao d<)ng theo giâi
tfnh, nhlIng sI! hiçn diçn cùa nÜ' sinh t';li cac trl1è1ng này cüng thê hiçn m<)t
bl1âc tién b<).

SO 111qng và ty 1ç nÜ' sinh viên d';li hqc gia tang deu d~n và
d';lt 44,6 % tÔng so sinh viên nam 1997-1998 (C<)ng hôa xa h<)i chù nghia Viçt
Nam, 1999).

Phat triên giao dl;lC da ~o dieu kiçn cho phl;l nÜ' co viçc 1àm trong nhieu
khu vl!c kinh té. Phl;l nÜ' tham gia 1àm viçc ngày càng nhieu nhè1 chfnh phù
nl1âc Viçt Nam Dân chù C<)ng hôa ap dl;lng chù trlIang tich cl!c tuyên dl;lng
phl;lnü vào khu vl!c nhà nl1âc và hqp tac xa.

omien Nam, hlnh anh ngl1è1i phl;l nÜ' co hqc van và di 1àm viçc da trèJ
nên quen thu<)c. IDnh ành này da trèJ thành l1âc mel cùa nhiéu nÜ' sinh.



462 DÂN 50 VÀ PHÂT TR1ÉN 0 Vl~T NAM

Bàng 2 : Ty I~ biét d<;>c, biét viét trong dân s6 tt'r 10 tuÔi tra lén
phân theo tuÔi và gim tinh (%)

Nh6m tuoi Na Nam
10-14 91,7 92,7
15-19 92,4 92,8
20-24 92,9 93,6
25-29 93,0 95,1
30-34 92,2 95,6
35-39 90,1 95,2
40-44 87,2 94,9
45-49 81,5 93,7
50-54 75,3 92,7
55-59 66,7 90,4
60 + 38,2 77,5

Tong 56 83,7 92,3

Nguon : Tô'ng ClfC Thông kê, 1992

Ty lç biét d<;>c biét viét cùa nam và nÙ' trong thé hç trè (10-25 tu6i) là
u.r<mg dU'<mg vai nhau.

Tir b~c tiêu h<;>c trà di, bât dâu co chênh lçch giii'a nam và nii'. Chênh lçch
này gia tang cùng vai cap h<;>c. Ngoài ra côn co nhÜ'ng chênh lçch khac : chênh
lçch giii'a nông thôn-thành thi, chênh lçch giii'a miên xuôi và vùng dân tl)c thiêu
56, chênh lçch giii'a cac tâng lap xii hQi...

NhÜ'ng khâc biçt giii'a nam và nii' theo dl) tu6i trong linh \,\!c hQc vân cha
thây nhÜ'ng thé hç nii' trè co nhiêu cc! hl)i di hQc h<m. Nhln chung, 17% phl;l nii'
tir 10 tu6i trà lên và 8% nam gim cùng dl) tu6i không dU'Ç1c di hQc. Nhttng nhÜ'ng
tY lç này rât khac nhau tùy theo dl) tu6i :

- D6i vm nhÜ'ng ngU'ài tir 65 tu6i trà lên : 3/4 nii' giai và chi co 1/3 nam
giai không bao già di hQc.

- NhÜ'ng ngU'ài tir 55 dén 64 tu6i : 1/2 nii' gim và 13 % nam giai không
bao già di hQc.

- Hâu nhU' không co khac biçt giii' hai giai d6i vai Id'a tu6i tir 10 dén 24
tu6i : 6-7% không bao già di hQc.

Ty lç di hQc cùa nii' luôn thâp h<m nam néu xét theo dl) tu6i và câp hQc.
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Bàng 3 : Ty I~ hQc sinh di h<;lc theo giOi tinh (%)

Cap hQC
1989 1990 1995

Na Nam Na Nam Na Nam
Tiéu hQc 78,0 79,4 79,0 80,3 84,0 84,9
Trung hQc ca 56 58,2 67,4 58,7 67,9 60,9 70,0
Trung hQc phÔ thông 18,1 26,2 18,4 26,4 19,3 27,2

Nguon : Cçng hoa xa hÇi chû nghïa Viift Nam, 1995.
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M~c dù co nhii'ng tién bQ, chênh lçch giai gia tang cùng vai câp hQc. Ty
lç phl,l nû co trlnh de) d~i hQc ho~c co hQc hàm gilio SU rât thâp so vai nam giai.
Phl,l nû chi chiém 7% trong s6 nguài t6t nghiçp d~i hQc. Ty lç thâp này cho
thây co nhiêu kho khan trong viçc tlm nguôn dé dê b~t phl,l nû vào cac chuc
VI,I quàn ly, 1ânh d~o. Nû tri thlÎc vân càn chiu bât blnh dâng trong viçc hQc t~p

và chiu dl;fl1g nhii'ng ap l1!c do cach nhln nMn cùa xa he)i vé vai trà nguài phl;l
nû. M(>t khi da l~p gia dlnh, nguài phl;l nû g~p rât nhiéu kho khan khi mu6n
tiép tl,lc hQc t~p VI hQ bi ràng bue)c bai nhii'ng nghîa Vl;l gia dlnh. Chinh sI! chênh
lçch vé trlnh d(l hQc vân là nguyên nhân cùa nhii'ng bât blnh dâng vê viçc làm.

Bàng 4 : Trlnh de) chuyên môn cua phl;l nil
trong khoa hQc ky thu~t • 1992

Trinh d~ Tong 56 Ph~ na %ph~ na
Tiê"n si khoa hQc 393 23 5,9
Tiê"n si 6421 717 11,2
Giâo SlI 601 24 4,0
Ph6 giâo SlI 2801 119 4,2
Cil nhan, cao dÀng 703300 263700 37,5
Trung cap 1181 776 662031 56,0
Ky thu~t v;ên 597441 215079 36,0

Nguon : Cting hoa xa hçi chù nghla Viift Nam, 1995.

Ph'!- nÏl l'à l'i~c Mm

Phl,l nû chiém 51,5-52% l1!c lUÇ1l1g 1ao de)ng. Ty lç này co xu huâng
giàm, và ty 1ç nû lao d"ng so vai nam giàm trong nhii'ng ngành v6n co truyên
th6ng dông nû nhu giao dl,lc, y té, thUC1Ilg m~i.
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Bang 5 : Dân so lao d(mg phân theo ngành kinh té,
giai do~n nam 1989 và 1993 (%)2

1989 1993

Ngành kinh té
Tông s6 NO' Tông s6 NO'

nghln (%) Ilghin (%)

COng nghi~p 3014 42,8 3521 44,3

xay dl!llg 540 27,3 848 25,7

NOng nghi~p 21226 53,4 23683 53,3

Lam nghi~p 129 41,8 214 27,3

Giao thOng v~n tài 469 14,5 496 14,5

Buu chfnh viên thOng 35 43,3 51 29,4

Thuang m~i 1650 70,5 1776 68,4

Cac ngành sàn xuâ't khac 13 37,5 30 37,9

D!ch vv cOng, du Ijch 150 49,4 322 53,0

Khoa hQc 44 36,2 48 34,0

Giao dvc 722 66,3 848 57,0

Van h6a, Ilgh~ thu~t 53 33,0 46 34,7

D!ch vV xa hQi, sac khôe, thé thao 225 64,1 326 61,8

Tài chfnh, bào hiém 89 52,0 117 41,1

Hành chlnh 279 28,4 240 27,3

Khac 89 32,2 145 32,6

TOng s6 28790 52,1 32716 51,4

Nguôn : Cqng hôa xci hqi chu nghia Vi~t Nam, 1995.

Co câu nghê nghiçp cho thây nam giai co xu huang chiém uu thé trong
cac linh vl,tc hOlilt dQng ho~c cÀn nhiêu suc Il,tc. ho~c cÀn mi?t trlnh di? hQc vân
cao nhu cac ngành trong bi? may nhà nuac. khoa hQc ky thu~t. xây dl.ffig. công

2. Do vi~c phAn chia dAn s6 lao dl)ng theo ngành kinh té cua nam 1999 khOng d6ng nha:t vôi
nàm 1989 và 1993 n~n chung tOi khOng c~p nh~t s6li~u cua nàm 1999.
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nghi~p n~ng. Phl;! nu chiém da so trong gi<io dl;!c, y té, dich Vl;!, thuong m~i,

cac ngành công nghi~p nh~. M(lt dieu làm n6i b~t tinh tr~ng bat blnh dâng
gioi là co rat it phl;! nu 6 cac vi tri quàn ly, Hinh d~o, ngay cà doi voi 'nhiing
ngành không can trlnh d(l nghi~p Vl;! cao.

a nông thôn, phl;! nu cùng chang tham gia vi~c dang ang là dieu blnh
thuètng. Ngoài ra, phl;! nu hoàn toàn dàm nhi~m cac ho~t d(lng sàn xuat phl;!
nhu chan nuôi, tiêu thu công nghi~p. Và tat nhiên, chinh phl;! nu phài cham
soc con cai và làm vi~c nhà.

SI! phân bo vi~c làm phàn anh nhung tién b(l cua phl;! nu : càng ngày
càng co nhieu phl;! nu tham gia vào khu vl!c làm công an luong. a mien Bâc,
ngay trong thèti ky dau xây dlfllg chu nghia xâ hÇli, Chinh phu da ap dl;!ng
nguyên tâc blnh dâng nam-nu và khuyén khich phl;! nu làm vi~c trong khu
vl!c nhà nuoc ho~c hqp tac xa. Trong nen kinh té ké ho~ch. làm can b(l nhà
nuoc là m(lt bào dàm ve m~t v~t chat và tinh than.

omien Nam, truoc ngày thong nhat dat nuoc nam 1975, tlnh hlnh cüng
da thay dôi nhieu. Truoc kia, nhiing phl;! nu là vq công chuc thuètng 6 nhà,
không di làm, VI m(lt m~t luong cua chang kha cao và m~t khâc, trlnh d(l h9C
van cua h9 thap. Nhung sau do, phl;! nu dô thi thuètng thich co vi~c làm cho
dù vm muc luong thap. H9 là công nhân. nhân viên, nhà gi<io, y ta, bac si. H9
mong muon duqc s6ng tl! l~p. Co m(lt nghich ly là phl;! nu tri thuc thu(lc tang
lOp trung luu thuètng di làm nhieu hon phl;! nu là vq cac bac si, si quan, công
chuc cao cap.

Tir khi th6ng nhat dat nuoc nam 1975 cho dén thèti ky D6i moi bât dau
nam 1986, nhà nuoc da tién hành quoc hiiu hoa và hqp tac hoa cac ngành và
don vi sàn xuat, dich Vl;! ; nhu v~y nhiing nguài lao d(lng nam dIng nhu nu da
trb thành công nhân viên Nhà nuoc. H~u quà là càng ngày ngân sach nhà nuoc
chi cho luong càng n~ng.

Do do, tir nam 1988, nMm nâng cao hi~u quà kinh té và di thi~n tien
luong, Chinh phu da tién hành cài cach hành chinh và sâp xép l~i laD d(lng voi
ml;!c tiêu giàm 20% s6 lao d(lng trong biên ché nhà nuoc. Nhà nuoc da giàm
khoàng 300.000 vi~c làm trong khu vl!c nhà nuoc. VI nhieu ly do, phl;! nu da
bi ành hubng nhieu bbi tmh hlnh giàm biên ché này.

Truoc hét, co m(lt s6 không nhà phl;! nu duqc tuyên dl;!ng trong thèti ky
bao cap co trlnh d(l chuyên môn thap và làm nhiing vi~c l~t v~t. H9 là nhiing
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nguài dâu tiên bi sa thai VI ngày nay van dé nâng suat, hi~u qua dà trà thành
ml;!c tiêu 1IU tiên cua cac dan vi.

Tiép thea, nén kinh té thi trllàng I~i t~a diéu ki~n cha nhùng phI;! nù co
trlnh d9 chuyên môn thap tlm dUÇ1c nhfrng công vi~c trong khu vl!c tu nhân
vai thu nh*p caa han. M~t khâc, khi thôi vi~c, nguài laa d9ng dUÇ1c nh*n m9t
khaan tién trÇ1 cap, da do phân lan laa d9ng nù trang di~n giàm biên ché chap
nh*n nghi vi~c ha~c xin vé hlIU sam. Can luu y rAng néu ca vÇ11ân chang déu
là can b9 nhà nuac, và néu can m(>t trang hai nguài phài nghi vi~c thl luôn
luôn là nguài vÇ1 phài hy sinh nghi viçc và tlm vi~c trong khu vl!c tu nhân dé
nuôi gia dlnh và dé cha nguài chang tiép tl;!c làm vi~c nhAm duy tri "dia vi
xâ Mi" da mlnh. Nhu v*y, dé nuôi s6ng gia dlnh, nhfrng nguài phI;! nù bi
cha thôi vi~c tlm cach mlIU sinh trong khu vl!c phi chinh quy, buôn ban nhi),
ha~c trà vé làm nông nghi~p.

Cu6i cùng, cac daanh nghi~p tu nhân cüng nhu nhà nuac ng~i tuyén
dl;!ng phI;! nù VI h9 cha rAng thài gian nghi h(> sàn co thé ành huàng dén nâng
su<1t cua daanh nghi~p.

Dé két lu*n, co thé noi rAng m~c dù chinh sach blnh dâng giai dà
dUÇ1c thiét l*p, phI;! nù Vi~t Nam chua co dUÇ1c blnh dâng vé co' h9i trang h9C
t~p cüng nhu trang viçc làm. H9 tiép tl;!c bi phân bi~t d6i xii trong vi~c làm,
nhat là trong vi~c dé b~t vàa nhfrng vi tri quan ly, 1ành d~a.

Sa vai nhfrng gl dUÇ1c phan anh trang cac s6 li~u th6ng kê, phI;! nù
dong m9t vai trà quan tr9ng han nhiéu trang cac ha~t d9ng kinh té. Bên
c~nh ha~t d9ng chinh, phI;! nù càn phai làm thêm nhfrng công vi~c phI;!
khac dé tang thêm thu nMp cha gia dlnh. PhI;! nù càn phai cham soc can
cai và làm viçc nhà, do là nhfrng công vi~c không dUÇ1c tinh ra bAng tién.
Nhiéu két qua nghiên clÎU da cha thay phI;! nù làm nhiéu già han nam giai
(phI;! nù 1àm trung blnh m(>t ngày tù 16 dén 18 già, nam giai : tù 12 dén
14 già).

Ph~ nu, suc khoe và suc khoe sinh sdn

M~c dù hai mién Bac. Nam co chién 1uÇ1c phat trién khac nhau, cà
hai mién déu thiét l*p h~ th6ng y té tù sau 1954. Diéu này da giup cha m(>t
b(> ph~n 1an dân cu nông thÔn tiép c~n dUÇ1C cac dich VI;! y té, dUÇ1c chung
ngùa, dUÇ1c sir dl;!ng thu6c men cua nén công nghi~p dUÇ1c hi~n d~i. Hç
th6ng cac tr~m y té và nhà h(> sinh dUÇ1c mà r(>ng dén t~n xà da giup cha
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phl;l nft dan dan quen dén tr'.lm xa dé chfta bçnh và nhât là dén sinh de à
nhà hÇ> sinh.

MÇ>t trong nhftng thành tich nÔi b~t cua chinh phu Viçt Nam là da xây
dl!J1g duqc mÇ>t hç th6ng cham soc suc khoe mien phi cho toàn dân. Y té dl!
phàng và cham soc suc khoe ban dau là hai nén tang quan tr<,>ng cua chinh
sach y té. Giao dl;lC suc khoe và vç sinh là hai lînh VI!C chinh mà cac ca quan
y té và cac doàn thé. nhât là HÇ>i Liên hiçp Phl;l nft da t~p trung nhiéu no ll!c
dé phat trién.

Tir vong tre em da giam tit 44 %0 nàm 1989 xu6ng 36,7%0 nàm 1999,
31.2%0 nàm 2000 và 26 %0 nàm 2002. Wc luqng tuôi th<,> trung blnh nàm
1989 là 63 tuÔi d6i vâi nam và 67. 5 tuÔi d6i vâi nft, nàm 1999 là 67 tuôi d6.
vâi nam và 70 tuôi d6i vâi nft. Nàm 2002 tuôi th<,> trung blnh da tàng lên là
70 tuôi d6i vâi nam và 73 tuôi d6i vâi nft~. Tuy nhiên. à nhftng vùng nông thôn
nghèo béo lanh ciing nhu d6i vâi dân tÇ>c thiéu s6. tuôi th<,> thâp han muc trung
blnh toàn qu6c.

Tir vong san phl;l da giam nhiéu nhung van càn cao. B<? y té uâc luqng
ty lç tir vong san phl;l nàm 1990 là 110 tir vong/l 00.000 tre sinh ra. nhung mÇ>t
diéu tra khac l'.li dua ra con s6 220/100.000 tre sinh ra. B<? y té cho râng co
thé tranh duqc 35% truàng hqp tir vong san phl;l néu duqc chân doan và can
thiçp kjp thài. néu co phuang tiçn v~n chuyén hftu hiçu, và néu co du mau và
thu6c men. B<? y té da dé ra mÇlt ml;lc tiêu ltU tiên là giam tir vong san phl;l
xu6ng 70/100.000 nàm 2000.

Tlnh tr'.lng suy dinh duàng là kha phÔ bién d6i vâi phl;l nft mang thai.
Phl;l nft quen nhuàng phan thuc àn ngon và bÔ duàng nhât cho chong và
con. à nông thôn nguài ta càn tin râng không nên àn nhiéu VI thai lân se
kho sinh.

Ngoài nhftng bçnh chung cua cà nam giâi làn nft giâi. phl;l nft càn mac
cac bçnh phl;l khoa. nhât là phl;l nft nông thôn và phl;l nft nghèo thành thj. Thl!c
v~y. h<,> it co kién thuc vê suc khoe và vç sinh. nhftng kién thuc chàm soc san
phl;l sau khi sinh rât h'.ln ché. Nhiéu vùng nông thôn chua co nuâc s'.lch. diêu
kiçn vç sinh rât yéu kém. Ngoài ra. phl;l nftthuàng phài ngâm mlnh trong nuâc
khi làm vi~c dong ang.

3. 56 li~u phlin này do Ban biên l~p c~p nh~l.
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Nhfrng van dé Iiên quan dén ké ho~ch hoa gia dinh

S6 con trung blnh cua phI,! nu da giam tù trên 6 con nam 1960 xu6ng
3,8 con nam 1989,3,1 con nam 1994,2,3 con nam 1999 và 2,18 con nam

20024
• M~c dù ngày càng co nhiéu phuong ti~n tranh thai. nhiéu phI,! nu van

phai pha thaï. S6 vI,! pha thai cao hon s6 sinh. Trong nhfrng nam gan dây, tlnh
hlnh trb nên dang 10 ng<;li VI s6 vI,! pha thai trong tre gai v~ thành niên gia tango
Chiéu huong phong khoang trong 16i s6ng tlnh dl,!c cua thanh niên da không

dUÇ1c sI! ho trÇ1 cua giao dl,!c gioi tfnh và nhung thông tin vé suc khoe sinh san.
Vi~c dùng bao cao su trong ngùa thai chua phÔ bien. Nhu v~y, co sI! mâu
thuan giua hành vi tlnh dl,!c và vi~c phông ngùa cac b~nh lây lan qua du(mg
tlnh dl,!c, nhat là HIV/AIDS. S6 nguài b~ nhiem HIV gia tang nhanh, lên den
trên 3.200 truàng hqp nam 1995. Can luu y là nhung nguài b~ nhiem không
chi gioi h<;ln trong cac nhom co nguy co cao (nghi~nma tuy, m<;li dâm) mà lây
lan cà cac nhom dân thuàng.

Ph~ nit và hOlJt d~ng chinh tri

Trong chien tranh, phI,! nu dUÇ1c khuyen khfch tham gia chfnh tr~. Khi bâu
cù Qu6c hç,i, Chfnh phu da chu trçmg co du s6luÇ1ng nu (mg cù viên dê d<;lt dUÇ1c

mç,t ty I~ cao nu d<;li biêu. Tù khi hoa blnh I~p l<;li, ty l~ nU d<;li biêu da giam sut.

Dung truoc tlnh hlnh dû, Hç,i Liên hi~p PhI,! nu da Mo dç,ng và da dé
ngh~ cac bi~n phap khàc phl,!c dê cài thi~n tlnh hlnh.

Luc bau cù qu6c hQi nam 1992, ml,!c tiêu dé ra là dé;lt 20% nU d<;li biêu

qu6c hQi. Ty I~ này, tuy khiêm t6n hon nhiéu so voi thài ky chien tranh, da
không d<;lt dUÇ1c, mà chi co 18,5% d<;li biêu qu6c hQi là nU. Tlnh hlnh da dUÇ1c
cài thi~n nhiéu t<;li cuç,c bâu cù qu6c hç,i ke tiep nam 1997 voi ty I~ nu d<;li biêu
là 26,2,%, tuy v~y van côn thap hon ty I~ trong thài ky truoc 1975. Trong

nhi~m ky 11 (2002-2007), ty l~ nu d<;li biêu là 27,3%.

Ty I~ phI,! nù là chu t~ch tinh, qu~n, huy~n và ngay cà cap xâ con thap,
m~c dù b cap xa, noi nào phI,! nù lanh d<;lo thl vi~c quàn ly xà hç,i dUÇ1c danh
gia là t6t hon. Ngoài ra, tuy ty I~ nù dàng viên chiem 16,4%, uy viên cac ban
chap hành dàng bç, là nù chi chiem 8,2%. Ty I~ nù lânh d<;lo çüng rat thap
trong cac CO quan quàn ly dich VI,I, hành chfnh và khoa hÇlc ky thu~t.

4. S6 li~u phlin này do Ban biên t~p c~p nMt.
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Bang 6 : Ty lç nft d~i biêu qu6c h<)i qua cac nhiçm ky

Nam Tong 56 NO % nO d~i biêu 1Tong 56

1975 - 1976 424 136 32

1976 - 1981 492 133 27

1981-1987 496 109 22

1987 - 1992 496 89 17,7

1992 - 1997 395 73 18,5

1997 2002 450 118 26,2

2002 - 2007 498 136 27,3

Nguôn : Fan plu'mg QllôC hô;.

469

Tù 1992 Mn 1997, tlnh hlnh dUÇ1c di thi~n nit ft. Do d6 kh6 phat huy
cac chinh sach ho trÇ1 phl,l nu trong diêu ki~n phân 16n nhiÏng nguài giii vj tri
liinh d<;lo là nam gi6i. Nhiing nguài này thuàng ft chu y dén cac chinh sach

blnh dâng gi6i ho~c con giii mQt thai dQ không thfch phl,l niÏ.

Bang 7 : Phl;J nft aV! tri lành dl;lO 0 cap trung uang (1989-1992)

Chuc vl,l Tong 56 Phl,l nO % phl,l nOI Tong 56

B~ truèmg 42 4 10

Thu truàng 155 11 7

Vl,l truèmg 226 29 13

Vl,l ph6 607 55 9
Tong giâm d6c 630 25 4
Ph6 tong giâm d6c 3442 138 4

Ngllôn : Fan pltong QllôC lu);
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Tinh tr~ng ph~ nft à nông thôn

Ph~ nù trong sdn xuât

Nam 1998, 78% phl;l nff Vi~t Nam song 6 nông thôn. 24.8 tri~u phl;l
nff chiém 53,2% It!c IUQ'ng lao dçmg nông nghi~p. Nam 1999, ty l~ phl;l nff
Vi~t Nam song 6 nông thôn là 76,18%5. Thuang thuang phl;l nff két hqp
công vi~c d6ng ang vai cac ho~t d(>ng sàn xuat phl;l nhu chan nuôi, tiêu thù
công nghi~p ho~c cac ho~t d(>ng phi nông nghi~p trong mùa nông nhàn.
Trong thai ky Dôi mai, nông h(> tro- thành dO'n vj sàn xuat cO' bàn. Nông dân
phan kho-i VI duQ'c tt! do It!a chçm h~ thong canh tac, và dieu do cilng co
nghïa là công vi~c sàn xuat trong gia dlnh tang lên. Cln huy d(>ng toi da
ngu6n nhân It!c và nguôn von dê gia tang sàn xuat và nang suat, nâng cao
dai song.

Muc d(> cO' giai hoa trong nông nghi~p chua cao, phan lan công vi~c là
lao d(>ng chân tay. St! phân công công vi~c gifra nam và nff trong sàn xuat chua
thay dôi : phl;l nff 10 vi~c cay lUa và nhÔ co. Công vi~c này co ve nhu nhç
nhàng hO'n vi~c cày bùa, nhtrng th~t ra rat vat và VI nguai lao d(>ng bu(>c phài
cui Itrng trong khi làm vi~c. Tien công cha nhffng công do~n này thap h<:1n.
Cilng nhu nam giai, phl;l nÜ' cilng tham gia tuai ru(>ng và g~t lUa. Nhtrng khi
cac công vi~c co tfnh ky thu~t hO'n thl nam giai nâm ky thu~t và dàm nhi~m

công vi~c. M(>t nghiên ctCu 0- huy~n Ô Môn (tinh Can ThO', d6ng bâng sông
Ciru Long) dâ minh chlmg cho xu huang này.

Nhu v~y, ta co thê thay là trong nông nghi~p, phl;l nÜ' làm viçc chfnh 0
cac khâu nhÔ co, cay, phO'i lUa và ban lua. NguQ'c l~i, nam giai thuang dàm
nMn nhii'ng công viçc co liên quan dén hiêu biét ky thu~t : lai may cày, bon
phân, dçm dat. Tuy nhiên, ty I~ phl;l nÜ' tham gia phun thuoc trù sâu l~i kM cao
0- cac d<:1n vj canh tac co di~n tfch lan. Co ba Iy do co thê giài thfch st! tham
gia này : ch6ng di vâng, ho~c h<;> muon giup ch6ng, ho;;ic gia dlnh không co
dàn ông. M(>t diêm dang luu y là rat ft phl;l nÜ' mang khâu trang m~c dù hoa
chat d(>c h~i (xem chuO'ng dân so và môi truang).

5. S6 Iiçu phàn này do Ban biên I~p c~p nhâ!.
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Bang 8 : Ty lç phl,l nft tham gia ho~t dQng san xuat phân

theo quy mô dan V! canh bic t~i Ô Môn, Can Tho
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Quy mô canh tac
Ho~td~ng Nha Trung binh Lân

(duâi 0,2 ha) (0,2-0,5 ha ) (trên 0,5 ha)

Chuân bj h~t gi6ng 21,8 25,0 30,3

Chuân bi dat 15,6 31,2 27,2

Nha m~ và cay 15,6 15,6 15,1

Gieo h~t gi6ng 31,2 37,5 24,2

Cay I~i 81,2 84,3 84,8

Nhoca 87,5 96,8 90,9

Tuai 6,2 6,2 27,0

B6n phan 15,6 31,2 33,3

Phun thu6c tnI sau 3,1 6,2 27,2

Thu ho~ch 40,6 50,0 57,5

V~n chuyên 3,1 3,1 9,0

Tâch h~t 59,3 56,2 54,5

Phai h~t 93,7 93,0 84,8

Mua gi6ng 25,0 25,0 30,3

Mua v~t tu 40,6 43,7 36,6

Thuê nhan công 40,6 40,6 42,4

Ban sàn phâm 75,0 65,5 72,7

Ngu6n : Trall Thi NgÇJc Chi và C1V. 1994.

M(>t nh~n xét khac : phl;! nu it co cC1 h(>i dUÇ1c dào tï;lo vé ky thu~t và tiép
nMn thông tin. Tù vài nam nay, b nông thôn Vi~t Nam dâ co nhiéu chuC1ng
trlnh khuyén nông dUÇ1c triên khai. Trong khuôn khô nhfrng chuC1ng trinh này,
nhfrng khoa t~p huan vé ky thu~t mai dâ dUÇ1c t6 chuc. Vi nhiéu Iy do khac
nhau, rat ft phl;! nu tham gia : hÇ> nhuàng cha cho chang vi trinh dÇ> hÇ>c van
cùa nguài chang cao han, ho~c hÇ> kho dUÇ1c giài phong khai nhung công vi~c

hàng ngày dé di hÇ>c, ho~c hÇ> không dam di vi thiéu tl! tin.

Vi Iy do trên, HÇ>i Liên hi~p Phl;! nu phiii tÔ chuc nhung lap t~p huan
riêng cho phl;! nu. Nhtrng cho dén riay, phl;! nu thuàng thu tMp kién thuc và
hÇ>c hai kinh nghi~m thông qua nguài chang ho~c xom giéng.
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Ph~ nU và quyên quyêt dinh trong gia dinh

Vai trà kinh te quan tr9ng cùa phl,l nù trong gia dinh cùng co quyén
quyet dinh cùa h9 lrong san xuat và trong công vi~c gia dinh. nhat là trong
vi~c h9C, vi~c làm và hôn nhân cùa con caio Nhung quyén quyet dinh cùa phl,l
nù van thap hc1n nam gio'i.

Bang 9 : Quyén quyét dinh trong gia dinh
aba xà nông thôn mien Bac (% )

Quyét dinh Tarn San Dinh Bang HaiVân

Hôn nhan cùa con Vq 5,6 0,0 2,9
Chông 25,2 33,8 15,1
Vqvà chông 21,0 26,5 45,2

Vi$c làm cùa con Vq 9,3 0,0 3,8
Chông 35,5 42,6 26,8
Vq và chông 22,8 26,5 40,7

Ngan sâch Vq 20,0 17,6 15,5
Chông 27,6 30,0 11,6
Vq và chông 33,1 36,7 56,8

Ngllôn .' Allen SI/ki & Trân Thi QII{ 1992.

Nguè1i chang van giù vai trà quyet dinh quan tr9ng hc1n doi vai nhiing
van dé liên quan den ky thu~t san xuat : ilIa ch9n giong. h~ thong canh tac.
phun thuoc trtr sâu.

Nhiing lieR b(> trên duè1ng tien den binh dàng giai da duqc th'!c hi~n à
nông thôn. Phl,l nù nông thôn co y thuc hc1n vé vai trà và quyén cùa minh trong
gia dinh. nhung dê tang cuè1ng vi tri cùa h9 trong xa h(>i càn nhiéu vi~c dn
phai làm. TInh tr<;tng ruqu chè cùa chang là m(>t trong nhiing nguyên nhân
chinh dan den b<;to hành trong gia dinh. Cân tien hành nghiên cli'u nhùng biçn
phap di thi~n m(>t cach co hi~u qua vi~c bao v~ phl,l nù. M~t khac. ly hôn co
xu huang tang lên tuy ty l~ không cao nhu à thành pho.
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Bang 10 : Quyét d~nh và kiêm soât tài nguyên
à Ô Môn, dong bâng sông Ciru Long (% )

H01;ltdQng Chang (%) Vq(%) Chang và vq (%)

1. Thay dOi h~ th61lg canh tac 60,0 12,0 28,0

2. D6i gi6ng 60,0 6,5 33,5

3. Chat Illqng sàn phâm ban ra 28,5 35,0 36,5

4. Thuê nhan cOng 54,0 23,0 26,0

5. Mua gia suc 12,5 50,5 37,0

6. Bân sàn phâm chan nuOi 7,5 67,0 25,5

7. Phun thu6c trCl sau 90,5 5,0 4,5

8. S6 con 14,5 3,5 87

9. HOn nhan cùa con cai 10,5 3,5 87

10.Vi~c làm cùa con 15,5 6,0 78,5

11.Tiét ki~m 12,5 55,0 32,5

12.Chi tiêu 12,5 55,0 32,5

13.Châm s6c con câi 2,0 81,5 16,5

14.COng vi~c nhà 3,5 90,0 6,5

15.Giao té 16,0 27,0 57,0

16.Vay mllqn Mn 31,0 11,5 57,5

Ngu6n : Trân Th! Ng(Jc Chi và cac c9flg S~(. 1994.

Nhïmg kh6 khan và uuc muon cua ph~ nit n6ng thôn

·H3

Vai tro cùa ph1,l nû trong sàn xuât nông nghi~p ngày càng duqc xa h(>i
thùa nh~n. Ph1,l nû tharn gia sàn' xuât và cac ho~t d(>ng xa h(>i rn(>t cach tich
cl!c. Nhà do dia vi nguài ph1,l nû nông thôn da duqc cài thi~n. Tuy nhiên, con
rât nhiêu trCl ng~i, rnà trCl ng~i 100 nhât là nghèo kho. Trong qua trlnh chuyên
dôi kinh té, rn('>t b('> ph~n trung nông và nông dAn kM già da giàu lên. Nhung
da s6 nông dAn con rât nghèo. H9 da duqc câp dât, nhung hQ thiéu trq giup
tài chinh dé dàu tu và da d~ng hoa ho~t d(>ng sàn xuât.

Nhûng ph1,l nû nông thôn nghèo này là ai ? M(>t vài tiêu chi, duqc xern
xét riêng le ho~c tcét hqp, co thé giup nh~n d~ng h9 : hQ s6ng CI nhûng vùng
co diéu kiçn tl! nhiên không thu~n lqi cho nông nghi~p, h9 co it dât ho~c hoàn
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toàn không co dât và làm thuê theo ngày, hQ là ph~ nii dân b'C thiêu so, hQ co
nhiéu con, không co von và thuàng mac nq.

Do do, doi vffi pMn lân ph~ nii nghèo, nhu càu von là quan trQng nhât.
Nhung ngay à d6ng bâng sông Cl'ru Long, mi?t vùng duqc xem là trù phU nbât,
cha vay n~ng lai là tmh tré;\ng pM bién. Lai suât dao di?ng tù 15 dén 30%/
thang. Nhiing phuang thûc cho vay gây nhiéu thi~t hé;\i cho nông dân : hQ phài
ban truâc vâi gia thâp mi?t phàn ho~c toàn bi? sàn phâm së thu hOé;\ch.

HQ co rât it di~u ki~n tiép c~n vffi tin d~ng. Nhiing diéu ki~n cha vay
cùa Ngân hàng Nông nghi~p và Phat trién Nông tMn không phù hqp vai hoàn
dnh cùa nông dân nglièo vi hQ không co gi dê thé cbâp. Thù t~c co khi con
phûc té;\p. Vi hQ không co von, hQ không thé xây dl!Og ké hOé;\ch sàn xuât dài
hé;\n và nguy ca doi vffi hQ së càng gia tang trong nén kinh té thi trUàng.

Tilp c{În vôi von tin d~ng, cac hinh thuc tllcmg trfl

Vi không tiép c~n duqc vffi h~ thông ngân hàng, ph~ nii nông dân phài
tim dén cac hinh thûc trq von khac dành cho ngum nghèo.

HQ co thé tim dén Quy quoc gia giài quyét vi~c làrn, dén h~ thong ngân
hàng nhà nuâc à câp qu~, huyçn, nhiing ngân hàng này co thé cha nông dân
nghèo vay vffi slJ bào dàm cùa Hi?i Liên hi~p Ph~ nii mà không càn thé châp.
Ngân sach dia phuang và von cha muqn không lây lai tù nhiing ph~ nii kha
già là nhiing ngu6n von co thé huy di?ng duqc.

Ph~ nii nghèo cüng co vay von cùa cac t6 chûc phi chinh pM (NOO).
Nhiing NOO nhu ClOSE, ADRA da cung ûng von vffi lai suât tbâp và h6 trq
xây dl!Og cac nMm tin d~ng tiét ki~m cùa ph~ nii nghèo vffi m~c dich tang
cuàng nang IlJc tlJ t6 chûc cùa ph~ nii nghèo dé gia tAng thu nh~p, cài thiçn
dm song. Thuàng thuàng so tién vay không nhiéu, chi tù 200.000 dén 500.000
d6ng (tuang duang vffi khoàng 15-36 dô la) 6.

Ph~ nii cüng tlJ t6 chûcthành nhom tuang trq bâng cach xoay vong von
(chai hQ) hay vàn d6i công giiia cac thành viên cùa nhom. Tù do da hinh thành
cac hi?i nhu h<>i làrn nhà, h<>i xây sân phai ilIa, h<>i mua sâm tù giuàng. Thy nhiên,
nhiing ph~ nii rât nghèo không thé tham gia vi hQ không co dù so von càn thiét.

6. TY gia vào thm diém 1995.
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H<)i Liên hi~p Phl;l nii cac cap là tac nhân phat triên chinh cua cac nhom
tin dl;lng tiét k.i~m cua phl;l nii nghèo. H<)i t6 chuc t~p huan ky thu~t cha phl;l nii
vê xây d'!I1g ké ho~ch sàn xuat, ho~c t~p huan truyên thông vê cham soc suc
khoe, kého~ch hoa gia dlnh. Yôi cach làm ay, H<)i Liên hi~p Phl;l nii mong muon
nâng cao dài song cua phl;l nii nghèo thông qua cac ho~t d<)ng nâng cao nang h!c
và làng tl! tin cua phl;l nii. H<)i ding mong muon phl;l nii, m<)t khi da nâng cao
nang ll!c, së tâng cuàng vai trà cua mlnh trang gia dlnh và trong c<)ng dong.

Nhln chung, nhu câu vê von à nông thôn vuÇ1t xa khà nang cung Ung.
Hi~n nay, ngu6n von chinh cung Ung cho nông dân và phl;l nii nghèo là tit cac
tac nhân kh~ng chinh quy. Theo uôc tinh cua Ngân hàng Thé giôi, nhu câu
von à nông thôn rat 100, tit 2,5 dén 3 ty dô la, Ngân hàng Nông nghi~p và Phat
triên Nông thôn không thê cung Ung dây du.

Tom l~i, phl;l nii nông thôn co nhiêu tiêm nang và kha nh~y bén vôi
tién b<) ky thu~t. HQ dàm nh~n công vi~c nhà ding nhu sàn xuat. Néu co CO

h<)i, hQ tham gia tich cl!c vào cac khoa t~p huan khuyén nông (cài tién ky
thu~t), cac khoa t~p huan vê suc khoe, vê ké ho~ch hoa gia dlnh. HQ ding rat
tich cl!c tham gia cac ho~t d<)ng xii hQi, cac ho~t d<)ng doàn két, tuong trq,
giUp da lân nhau.

M~c dù v~y, cân luu y dén nhiing khac bi~t vê diêu ki~n song và thai
d<), nh~n thuc giiia nhiing nguài kha già và nguài nghèo. Phl;l nii tâng lap
trung luu và kha già co nhiing diêu ki~n thu~n lqi dê khai thac nhiing khà
nang cua mlnh. Trang qua trlnh d6i môi hi~n nay, tâng lap trung.nông tiép tl;lc
dong vai trà quan trQng trong vi~c thuc dây phat triên nông nghi~p và công
nghi~p hoa nông thôn. Phl;l nii trung nông co thu~ lqi là duqc blnh dâng vôi
cac thành viên khac trang gia dlnh. HQ biét hQ muon gl, hQ co khà nang thl!c
hi~n m<)t ké ho~ch sàn xuat dl!a trên nhiing tiêm nang vê dat dai, ll!c luqng
lao d<)ng và trang thiét bi mà hQ co thê huy d<)ng. Néu ngu6n von cua hQ tang
lên, hQ biét cach phat triên sàn xuat. Phl;l nii, ding nhu nam giôi, dii dap Ung
m<)t cach tich cl!c cac phuong huOOg môi vê phat triên nông thôn do Nhà nuôc
dê ra, châng h~n nhu da d~ng hoa cac h~ thong canh tac, phat triên thuy lqi,
~o vi~c làm phi nông nghi~p. Nhung nông thôn chua hQi du nhiing diêu ki~n

thu~n lqi cho nhiing phuong huOOg phat triên này. Cac nông h<) phài doi m~t
vm nhiing kho khan, truôc tiên là thiéu von, tiép dén là thiéu nuôc ngQt, dat
canh tac, thông tin thi truàng, kién thuc ky nang.

Phl;l nii nghèo g~p qua nhiêu kho khan dé t6n t~i dén nai hQ không dam
mo uôc bat ky m<)t sI! cài thi~n nào trang cu<)c song. Nhu v~y, nhiing dl! an'
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phat triên cç>ng dong cân hU'ang dén nhom phI:' nu nghèo dé giup da hq vai
cac ké hO<;lch phât triên ngân h<;ln (trq von, t~p huan thfch hqp vai trlnh dÇ> hqc
van cùa hq) và dài h<;ln.

Nhln chung, phI:' nu hU'àng IÎng tfch qrc cac phong trào kého<;lch hoa gia
dlnh, nhU'ng vll~p gia dlnh sam nên hq dà co nhiéu con khi bât dau ap dl:'ng cac
bi~n phap tninh thai. Nhiéu phI:' nu da co 3, 4 con b tuÔi 30. MÇ>t nghiên CtIu b
dong bàng sông CÙ'u Long cha thay 65% cha ml,: muon con trai l~p gia dlnh
trU'ac 20 tuôi và con gai l~p gia dlnh tmac 18 tuôi. Ngay cà nhfrng ngU'ài trè tuôi
cüng muon l~p gia dlnh sam. Két qua cua mÇ>t cuÇ>c diéu tra 300 nam nu thanh
niên tir 16 dén 30 tuÔi cho thay 20% nam thanh niên thfch l~p gia dlnh trU'ac 20
tuôi và 25% nu thanh niên muon l~p gia dlnh tmac 18 tuôi. Nhiéu c~p vq chong
thfch co con trai han. à Dong bàng sông CÙ'u Long, 75% ngU'ài KhC1lTle và 53%
ngU'ài Kinh tra lài hq càm thay không yên tâm néu chi co mÇ>t ho~c hai con trai.
Cüng cân chu y dén nhu câu lao dÇ>ng cho san xuat nông nghi~p, nhU'ng diéu
này dAn dén ngh~ch ly dân so nông thôn tiép tl:'c gia rang nhanh chong, h~u quà
là dat nông nghi~p ngày càng thiéu. M~t khlic, can phiii hi~n d<;li hoa ky thu~t

canh tac, phat trién cac ngành nghé phi nông nghi~p và tién hành công nghi~p

hoa nông thôn dé Slr dl:'ng solao dÇ>ng nông nghi~p bj dôi ra.

Tuy nhiên nhfrng yéu to tfch qrc con ft b nông thôn, ngU'ài ta thay ngU'ài
n~ng dân làm vi~c rat vat và và mûc song cùa hq rat thap kém, nghèo nàn,
trong do phI:' nu là nhfrng ngU'ài nghèo nhat. Trir dong bàng sông Hong, môi
trU'àng và ca sb h<;l tâng cùa nhfrng vùng nông thôn khac con yéu kém, tir dU'àng
giao thông cho dén cac ca sb y té. Hâu hét phI:' nu nghèo ft hiêu biét vé giu gin
v~ sinh, sûc khoe cha bàn thân hq và cho con caio Chfnh b dong bàng sông CÙ'u
Long dâ bQc 19 ra nét mâu thuân gifra tang trU'àng kinh té, nông nghi~p trù phu
và st! nghèo nàn cùa cac hO<;lt dQng van hoa châng h<;ln nhU' trlnh dQ hqc van rat
thap cùa dân cU'. Cùng vai di~n khf hoa là st! du nh~p cùa truyên hlnh, vidéo
và phim ành b<;lo lt!c ho~c khiêu dâm vào vùng nghèo nàn hO<;lt dQng van hoa
này co thé gây anh hU'àng xau dén suy nghi cùa ngU'ài dân, xoi mon nhfrng gia
tr~ xa hÇli. Hi~n nay, tlnh tr<;lng m<;li dâm lan tràn mQt cach dang 10 ng<;li. Bao
cao cùa HQi Liên hi~p PhI:' nu cac tinh Long An, An Giang, Cân Tha... da Mo
dÇ>ng vé tlnh tr<;lng m<;li dâm b nông thôn. N<;ln nghi~n rU'qu, danh b<;lc cùa nam
gim là nhfrng tai hqa dân dén b<;lo hành trong gia dlnh mà phI:' nu là n<;ln nhân.

Chinh sikh tang cllifng nang l,!c cho ph,:, nf( nông thôn ?

VI trà ng<;li lan nhat cho vi~c cài thi~n tlnh tr<;lng cùa phI:' nu nông thôn
là st! yéu kém cùa h~ th6ng giao dl:'c và cham soc sûc khoe, Nhà nU'ac cüng
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nhll chinh quyên cac câ'p cân xac d~nh m(>t chinh sach phat triên van hoa, xa

h(>i và t~p trung cac nguon h,rc cho cac chllang trlnh liên quan dén giao dl,lc,
SUC khoe và van hoa.

Cân tÔ chuc ~p huan cho phl,l nii vê di thi~n ky thu~t nông nghi~p, vê

quàn Iy kinh tévà vê cham soc suc khoe, d~c bi~t là suc khoe trè em. Bên qnh
nhiing cu(>c t~p huan do H(>i Liên hi~p Phl,l nii tÔ chuc riêng cho phl,l nii, cân
an d~nh m(>t ty I~ tham gia cùa phl,l nii trong nhiiflg cUQc t~p huan cùa cac ca
quan chuyên môn. Cân tranh xu hllang giao nhiing vi~c liên quan Mn phl,l nii

cho cac tÔ chuc phl,l nii 10 li~u. S'! tham gia tich c'!c cùa cà nam giai lan nii
giai vào cac công tac xa h(>i se tang cllàng long t'! tin cùa nii giai và gop phân

thay d6i nh~n thuc cùa nam giai vê vai tro và nang I,!c cùa phl,l nii.

Cài tién phllang phap giao dl,lc ding rat cân thiét, cân phat triên cac
phllang phâp giao dl,lc chù d(>ng thay cho cach thuyétgiàng m(>t chiêu. H(>i

Liên hi~p Phl,l nii da th'!c hi~n thi diêm phllang ph<ip giàng d~y cùng tham gia
thông qua vi~c xây dt,rng cac diêm trlnh dien vê sàn xuat nông nghi~p dê phl,l
nii dén tham quan và hQc t~p câch làm. Ngoài ra, vi~c long ghép yéu to giai
vào cac cu(>c t~p huan vê phat triên nông nghi~p và phât triên kinh té là rat

cân thiét dé nâng cao nh~n thuc cùa cac tâng lap dân Cll cüng nhll cùa nhiing
ngllài lành d~o.

Hi~n nay, phl,l nii co trlnh d(> hQc van cao tham gia ngày càng nhiêu vào

công vi~c quàn Iy và phong trào phl,l nii. Tuy nhiên, it phl,l nii b nhiing vi tri

lành d~o, dllqc tham gia vào vi~c ra nhiing quyét djnh tr'!c tiép liên quan dén
phl,l nii. Do do cân nghiên cliu nhÜ'ng bi~n phap tang cllàng vai tro lanh d~o

cùa phl,l nii trong cac ca quan phat triên nông thôn, thllang m~i và nghiên cuu
th~ trllàng, cüng nhll trong lïnh V'!C xây dt,rng chinh sach.

Ph", nÏl thành th! trong thm ky dÔi mm

Ph,:, nit và dô thi h6a

Nam 1999, phl,l nii dô thj chiém khoàng 23,82% tÔng so phl,l nii7. Vê
phllang di~n muc song và diêu ki~n song, cac thành pho lan vai 60% dân so

7. S6li~u nàm 1999 do Ban bien t~p c~p nh~t.
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dô thj duqc U'U dai han nông thôn rat nhiéu. Nam 1995. thu nh~p trung blnh
cua dân thành pho Hô Chi Minh là 912 dô la MY/nguài /nam. trong luc thu
nh~p trung blnh cua dân nông thôn là duai 150 dô la My.

M~c dù phl,l nù dô thj chiém thiêu so. bién d6i cua tlnh tr~ng phl,l nù dô
thi co thé cho chung ta phac h9a duqc xu huang phat triên trong tuong lai cua
toàn bQ phl,l nù.

Doi vai dan cu ding nhu doi vai phl,l nù. thành pho tuqng trU'ng cho tién
bQ mà m9i nguài déu huang tai. Vai nhùng thu~n lqi mà thành pho cung tîng.
thành pho tiêu biêu cho nhii'ng diéu kiçn song tot hon mà phl,l nù co thê thl,l
hUCmg : nhu v~y thành pho là niém hy v9ng cua phl,l nù.

Thành pho lan vai tinh chat là Mi t~p trung ê:J mlÎc dQ cao nhat nhii'ng
xung dQt, mâu thuân cua xii hQi. thành pho giup sam phat hiçn nhùng van dé
xa hQi mà nguài dân phài d6i m~t trong tuang lai. Diéu này co thê dong gop
mQt cach co hiçu quà vào viçc xây d'!Ilg nhii'ng chién luqc phat triên dung
dan. du slÎc giài quyét kjp thài cac van dé này sinh và tlm ra nhii'ng giâi phap
thoa dang. giup cho nhii'ng vùng dô thj hoa mUQn hon bat phài doi dâu vai
nhii'ng van dé xa hQi do.

Cùng vai viçc thl!c thi chinh sach d6i mai. nhùng thành pho lan nhu Hà
NQi. Hài Phong. Thành pho Hô Chi Minh là nhii'ng Mi co diéu kiçn thu~n Iqi
nhat vé kinh doanh và viçc làm. SI! phat triên cùa khu vl!c tu nhân da t~o thu~n

Iqi cho sI! phat triên cac doanh nghiçp gia dlnh. Buôn ban nho và cac ho~t

dQng cua khu vl!c phi chinh quy gia tang vai toc dQ nit nhanh. Nhùng ho~t

dQng này là Mi tiép nMn nhii'ng phl,l nù nghèo ê:J thành pho. nhà do mà h9 co
càm tU'bng da thoat ra duqc nhii'ng bé tac. SI! bùng n6 cac ho~t dQng phi chinh
quy co thê hiêu duqc trong boi cành Viçt Nam vùa mai thoat ra khoi nhii'ng
kho khan kinh té trong mQt thài gian dài.
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Bang Il : Ty I~ nu phân theo khu Vl;fC (%)8

Vùng 1975 1988 1999

Cà nuâc 52,1 50,6 50,9
DO th! 48,0 48,3 51,2
Hà n~i 49,0 50,1 50,0
Thành ph6 Hô Chi Minh 52,5 51,1 51,9

Nguon : Trung rôm Nghiên cu" khoa lire vê' phI.' /lit và gia dillit. 1992
T6ng diê'u rra dôn .l'Ô' và n/là if Vi~r lIam JIIlm 1999

479

cac thành pho lan thu hut nhiêu luong nh~p cu. à miên Bâc, nam giai
nh~p CU nhiêu hem phl;! nu. Do nhfrng kho khan vê ch6 à t~i thành ph6, nam
giai thuàng dé gia dinh l~i quê nhà và di CU mQt mlnh ra thành ph6 dê tim
vi~c làm. CU(lc song cùa h<,> à thành ph6 rat t~m bl!, h<,> chi thuê mQt ch6 trong
cac nhà tr<,> dù dé trài mQt chiéc chiéu ngù qua dêm. Phl;! nu à l~i nông thôn
phài dàm nhi~m tat cà công vi~c sàn xuat nông nghi~p.

Ngul!c l~i, t~i cac thành pho lan à miên Nam, nguài dân thuàng di CU
cà gia dlnh dén thành pho vi thành ph6 ding co nhiêu ca hQi vi~c làm cho phl;!
nu. M~t khac, soluÇ1Dg nu nh~p cu nhiêu cüng d~t ra cha cac nhà quàn ly dô
th, van dê t~o vi~c làm cho nu giai.

Trên toàn quoc, so phl;! nu nh~p cu vào thành pho bâng 2/3 so nam
nMp cu, nhung à Thành ph6 Ho Chi Minh ni! chiém 50,6% tÔng s6 nh~p cu.
Trên ph~m vi toàn quoc, truac nam 1988, ty l~ nu trong dân cU dô th, thap
han nam giai. Tuy nhiên, tu nam 1999, ty l~ ni! cr dô th, dii tang lên. Ty l~ ni!
à dô th, so vai nam cüng cao han han ty l~ trung blnh cùa ni! trên toàn qu6c,
tru Hà NQi9

•

TuÔi trung binh luc l~p gia dlnh lan dau cùa cà nam và ni! giai à thành
th, cao han à nông thôn.

8. 56liçu nam 1999 do Ban biên I~p c~p nh~t.

9. Ban biên t~p dà sua I~i phlin này cho phù hqp vôi s61içu nam 1999.
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Bang 12 : TuÔi két hôn lan dau (1989, 1999)

1989 1999
Vùng

Na Nam Na Nam

Vùng dO th! 24,7 26,5 24,4

1

27
•
5

Vùng nOng thOn 22,7 23,4 22,1 24,5
TP. Hô Chf Minh 25,9 27,1 25,0 28,2

Nguôn.' T611g C!/C TfJô'lIg kê.1992. 2001.

Bang 13 : Tlnh tr~ng hôn nhân cua dân so
til 13 tuÔi trà lên (%)

1989 199910

Tfnh tr~ng hOn nhan NamfT6ng NafTong NamfTong NufTong
s6nam 56 na 56 nam 56 nu

Chua vglch6ng 45,3 39,3 37,1 30,2
C6 vglch6ng 51,9 48,3 60,5 57,8
Goa 1,7 9,7 1,7 10,4
LytMn 0,5 1,3 0,3 0,9
Ly hOn 0,6 1,4 0,3 0,6

Ngllon .' T6ng CI.IC TfJô'ng Kê. 1992. 2001.

Ty l~ phl;' nu goa chong. ly di khli cao. Ly hôn co xu hu6'ng gia tango b
Thành pho Ho Chf Minh. 60% so Vl;' ly hôn là thu~n tlnh ly hôn. Vâi 40% 50 Vl;I
con l~i. 50 dan xin ly hôn cùa phl;l nu cao han cua nam giâi.

Ph~ nU thành thi dllf/C th~ hlliing nhung thành qua cua phat trién

Lay VI dl;' truÛ'ng hqp Thành pho Ho Chi Minh. két qua diéu tra hàng
nam cùa Cl;'C Thong kê thành pho cho thâ'y mlÎc song cùa nguoi dân gia tang

10. S6 liçu nàm 1999 do Ban biên I~p c~p nh~1.
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déu d~n. Thu nh~p binh quân dau nguài cao gap bon lan thu nMp trung binh
cua ca nu6c.

Thu nh~p binh quân hàng nam cua dân CU Thành pho Ho Chi Minh da
gia tang nhu sau :

1992 : 525 dô la ;
1993 : 676 dô la;
1994 : 840 dô la;
1995 : 912 dô la.

Co cau tiêu dùng phan anh nhiing tién b(> trong muc song: ty l~ chi
tiêu cho an uong giam so v6i cac khoan chi tiêu khac (m~c, di chuyên, giai
tri) nhung chi tiêu dành cho giao dl,lc tang rat ch~m. Ty l~ cac gia dinh dugc
trang bi cac v~t dl,lng thông thuàng nhu truyén hinh, may thu bang, xe gân
may, tu li,lnh gia tango Tuy nhiên, muc song cua dân cu cac huy~n ngoi,li thành
chi bâng 1/3 cac qu~n n(>i thành.

Bang 14 : Ca cau chi tiêu cua dân cU
t~i Thành ph6 H6 Chi Minh (%)

M~c chi tiêu 1990 1994 1997

An u6ng 73,2 67,4 64,8

M~c 3,2 6,2 6,8

Dichuyen 3,0 7,2 7,5

H9C t~p 2,5 3,6 4,8

Suc khoe 6,3 8,4 8,5

Gié!i tri 1,0 3,2 3,7

Khâc 6,3 4,0 3,9

Ngllon : C~IC Thô'ng kê Thành phô' Ho Chi Minh.

Dân eu dô thi dugc huàng cac dich Vl,l y té và giao dl,lc tot hon. Ty l~

trè suy dinh duëmg và ti! vong trè em thap hon vùng nông thôn. Vé tlnh hinh
suy dinh duang cua trè du6i 15 tu6i. két qua diéu tra à Thành pho Ho Chi
Minh cho thâ'y muc d(> suy dinh duëmg ty l~ nghich v6i trinh d(> hQc van cua
nguài mç.
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Theo bao cao cùa UNICEF vé tlnh trl,lng phl,l nfr và tre em. két qua
cac cu<)c diéu tra nam 1987 và 1989 cho thay 44% trè em b thành pho và
55% trè b nông thôn cân n~ng duai muc trung blnh, và ty l~ tuan tl! là 45%
và 59% trè co chiéu cao duai muc trung blnh (UNICEF 1994).

Giao dl,lc và dô th! hoa dâ gop philn làm giam muc sinh b thành pho :
tuôi két hôn lan dau tang và ty l~ slt dl,lng cac bi~n phâp ké hOl,lch hoa gia dlnh
cao han, so con mong muon ft han.

Bàng IS : Ty I~ suy dinh dUÔIlg ciia tre ern theo trlnh d(> h9C van
cua nguài rnç

Trinh dç hQc van cùa ngltâi mE:! Tylê trè suy dinh dltë1ng nâm 1993

Mù cha 55,0

Cap 1 40,1

Cap Il 34,7

Cap III 34,4

Nguôn : Cuc Thôllg kê TIlành pltô' Hô'CM Millh

Nhié'u CCI h9i vi~c làm d thành phô'

Vi~c chuyên hu6ng sang nén kinh té thi tfltong, thu hut von dau tu nuac
ngoài, phat triên dich Vl,l trong thành pho dâ t<;lo thêm nhiéu vi~c làm cho phl,l
nfr. Nhu du lao d<)ng co chuyên môn trung blnh ngày càng tango bao gom
nhfrng vi~c làm vùa thfch hqp vai phl,l nfr vùa không dn thoi gian dào t<;lO dài.
Cl,I thê là :

- Vai sI! phat triên nhay v9t cùa cac công ty liên doanh và công ty tu
nhân, so vi~c làm van phong gia tang ;

- Du lich phât triên nhanh chong và thu hut lao d<)ng nfr là chfnh ;

- Dau tu trong công nghi~p nh~ nhu may m~c, d~t. di~n tlt và ché bién
thl!c phâm cung cap m<)t solan vi~c làm cho phl,l nfr ;

- Nhiéu khu công nghi~p và khu ché xuat dUÇ1c xây dl!ng b cac vùng
kinh té tr9ng diêm, Thành pho Ho Chf Minh-Biên Hoa-Bà Ria
Vung Tàu b phfa Nam và Hà N<)i-Hài Phong b phfa Bâc cung dn
nhiéu lao d<)ng, co nhiéu vi~c làm thfch hÇ1p vai nfr giai.
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Do n(li dung dào té,lo tflt6'C dây không phù hQ'p v6'i cac hOé,lt d(lng kinh
té và phuo'ng thuc qwin Iy trong nen kinh té thj trttbng. VI v~y lao d(lng co
chuyên môn rât thiéu. cac thành pho 0 trong tlnh tré,lng thiéu lao d(lng co
chuyên môn và du thita lao d(lng phÔ thông. Nhu cau ve lao d(lng co trlnh d(l
thtlc dây gi6'i tre thành thj, nam ding nhu nit theo hQc dé,li hQc VI v6'i s'! xuât
hi~n cua nhieu dé,li hQc ban công và dân I~p, canh clia dé,li hQc da r(lng mo ho'n
tru6'c ; hoi,lc theo hQc chuyên môn nghi~p V'-:l v6'i trlnh d(l cao. Cie ngành dào
té,lo quàn trj kinh doanh, lu~t, Anh van, tin hQc. du Ijch thu htlt nhieu hQc viên
o mQi trlnh d(l. Dé co duQ'c m(lt vi~c làm, dù khiêm ton, Anh van và tin hQc
là nhfrng dieu ki~n tiên quyét, co khi quan trQng ho'n cà bàng tot nghi~p dé,li
hQc. Cé,lnh tranh ngày càng gay gilt VI gi6'i tre y thuc duQ'c là hQ phài co trlnh
d(l chuyên môn cao dé xin duQ'c nhfrng vi~c làm co muc IUo'ng hâp dan trong
cac công ty nu6'c ngoài hoi,lc Vi~t Nam.

Da xuât hi~n m(lt thé h~ ph'-:l nit tre nang d(lng và co trlnh d(l chuyên
môn cao. Ph'-:l nit là giam doc, pho giam doc, chu tjch, pho chu tjch trong cac
công ty hoi,lc lanh dé,lO cac co' quan khoa hQc, dé,li hQc không con là dieu xa lé,l
nita. à Thành pho Ho Chi Minh, ph'-:l nit quan Iy doanh nghi~p da thành I~p

"Câu Ié,lC cac nhà quàn Iy nit" dé cùng thao lu~n, xây dlfng chuo'ng trlnh hành
d(lng và chia se nhfrng kinh nghi~m quàn Iy doanh nghi~p. Nhu v~y, qua trlnh
tang quyen I,!c cho ph'-:l nit co nhitng hlnh thuc m6'i xuât phat tit s'! tIf nguyçn
tham gia cua ph'-:l nit 0 co' so. s,! phat triên cua khu v'!c tu nhân da té,lo co' hÇli
tot cho ph'-:l nit tâng 16'p trung IltU và kha già tham gia vào cac hOé,lt dÇlng kinh
té. Ph'-:l nit da tIf thành I~p doanh nghiçp trong cac l'inh v'!c : thuo'ng mé,li,
khach sé,ln, nhà hàng, may mi,lc. S,! thành công trong kinh doanh cua ph'-:l nit
da minh cht1ng khà nang cua hQ trong quan IY. V6'i tu cach chu doanh nghi~p

gia dlnh, hQ da tuyên d'-:lng nhieu thành viên trong gia dlnh và cà ngubi ngoài,
nhu v~y, hQ da gop phân té,lO vi~c làm cho dân cu thành pho.

Ph'-:l nit tri thuc cho ràng giai dOé,ln chuyén dÔi kinh té da co tac d'-:lng tich
c,!c so v6'i thbi ky bao câp. Ngày nay, m~c dù muc IUo'ng chinh thuc cua nhà
nu6'c van con thâp, ph'-:l nit da co nhiéu co' h(li dé làm thêm, tang thu nMp bàng
cach sli d'-:lng chinh nang I,!c tri tu~ cua mlnh. Dieu này gitlp ph'-:l nit cài thiçn
dbi song cua ban thân và gia dlnh, và quan trQng ho'n là dja vj tri thuc von bj
suy yéu trong thbi gian trtt6'c do da duQ'c khôi ph'-:lc. Ph'-:l nit tri thuc duQ'c blnh
dâng ho'n, co dieu kiçn cht1ng ta cho nam gi6'i và cho xa h(li nang I,!c cua hQ
trong cu(lc cé,lnh tranh cua thÜ'i ky dÔi mai. S,! hài long v6'i nhfrng thay dÔi tich
c,!c này da thtlc dây ph'-:l nit càng co gâng ho'n nita trong s'! nghi~p khoa hçJC
cua mlnh.
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Phl;l nil tri thuc không con bi cô I~p voi cçmg dong khoa hQc thé gioi.
Hl? co dieu kiçn dé theo doi và lïnh Mi nhilng kién thuc moi, tiép xuc và
trao d6i voi cçmg dong khoa hl?c trên toàn thé gioi. Bàng céich do, phl;l nil da
d;;tt nhilng bl10c tién trên con dl1ang tién dén blnh dàng gioi.

Dai s6ng dl1qc d.i thiçn cüng giup cho cac gia dlnh dau tl1 vào viçc hl?c
t~p cùa con cai. Trong cac gia dlnh tri thuc, không co sI! phân biçt d6i xÙ' d6i
voi con gai trong hl?c t~p. Cüng nhl1 con trai, con gai cùa cac gia dlnh kha gia
cüng dl1qc gÙ'i di du hQc 6 cac nl10C phat triên, 6 Uc, Phap, Canada và cac
nl10c khac.

Nhïtng thaeh thile mOi

M('>t trong nhilng thach thuc Ion ngày nay là khoàng cach giàu nghèo
ngày càng gia tàng m~c dù mUc s6ng trung blnh cùa ml?i tang lop xa h('>i deu
dl1qc cài thiçn. Theo két quà dieu tra mUc s6ng cùa Ngân hàng Thé gioi nàm
1993-1994, và 1997-1998,9/10 s6 ngl1ai nghèo nhat (tl1ong dl10ng 20 % tÔng
dân s6) dang s6ng 6 nông thôn, 2/3 s6 ngl1ai giàu nhat s6ng 6 thành th"
Nhilng vùng giàu nhat là Thành ph6 Ho Chi Minh, Bà Ria-Vüng Tàu, Dong
Nai, Hà N('>i, Hài Phong. Dong bàng sông CÙ'u Long và vùng ven Hà N('>i
tI10ng d6i kha già. Nhilng vùng nghèo nhat là duyên hài mien Trung và vùng
nui phia Bac. Nhilng gia dinh phl;l nil dOn thân (20% tÔng s6 gia dinh trong
cà nl1oc) thiéu lao dQng là nhilng gia dinh nghèo nhat. 6 thành ph6, nhilng
khoàng cach giàu nghèo cüng tI10ng tl!, và co phan gay gat hon 6 Thành ph6
Ho Chi Minh. SI! ton t;;ti qnh nhau cùa nhilng ngl1ai qua giàu và mQt tang 16'p
nIt nghèo da gây ra nhilng xung dQt trong dân cl1 dô th! và sI! tach biçt xa Mi
dl1qc phàn anh ro nhat qua sI! phân b6 cac khu dân cl1 giàu, nghèo trên lanh
thô cùa thành ph6.

Nhl1 v~y, 6 Thành ph6 Ho Chi Minh, 1/5 dân s6 d.c qu~n nQi thành (cü)
và 2/5 dân s6 cac huyçn ngo;;ti thành thuç,c 10;;ti nghèo và rat nghèo. Trong gia
dlnh, chinh phl;l nil là ngl1ai chiu nhilng Mu qua cùa tlnh tr;;tng nghèo kho này,
cüng chinh hl? phài nm ml?i cach dê bào dam sI! s6ng con cùa toàn gia dinh.
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Bang 16 : Ty I~ dân so phân theo mue song

tl;li Thành pho H6 Chi Minh - 1993

HQ Qu~n nQi thành HUY$n ngoé,li thành

Rat nghéo 3,0 8,3

Nghéo 15,1 31,5

Trung binh 38,2 22,5

Khâ già 35,3 30,2

Giàu 8,4 7,5

Ngu6n : C~c Thông kê Thành pM'H6 Chi Minh.
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HQ là ai, nhÜ'ng phl,l nÙ' nghèo athành pho? Do thuàng là nhÜ'ng phl,l nÙ'
tra vê tù vùng kinh té mOi ho~c là nhÜ'ng nguài nghèo nMp cu. HQ dii 1&11 tu6i,
co nhiêu con ho~c song mÇ>t mlnh. Ty l~ mù chÙ' trong nhom phl,l nÙ' này cao
hC1I1 muc trung blnh cùa thành pho, mÇ>t so khac chi biét dQc, biét viét mÇ>t
cach kho khan. Thuàng thuàng trlnh dÇ> hQc van cùa hQ dùng l~i acap tiéu
hQc, hQ không co nghé chuyên môn, cüng không co vi~c làm 6n djnh, von l~i

càng không co.

Cùng voi chinh sach d6i moi, muc song trung blnh cùa nguài dân duQ'c
nâng lên, mÇ>t bÇ> pMn cùa tâng lap trung luu và kha gia dii giàu lên, dâu tu
nUOc ngoài gia tango Do do, gia sinh ho~t, gia th'!c phâm và djch VI;J gia tang,
và nhu v~y là nhu cau vé tién cùa gia dlnh gia tango Phl;J nÙ' lé;Ü phai tlm cach
kiém thêm thu nh~p dé co tM trang tnii cac chi phi ca ban cùa gia dlnh.

Ap l,!c doi voi phl;J nÙ' nghèo l~i càng n~ng né VI cac djch VI,I xii Mi
không con duQ'c miên phi nhu tTUoc dây. Güio dl;Jc và y té không con miên
phi nÙ'a, mà h~ thong bao hiém xii Mi l~i chua hoàn chinh. Dân nghèo chju
h~u qua n~ng né cùa tlnh tr~ng này. Trè em, nhat là trè em gai, phai nghi
hQc som han dé giup cha m~ kiém song. Co rat dông phl;J nÙ' mU'U sinh trong
khu v'!c phi chinh quy. Thong kê nam 1988 cho thay hQ chiém 70% so phl,l
nÙ' buôn ban, 70,8% trong cac lo~i djch VI;J thô sa. Cac cUÇ>c diéu tra vé khu
v'!c phi chinh quy trong cac khu nghèo aThành pho H6 Chi Minh dii di dén
nhÜ'ng két qua giong nhau : hC1I1 40% l,!c IUQ'ng lao dÇ>ng làm viçc trong khu
v'!c phi chinh quy. Phl;J nÙ' thuàng ban hàng rong, chù yéu là hàng an, ban
vé so, thu mua phé liçu. HQ chi kiém vùa du tiên song qua ngày và không
tM dé dành duQ'c. HQ không co tién tiét ki~m dé tra hQc phi cho con, tra tién
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chiia bçnh ho~c dùng cho nhiing chi tiêu dQt xuat nhu ma chay, bçnh t~t.VI
v~y rat nhiéu phl,l nii nghèo mac nq. CUQc song cua hÇl càng kho khan hon,
VI hÇl phai qmh tranh voi nhiing nguoi nh~p cU trong van dé muu sinh.
Ngoi;\i trir nhiing nguoi ban hàng rong, nhiing nguoi buôn ban khac cân m~t

bâng dê làm an, diéu mà hÇl không thé co duqc VI hÇl không co du tién, VI
v~y cac hOi;\t dQng này tràn ra cac hè pho. Và nhu v~y. chung ta hiéu ti;\i sao
viçc I~p Ii;\i tr~t tl! hè pho g~p nhiéu kho khan m~c dù cac cap chinh quyén
hét slÎc quyét tâm.

Phan Ion phl,l nii nghèo song trong nhiing khu nhà Il,Ip xl,lP ven kênh
ri;\ch ho~c èI nhiing noi slnh lây. Thành pho Ho Chi Minh co khoang 43.000
can nhà Il,Ip xl,lP nam 1977, nhung con so ay da lên dén 67.000 nam 1993,
m~c dù trong khoang thoi gian ay chinh quyén da co gang xoa duqc 5.000

can nhà Il,Ip xl,lP và tai d~nh cU dân trong cac chung cu dành cho nguoi co
thu nh~p thap. TInh tr~ng chung cua cac khu nhà Il,Ip xl,lP này là dê b~ ng~p

vào mùa mua, thiéu nguon cung cap nuoc may. Trong nhiing chi tiêu cua
cac gia dlnh nghèo t~i dây, chi tiêu dành cho mua nuoc si;\ch chiém mQt ty
lç quan trÇlng. Rac duqc dÔ thâng xuong kênh, con nhiéu nhà vç sinh trên
kênh ri;\ch, ho~c thai trl!c tiép ra kênh. Nhiéu kênh ri;\ch da b~ ô nhiêm n~ng

né. Kênh Nhiêu LQc - Th~ Nghè chày qua cac qu~n trung tâm cua thành pho
là mQt vi dl,l diên hlnh vé tlnh hlnh ô nhiêm. Chinh quyén thành pho da
quyét tâm cài t~o kênh này, và công trlnh này da kéo dài trên 7 nam moi

giai toa, tai dinh CU dân song ven kênh, phan nào làm si;\ch long kênh và hai
bo kênh.

d thành pho, hàng ngàn tao dQng nii trè tir 15 dén 25 tuôi (co 16.000
èI Thành pho Ho Chi Minh) làm viçc ti;\i cac công ty liên doanh hay công
ty nuoc ngoài voi dong luong thap không du bilo dam cho hÇl mQt cUQc
song ttr té. Luong cua hÇl khoang tir 45 dô la (mlÎc toi thiêu duqc an dinh
trong bQ lu~t dâu tu nuoc ngoài) dén 50 dô la. Gioi chu thuong tlm cach né
tranh thl!c hiçn lu~t tao dQng : ho~c tri hoan viçc ky hqp dong tao dQng,
ho~c kéo dài thè1i gian làm viçc trong ngày (dén 10 giè1 mÔi ngày) mà
không tra thêm gio phl,l trQi. An toàn lao dQng ti;\i cac xuèlng không dap IÎng
cac tiêu chuân da duqc xac I~p trong cac van ban phap quy. Nhiing diéu bat
c~p do da dân dén sI! bùng nÔ nhiéu cUQc dlnh công trong nhiing nam gân
dây. VI Iy do do, gioî chu thich tuyên lao dQng nMp cu tir cac tinh, hÇl it
doi hoî hon lao dQng cùa Thành pho Ho Chi Minh. S6ng mQt mlnh ti;\i
thành pho, nii tao dQng nh~p cu phài chap nh~n cac diéu ki~n it thoa dang
dé giii chô làm cùa mlnh.
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L6i s6ng cùa nhung ngtrài mâi giàu lên phan lân nhà nhung hOé).t
d9ng bat hÇ1p phap da gap phan làm xoi mon nhung gia tr~ và làm tram trçmg
thêm cac van dé xa Mi mà phl:l nu là né).n nhân. Nhiing cô gai trè không co
vi~c làm. không thu nMp dé chap nh~n làm vi~c trong cac quan bar. cà phê
mà không co ltr<.mg, h<;> chi s6ng dl!a vào tién cùa khach cho m9t khi h<;> 1àm
vtra long khach. Chù quan cho h<;> htrang tién hoa hang theo so ItrÇ)'ng do
u6ng (thtràng là bia) mà h<;> mài khach dtrÇ1c. Nhiéu nghiên cuu da cho thay
không it ngtrài trong s6 h<;> da di vào con dtràng mé).i dâm. Cac van dé này
da tra nên tram tr<;>ng dén nÔi B9 Lao d9ng. Thtr<1ng binh và Xa h9i da phài
l~p nên Cl:lc Phàng ch6ng t~ né).n xa Mi, hOé).t d9ng tich cl!c Ci cap trung tr<1ng
và cap tinh, thành ph6, chu tr<;>ng dén ba llnh vl!c chinh.là mé).i dâm. nghi~n
hut và t9i phé).m.

Tài li~u Th6ng kê vé phl:l nu Vi~t Nam, 1985-1994 (Ùy ban Qu6c gia
vi sI! tién b9 cùa phl:l nu) da cung cap nhung s6 1i~u vé mé).i dâm nhtr sau :

1990: 40.000

1992: 80.000 - 100.000

1994: 130.000 trong cà ntrâc, trong do 50.000 trtràng hqp
athành ph6 Hô Chi Minh.

CI:lC Phong ch6ng t~ né).n xa h9i dtra ra con s6 73.940 gai mé).i dâm nam
1994. Où s6 li~u không chinh xac, diéu ro ràng là mé).i dâm da gia tang trong
thài ky này. Buôn ban phl:l nu qua biên giâi cüng không trtr Vi~t Nam. Công
lu~n da bao d9ng vé dién bién cùa van dé này và dé ngh~ Chinh phù co nhiing
bi~n phap tri~t dê dé ngan ch~n tinh tré).ng buôn ban phl:l nu.

Ttr 1989, H9i Liên Hi~p Phl:l nu và cac t6 chuc xa h9i khac da trién khai
nhiéu chtroog trinh hô trÇ1 phl:l nu nghèo nhàm ml:lc dich di thi~n dài s6ng cùa
h<;> thông qua cac dl! an nhom phl:l nu tin dl:lng - tiét ki~m và cac nhom ttroog
trÇ1. Câc phtroog thuc hÔ trÇ1 dang to ra di dung htrâng : ttr tinh chat ttr thi~n

1uc dau nay da chuyén sang cac chtr<1ng trinh xa Mi d~t tr<;>ng tâm vào vi~c

tang nang Il!c cho phl:l nu dé h<;> tién tâi tl! 11!c di thi~n dài s6ng m9t cach can
bàn và 1âu dài.

Tién dén giai phong phl;l nu và phat triên bén vfrng

M9t van dé dang d~t ra cho phl:l nu Vi~t Nam hi~n nay : can co m9t
chién ItrÇ1c nhtr thé nào dé gin giii dtrÇ1c nhiing thành quà da dé).t dtrÇ1c và thl!c
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thi lu~t phap cùng v6i nhÜ'ng quy dinh co khà nàng bào dàm blnh dàng gi6i?
Dé tién dén blnh dâng gi6i thl chién dâ:u ch6ng nghèo khô và th'!c hi~n mQt
chién hrqc phat triên ben vÜ'ng hùu hiçu là nhÜ'ng diéu t6i cân thiét. Viçt Nam
cân hqc t~p kinh nghi~m cua nhÜ'ng mr6c mà vai tro cua phI;! nii dà duqc tàng
cuè1ng và d~t nhiéu tién bQ, dé nam gi6i và nii gi6i Viçt Nam nMn thuc duqc
nhÜ'ng lqi ich mà blnh dâng gi6i dem l~i cho dat nu6c. CAn t~p trung nÔ l,!c
vào viçc th'!c hi~n blnh dâng gi6i trong giao dl;!c, hô trq trè em gai cüng nhu
trai duqc di hqc, không chi b cap tiéu hqc và trung hqc mà cà b d~i hqc, VI
hqc d~i hqc là mQt trong nhÜ'ng phu<1ng thuc hùu hi~u nhat bào dàm s'! phat
trién cha phI;! nii và t~o diéu kiçn cha hq chiém giii nhÜ'ng vi tri co vai tro
quyét dinh.
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Dân s6 và môi trllàng

Patrick Gubry

Loài nguoi song trong nhiing vùng sinh thai da d~ng do thiên nhiên
quy dinh mà nhiing diéu kiçn tl! nhiên khac nhau hlnh thành nên môi
trllong. Ho~t dQng cùa con nguoi và môi trllong xung quanh h9 t~o nên hç
sinh thai. Quan hç giiia dân so và môi trllong là quan hç tuong ho. Con
nguoi di t~o môi trllong làm phù hgp hon vâi cUQc song cùa mlnh, th~m
chi dé phl;lc Vl;l và dàm bào cho SI! sinh ton cùa dân so ngày càng tango ,:!,hé
nhllng, càng ngày môi trllong càng mat dan bàn chat tl! nhiên, nhiing bat
19i cho diêu kiçn sông hiçn t~i ngày càng nhiéu khién nguoi ta phài d~t dau
hoi vé khà nang duy tri moi quan hç mâi giiia con nguoi và môi trllong
trong mQt giai do~n dài, co nghïa là dàm bào mQt sI! "phat trién bén viing".
Trong boi dnh do, chung ta can xem xét ành hm'1ng cùa môi trllong (tl!
nhiên hay nhân t~o) doi vâi con nguoi cüng nhu tac dçmg cùa con nguoi
dén môi truoog. à mQt vùng « da dugc con nguoi khai thac nhiéu » nhu
Viçt Nam, môi trllong dii bi bién hoa nhiéu do ho~t dQng cùa con nguoi. SI!
bién hoa này không chi xày ra trong nhiing vùng co m~t dQ dân CU cao mà
da lan rQng sang cac vùng khac. Tuy nhiên chi mâi gan dây van dé dân so
và môi trllong trong mQt ph~m vi tÔng thé mâi dugc cac nhà nghiên cl1'u vé
khoa h9C xa hQi quan tâm mQt cach xl1ng dang (Tran Cao Son, 1995 ;
Tuong Lai, 1995).

Truâc tiên, môi truoog quyét dinh mQt phan 100 sI! phân bô dân cu vê
m~t không gian. SI! phân bô dân cul~i tac dQng dén viçc sir dl;lng không gian
và hç thong sàn xuat cùa con nguoi.
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SI! phân b6 dân CU không dong déu vé m~t không gian

Nam 2002. nguài ta uoc tinh dân so Vi~t Nam là 79,7 tri~u nguài trên
di~n tich 329.247 km2

. M~t dQ dân so là 242 nguài/km2 (bàng 1). Vi~c phân
chia dat nuoc thành 8 vùng Ion tU<1ng xlÎng voi cac tiêu thuc dia ly và sinh thai
h9C. M~t dQ dân so giüa cac vùng rat khâc nhau. tir 66nguài trên mQt km2 b
Tây Bâc dén 1.179 nguài trên mQt km2 b dông bang sông Hông l • Néu chi tinh
m~t dQ dân so nông thôn. chi tiêu cho ta khâi ni~m toi lTU hon vé m~t dQ dân
CU thl!c té. con so này cüng không thay deSi nhiéu : 44 nguài/km2 b Cao
nguyên mién Trung và 925 nguài/km2 b dong bang sông Hông, n<1i co hai
thành pho Hà NQi và Hai Phàng (Barbieri & Hoàng Xuyêll, 1997). Nhin
chung. hai vùng dong bang (dong bang sông Hong và dông bang sông Ciru
Long) rat dông dân CU. vùng duyên hai co m~t dQ dân so thap hon, trong khi
do b vùng cao (Cao nguyên mién Trung và mién nui phia Bâc) dân so tu<1ng
doi thua (xem bang 1).

C6 rat nhiéu nhân to anh hubng dén vi~c phân bo dân cu, song Pierre
Gourou (1940) cho rang b~nh sot rét dong vai trà quan tr9ng nhat. « S~( phân
bô'dân cU d Dông DUdng dUÇ1c gidi thich bdi tac dljllg Clio IIJU(llg yêu tô' khOc

nhau nhu kinh tê: dân tljc, ljch su, y tl Trong so lIày yêu tô' quan trçmg nhât

là st! dljc hçli d cac VÙllg rniln nui, doi lfjp vdi st! trong lành tUdllg dôÎ d VÙllg
dong bOllg. Cac yêu tô' khac chi giil vai tro thu yêu và xêp sou b~nh sôt rét ».
Nhùng yéu to khac b dây chinh là tiém nâng san xuat b vùng nui kém hon ;
cach teS chuc chinh tri và xa hQi tot hon cùa nguài An nam (nguài Kinh hay
nguài Vi~t theo ngôn ngü hi~n hành), cüng nhu nhùng ky thu~t nông nghi~p

rat hi~u qua dUÇ/C tich lüy qua nhiéu thé ky, tU<1ng tl! nhu ky thu~t dUÇ/c âp
dl,mg hi~n nay b Trung Quoc. M~t khac, nhùng nguyên nhân lich sù và nhat
là qua trinh dinh cu lâu dài cho phép giai thich nhüng khâc bi~t vé m~t dQ dân
cu b dông bang sông Hông và dông bang sông Cùu Long, n<1i nhùng nguài
Kinh dén dinh cu mUQn hon so voi dong bang sông Hông. NguÇ/c l~i b~nh sot
rét da bao vç nhùng nguài mién nui, von da quen dân voi no, tninh khüi sl!
lan chiém cùa dân cu mién xuôi. Thl!c ra. co lë cüng nên nhin nh~n khac di
mQt chut vai trà cùa b~nh sot rét bbi VI néu Nhà nuoc dù m~nh dé dam bào
an toàn cho dân b vùng dong bang, thi t~i sao dân chung vân phài trong tr9t
b vùng cao, nhung ra ràng là b~nh s6t rét da kh<1i sâu thêm sl! khâc bi~t vê
m~t dQ dân s6 giüa dong bang và mién nui.

1. PhAn tlch dUQc diéu chinh theo bang s6 Ii~u do ban biên t~p c~p nh~t.
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Bang 1 : Phân b6 dân s6 ve m~t d,a Iy nam 2002 2
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~g
M~t d(> Dân 50 nông thôn Dân 50 thành th!

Dân 50
Di$n lich dân 50 Solllc;1ng % Solllc;1ng %

(km2
) (nglldil (nghin (nghin

km2
) nglldi) nglldi)

Dông bang 17.455.800 14.799 1179 13756,6 78,8 3699,2 21,2
sông Hông

Dông Bâc 9.136.800 65.327 139 7438,5 81,4 1698,3 18,6

Tây Bâc 2.350.400 35.637 66 2049,6 87,2 300,8 12,8

Bâc Trung b(> 10.299.100 51.504 200 8917,2 86,6 1381,9 13,4

Duyên hai Nam 6.785.900 33.066 205 4856,0 71,6 1929,9 28,4
trung b(>

Tây Nguyên 4.407.200 54.475 81 3192,7 72,4 1214,5 27,6

Dông Nam b(> 12.578.500 34.733 362 5869,5 46,7 6709,0 53,3

Dông bang 16.713.700 39.706 420 13625,2 81,5 3088,5 18,5
sông CÙU Long

T6ng 56 79.727.400 329.247 242 59705,3 74,9 20022,1 25,1

Ngudn : Niên güim Thô'llg kê, 2002.

Vi~c tinh toan m~t dq dân s6 trên lkm2 clat canh tac Ittang thl!c giâi
thi~u mqt cach wang d6i y ni~m vê suc ép dân s6 (bang 2). Néu nhtt m~t d(>
dân s6 b dong bâng sông Hong vân cao, thl trai l<;\i, m~t d(> dân s6 cùa dong
bâng sông Cùu Long co vè thâ:p han néu tinh toan theo chi tiêu này. Khu vl!c
miên Trung cüng co vè nit dông dân ctt.

M~t d(> dân s6 ành httbng tTl!c tiép dén h~ th6ng khai thac nông nghi~p

cüng nhtt muc dq tàn pM tl! nhiên.

Tham hQa tl! nhiên luôn ton tl;li trong tâm tri moi ngltài

« Vift Nam co hàng nghin niim lieh sU'. Dâl/ t(Jc Vi~t Nam dUÇ1c /zinh
thành tif nhifl/g eu(Jc dâu tral/h, trudc tiêl/ C/iôllg lçà thiêl/ nhiên, tilp theo là

2 S6 Iiçu do ban biên t;)p c;)p nh;)t và diéu chinh.
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do c/lÔllg lçJi giijc ngoçJi xâm »3. Viçc d~t CUÇ,C dau tranh chang l'1-i thiên nhiên
lên hàng dâu cùa tuang Giap, nguè1i bao vç dç,c I~p vi d'1-i, da chUng ta sI! la
sÇ1 vé tham hqa tl! nhiên luôn ton t'1-i trong tâm tri nhiing nguè1i Viçt Nam. Và
dUC1ng nhiên, no cüng chUng to vai trà ta lan cùa cuç,c dau tranh chang thiên
nhiên trong lich sU dân tç,c Viçt Nam.

Viçt Nam co khi h~u gi6 mùa, mua nhiéu vào mùa hè (6 Hà Nç,i IUÇ1ng
mua hàng nam là 1.700 mm). Trong qua trlnh dinh cu và phât triên nông
nghiçp 6 cac vùng dong bàng con nguè1i luôn phai dU<:1ng dau vai thuy than.
tir n'1-n lü h,lt 6 thuÇ1llg nguon dén n'1-n thùy triéu 6 h'1- nguon. èJ Viçt Nam, nuac
luôn luôn gân lién vai dat. Ngay trong tiéng Viçt, thu~t ngÜ' nuac cüng co
nghia là dat nuac, là Nhà nuac hay chinh quyén.

Vua Lê Thanh Tông, nguè1i tri VI dat nuac tir nam 1460 dén nam 1497,
sau khi qua dè1i da dê l'1-i nhiéu van ban, trong do co dO'1-n trich sau dây da
gÇ1Ï l'1-i cha chung ta ytu6ng mç,t cach r6 nét : « Vào /Uim Qui Ty' /Utifc dâng
cao khùng khiê'p .. d nhùng vùng l'!t 19i, tôm ca bo lên ngQn cây .. gà l'à cho
sông d trên cành. DçJi b9 phçîn chùa chiin hi nuifc pha hùy » (Nguyen Khâc
Viçn & HÜ'U Ngqc. 1996). Nam 1918. Ph'1-m Duy Tôn. khi chUng minh sI! vô
tâm cùa quan l'1-i thè1i bay giè1. da viét mç,t bài nlt cam dç,ng « à tât ca cac
vùng xung quanh, nuifc tràn lên l'à xoay m(}I1h, CUÔll trôi Ilhà dta. nhâll chim
dong lua, làm cho nguài SÔIlg l'Ô gia cu. nguài clzê! không //10 ma, bong tôÎ
bao trùm kluîp n(/i, canh tUç'ng diêu tàll không saD ta xiê! » (sach da dân).
Nhà van Lê Van Thao kê l'1-i câu chuyçn vé Dong Thap Muè1i 6 dong bàng
sông Ci'ru Long trong nhfrng nam ba mU<:1i : « Ông 1l9i tôi co n{(?ng l'à Ilhà d,
nhung diê'u bât hçlllh là biio l'!t liên tiê'p xay ra. M9t lâll, nuifc dâng cao Mi
nom sau mét. Dong Thap Muài trd thành vùng biê;l hon d9n. Ca gia dinh
ng6i trên thuyê/l chà nuifc rut. Nhung nuifc cÛ' dâng mai. Ông nQi tôi ra lçnh
cho tât ca mQi nguài : « Chi co ai khat mm duç'c UÔIlg. Con ai doi, hay gdng
suc chiu dtfng ». Ai nây dê'u ph,!c tùng không chut dn nhân. Mf! tôi kt lçJi
râng thçît ngCJc nhiên vi ngay ca tôi luc ây mai duç'c mây thang cfmg không
dam ngQ nguçîy hay kêu gào gi ca. Do là m(jt trong nhi(ng trçîn l'!t dang sç'
nhât » (sach da dân).

odÔng bâng sông HÔng, viçc dâp dê chang lü Il,It da'co tir rat lâu, châc
chân tir truac thé ky muè1i ba (Gourou. 1936). Do là diéu dn thiét VI lü Il,It rat

3. Phong vlfu tuâng Giap, t~p chî Phosphore (Paris), s6 156, tMng 1/1994.
4. Theo Ijch âm, nilm Quî Ty' là nilm rân nuâc và cû I~p 11,Ii sau 60 nàm.
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hung tqn. à dong bàng sông Ciru Long, tlnh hlnh l<:J.i hoàn toàn khac. Ho Tonlé

Sap cua Campuchia trb thành cha chua mr6c dl! tru cua sông Ciru Long khi

nu6c lên cao. H~u qua vé môi tfllàng cüng khac nhau v6i hai tfllàng hqp. à
dong bàng sông Hong, vi~c dap dê làm cho phan IOn phù sa b~ trôi ra biên.
Vùng dong bàng lan dan ra biên và nguài ta phai dùng ml)t khoi luqng IOn phân

hoa hÇ>c dê bù dap l<:J.i sI! thiéu màu ma tl! nhiên. Vi~c lan biên da co tit lâu :
« Nhiillg dâlll Idy phù sa do hotJc den r(mg Iim dUf/c sông Hong Mi dap dâll

dân. Hàng nam, dat Mil ra bi/n tit 50 déll 100 mét [. ..]. Tnroc t!uri Phâp thu(Jc

kM lâu, quanlÇli co c/u'rc quyé'n dâ nh(in ra Sil giàll co tié'm nang cûa n!ll(ng bâi

Mi ven bié'n. HÇJ dâ tô' c/u'rc ngan d(ip và làm cÇln n!u(ng k!1U dât moi này» (Le

Monde Colonial l1Iustré, 1934). Vi~c lan biên làm tang di~n tfch dat canh t.k.

à dong bàng sông Ciru Long da tit rat lâu, phù sa co tac dl;lng rat 16n trong nông

nghi~p, làm giam dl) chua tl! nhiên cua dat. Nguqc l<:J.i, lü Il;lt kéo dài yêu du

t<:J.O ra nhieu giong lua nÔi ch~u duqc ml!c nu6c cao (Lê Th~ Huang, 1997).

Bat chap công tac phong chong và quy hO<:J.ch thuy Iqi, lü Il;lt vân gây ra

nhiIng tac h<:J.i rat 16n v6i 7.000 nguài chét trong n<:J.n Il;lt nam 1964 vân con

duqc in d~m trong tâm tri mai nguài5. Thài gian gân dây cüng không nhy
nhàng gl hon : « Thâllg 10 nam 1994, Iii hf! dâ tràn vào dong bOng sông CI(U

Long, làm ba tram nglrifi chét và hàllg tram nguifi không co nhà d» (Lauras,

1997). Mùa hè nam 1996, n<:J.n 1I,It chét nguài da xay ra b khap mÇ>i Mi :

« Cu(Jc hÇJp bâo IIgày 19 thâllg 11 tÇli Hà N(u' dâ néll ra con sô' tJ'ng hf/p vé'

thi~t hÇli trong cà nUdC : 965 nguili chét, 885 nguifi bi t!ur(fl/g và 117 nguili

mât tich. Do là thi~t hÇli léIn nltât trong v(mg 20 nam. Thi~t hÇli v(it chât /fOC

tinh 630 tri~u dô la My. 700.000 tâll luong t!ulc bi pltâ !llly. Do 1~lt !(Ji. gân

800.000 nguifi thiéu an trollg vài IIgày, !wn nu!t tri~u gia dinh co Ilhà bi Ilgçîp
IIuéIc» (Bulletin de l'Association d'Amitié Franco- Vietnamienne [Thông bâo

cua H(Ji Hiru nghi Vi~t-PltâpJ. Montreuil, so 20, thang 3, nam 1997). Bên

c~nh nhiIng nguài chét duoi, phai kê Mn ca nhiIng nguài chét doi do mat mùa.

M~c dù an toàn trong cul)c song da duqc bao dam hon, nhung chung ta cüng
không thê 10<:J.i trit dUÇ1c hoàn toàn nguy cO tham hÇ>a, don gian VI dân so ngày

càng dông và m~t dl) ngày càng 16n (Amigues, 1992).

Bao biên và song tMn gây tac h~i b nhiIng vùng dra sông. Tac h<:J.i này

se m<:J.nh hon néu thuy triéu 160 (Nguyên NgÇ>c Thuy, 1989). Hon thé nua, ban
dao Dông Duang thuàng xuyên phài hUng chju nhiIng con bao hlnh thành tit

5. S6liçu th'!c te Hiy tù Bach Khoa toàn thu Quid nam 1993.
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Thai Blnh Duong (Nguyen Vi~t Pho & Vü Van Tuan, 1994). Thu~t "ngfr bào"
dUÇ1c dùng dé phân bi~t voi ap thap nhi~t doi voi gio xoay duèmg kinh nhiéu
km. V~n t6c cua gio co thê vuÇ1t qua 300 km/gièJ' vâi ap thap nh6 hon
900 hectô pascan (suc ép trung blnh trên biên là 1.015 hectô pascan). SI! tàn
pha cùa bâo thê hi~n b suc gi6 m;;mh, sI! xuat hi~n cùa song thân và nhfrng
con mua nhu tn1t nuoc làm cho ml!c nuâc dâng lên mÇ>t cach dÇ>t ngÇ>t.

Chung ta không thé quên nhfrng con bào sau : ngày 8 thang 10 nam
1881, 300.000 nguèJ'i chét b Dông Duong ; ngày 25 thang 9 nam 1953, LOOO

nguèJ'i chét ; ngày 5 thang 10 nam 1981, 300.000 nguèJ'i chét. Thi~t h;;ti trong
nam 1996 b Vi~t Nam cüng khô'1g kém n~ng né : « Thifi tiêt xâtl Clia lIam 1996
da gây ra lIam Cl/II bao và bôll am ap thâl) IIhift dai voi thift hgi /(rll dura tl(lIg

co trong vOIIg 20 lIam t,.6 Igi dây, bai vi 40 tlllh và thàllll phô' da bi tàll pha

IlÇillg lié'. NtrOc dâllg cao da làm 1.200 Ilgllvi cltêt .. 100 IIgtrifi mât ticll và 1
trifu tâll Iuang th~rc bi mât tr&llg. Thift hgi trac tillh kllodllg 7.231 tl dOllg, tl(C

là 657 trifu dô la My». (Le Courrier du Vietnam, Hà NQi, s6 724, ngày 18
thang 12 nam 1996). Ngày 2 thang Il nam 1997, con bao Linda da tràn vào

d6ng bàng sông Cleu Long. Dây là con bilo gây thi~t h~i IOn nhat thé kY. Ban
thông cao ngày 6 thang II cùa Thông tan xa Phap da nêu con s6 chinh thuc vé

336 nguèJ'i chét và 1.864 nguèJ'i mat tich, hâu hét dân chài déu di biên bàng
thuyén nh6. Ngày 27 thang Il, kênh 1 dài truyén hinh Phap, 1F1, da dua ra
con s6 chua chinh thuc vé 503 nguèJ'i chét và hon 3.000 nguèJ'i mat tich. Không
lo~i trir kha nang thèJ'i tiét xau này co liên quan dén cac hi~n tUÇ1ng tl! nhiên

nhu El Ninô xay ra tir hai Mn bày nam mÇ>t 1<1n, làm suy giàm gio dông b Thai
Binh Duong, gây nên sI! djch chuyên cùa nhfrng dàng nuoc n6ng tir phia tây
sang phia dông. Cu6i nam 1997, hi~n tuqng El Ninô dâ lan truyén r(mg rai dén
muc mÇ>t s6 nguèJ'i cho ràng do là nguyên nhân làm tang hi~u U'ng nhà kinh.

Nguqc I~i, h~n han cüng co thê gây tac h~i, tn.roc hét dén san xuat nông
nghi~p, nhâ't là b mién Nam. Châng h~n, thang 3 nam 1998 : « Cf miê'n dông
nhift dQ cao Ilhât lên dêll gâ'1l 40 dQ C và d miê'n tây tir 37 dêll 39 dQ. tllc là

cao han tù 1 dêll 3,5 d(J so voi nhlft dQ IlJlI(lIg ngày nong Ilhât trong lich su.

r..]M~(c nuOc a m(Jt sô' con SÔllg gidm tir 20% dêll 80%. {."/ Cf miê'n Trung,

tinh KhOllh Hoa dl! dillh gieo cây 16.200 ha lua trong v~ hè thu. Nhung theo

BQ Nông nghi~p và PhOt trién nông thôn, nêu cha dêll CUÔt thOng tu mà trifi
vdn không mUa, 35% dên 40% di~n tich callh tac lua sê phdi thay thl b&ng

cac Jogi cây chili hgn » (Le Courrier du Vietnam, Hà NÇ>i, s6 1174, ngày 18
thang 3 nam 1998). H~n han làm giam san hrqng nông nghiçp, t~o diéu kiçn
thu~n lqi cho nhfrng Vl,l chay rùng và gây nên nhfrng kho khan trong viçc cap
nuâc cho mÇ>t s6 trung tâm dô thj.
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Suc ép dân SO, nông nghi~p và môi truàng
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Trong diéu ki~n m~t dQ dân so cao, vi~c dam baa Il10ng thl!c dai hai
phai ap dl,lng mQt nén nông nghi~p thâm canh dê co thê t~o ra san Il1qng lan
nhat trên ffiQt dcm vi di~n tich khi tâng so Il1qng laD dQng và dau vào. « Mgt
dQ dân sô' là tiêu tht'rc tôt Ilhât dl do C/ràllg dQ kIwi tluic » (Gourou, 1940).
Ban d6 vé m~t dQ dân so nông thôn cüng phan anh trl!c tiép « cl1àng dQ » cùa
hç thong san xuat, nhat là san xuat nông nghi~p. Ành hl10ng cùa nông nghi~p

dén môi trl1àng rat khac nhau, tùy thuQc vào h~ thong san xuat. Tac h<;li xuat
hi~n khi suc ép dân so (chAng hl;ln m~t dQ dân so tâng, bat kê b muc dQ nào)
không dam bao sI! duy trI nhfmg yéu to san xuat (chAng h<;ln dQ màu ma cùa
dat) ho~c khi gây ra nhfmg anh hl1bng không tot cho suc khae. Hç thong phat
triên san xuat quang canh trong khi tlm cach giàm dén muc toi thiêu soll1qng
lao dQng trên mQt don vi san xuat da làm gia tâng n<;ln pha rùng và hùy diçt
dan dQ màu ma cùa dat. Trong khi do, hç thong phat triên san xuat theo chiéu
sâu, bAng vi~c sù dl,lng mQt Il1qng lan cac san phâm nhân t<;lO co thê gây ô
nhiem môi trl1àng cüng nhl1 ành hl10ng xau dén suc khoe.

Phat triên nông nghi~p, d~c bi~t phélt triên nghé trang ILIa là van dé
duqc quan tâm tù lâu dài b nhfmg vùng dông dân nhl1 dang bAng sông H6ng
(Dumont, 1935). Hi~n nay no van là van dé rat dl1qc quan tâm. Phat triên
nông nghi~p chiém vi tri quan trçmg trong so cac nhi~m Vl,l kinh té dl1qc nêu
ra trong bao cao chinh tri cùa D<;li hQi Dang CQng san Viçt Nam lan thu nâm
(tù ngày 27 dén ngày 31 thang 3 nâm 1981): « dâ'y mç111h thûy lçti hoa, chu y
cd tuili và tiêu .. cdi t[JO dât và xây d~(llg dring rUQllg .. ullg d':lllg r(Jflg rài cGc

thành tlfU vi sinh hÇJc trollg trollg trÇJt và chail lIl/ôi .. /nif r<}llg Ma hÇJc hoa,

tçîn d':lng cac nguoll phâll hilu c(/, di dôi viii tim mÇJi cach tallg thêm phâll Ma

hÇJc .. làm tôt vifc phàng tn~ sâu b~llh, dich b~llh .. thifc hi~" cO khi Ma tl~llg

buile thich hçp viii tl~llg dia bàll, kêt hçtp tôt cd khi voi thû CÔllg và utta cO kM,

bao dam hiçu qua killh tl .. phat tril" chl biêl/, bdo qudll tôt và l'çîll chuyêil
kjp thài » (Dang C<)ng san Viçt Nam, 1982). Phat triên trang tr9t b cac vùng
d6ng bâng dl1qc thl!c hi~n ho~c bAng cach ap dl,lng ché d<) hai, tMm chi ba Vl,l
trên cùng m(>t thùa ruQng ho~c bàng cach tâng dau vào hay tâng di~n tich dat
canh tac dl1qc tl1âi tiêu.

TInh hlnh sù dl,lng dat nông nghi~p tù nâm 1940 dén nâm 1990 (bang
2) cha thay sI! gia tâng cùa diçn tich dat canh tac (tù 5,2 dén 7, 1 tri~u/ha) cüng
nhl1 sI! phat trién cùa tr6ng tr9t (san Il1qng lua tâng tù 1,15 dén 3,21 tan/ha).
Suc ép dân so thé hi~n b cha di~n tich dat canh tac trên dau ngl1ài giam di hon
m(>t nùa (tir 0,26 xuong chi côn 0,11 ha).
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Bang 2 : Tinh hinh sÜ' dl;lng dat nông nghi~p

tir nam 1940 dén nam 1990

Sàn luçtng Di~n tfch dat Dân s6 Luang thlfc Di~n tfch dat Nang
Nam lucmg thlfc canh tac (tri~u theo dfiu canh tac theo suat lûa

(tri~u tan) (tri~u ha) nguài) nguèfi (kg) dfiu nguèfi (ha) (tan/ha)

1940 6,0 5,2 20,2 295 0,3 1,2

1955 6,1 4,7 25,1 244 0,2 1,4

1975 11,5 5,6 47,6 244 0,1 2,1

1976 13,5 6,2 49,2 274 0,1 2,3

1977 12,9 6,6 50,4 256 0,1 2,0

1978 12,9 6,8 51,4 251 0,1 1,9

1979 13,7 6,9 52,5 261 0,1 2,0

1980 14,4 7,0 53,7 268 0,1 2,1

1981 15,1 7,0 54,9 275 0,1 2,2

1982 16,6 7,0 56,2 295 0,1 2,5

1983 17,0 6,8 57,8 294 0,1 2,7

1984 17,9 6,8 58,3 307 0,1 2,7

1985 18,2 6,8 59,7 305 0,1 2,8

1986 18,4 6,8 61,1 300 0,1 2,8

1987 17,6 6,7 62,5 282 0,1 2,7

1988 19,6 6,9 63,7 308 0,1 3,0

1989 21,4 7,1 64,4 332 0,1 3,3

1990 21,5 7,1 65,7 325 0,1 3,2

Ngllon: Vô' QIlY, 1995

Phân bon và thuoc tric sâu là nhiing dâu vào cùa dau tu sàn xuat nông
nghi~p theo chiéu sâu. Phân bon co thé là phân t" nhiên (phân nguè1i ho~c gia
suc, phân xanh, rom r~, trau ho~c tro), và co thé là phân hoa h,?c (phân d~m,

phân lân, phân kali). Thuoc tric sâu bao g6m thuoc diçt co d~i, thuocdi~t côn
trùng và cac lo~i sàn phâm d~c thù khac. 0 Viçt Nam vào nam 1990, moi ha
ruç>ng dUÇ1c bon trung blnh 73,3 kg phân. Con so này vuçtt xa cac nuôc dang
phat trién nhu An D<), nhung thap hon nhiéu so vôi cac nuôc phat trién, châng
h~n nhu Hà Lan (bàng 3). Diéu này chi ra ràng khà nang tang luqng phân bon
èJ Vi~t Nam vAn con rat lôn.
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Bang 3 : Tlnh hlnh sir dl.lng phân bon

arnc)t so nuoc, 1990 (kg/ha)

Tèn mté1c Phân bon

N P20S Kp Tong

Hà Lan 560,7 96,2 181,8 838,7

Nh~t 125,8 141,4 104,9 372,1

Trung Quoc 122,1 27,2 4,8 154,1

My 56,1 25,8 29,9 111,8

Vi~t Nam 48,5 17,6 7,2 73,3

Ând(> 20,8 6,5 3,7 31,0

Nguoll : Plt(,l/ll Billit QI/yén, /995.

501

Chi riêng vi~c sù dl,lng phân bon và thuoc trir sâu trong nông nghi~p hi~n

nay ding dà gây ô nhiem môi tntàng nghiêm tn;mg. « 80% dé/I 90% diifll tich

dât callh tac dUÇ/c xli Iy viii 200 IO{li thuôc tn( sâu, 52 10{li tllt/oc diift co d{li,

8 IO{li thuôc diift cluu?t, 9 10{li kich tMch tâllg frtrrlllg trollg dô m(Jt sô'lo{li IIlur

MOllitor, 666, Wojatox và DDT ft( lâu dà khôllg COli dU(fc s/i' d~lIIg â câc //lroc

klzdc» (Ngân Huang, Le Courrier du Fietllam, Hà NQi, sa 829, ngày 3 thâng

4 nam 1997). MQt cUQC diéu tra tién hành nam 1986 ding da phat hi~n vi~c sù
dl,lng cac chat hoa hQC qua tiêu chuân quy djnh cua FAO tai 7% à 32% truàng

hqp da mlÏu diéu tra ; nam 1992 phat hi~n 4.572 truàng hÇ1p ngQ dQc do vi~c

sù dl,lng thuoc trù sâu trong nông nghi~p ; à Tarn Di~p (Ninh Binh), vào mùa

khô, trong moi lit nuac co tir 0,85 dén 3,4 microgram thuoc di~t côn trùng,

ho~c à 01n Tha, trong moi 1ft nuac co tir 9,92 dén 52 microgram ; mQt hàm
IUÇ1ng ni-trit da trm thay trong rau quà. Tac giâ Ngân Huang tiép tl;lc : « Slll{lm

d~ng cac chât hoa IUlC dà gây ra IIlufllg h(iu qua trw tilp clw IIguiJi tiéu dûlIg.

h(iu qud gian tier cho I1IÇJi IIguiJi dâll duili hillh t/n'rc 0 Il!1iêin l1Iôi frtriJng.
Ngum ta dà phat hiifll trollg si'ta I1If dâ'u vét Clio cac chât Ma hÇJc dÛlIg dl bdo

qudll l'au qud .. cac rnfiJlIg hÇ/p IIg(J d(Jc lIijllg khôlIg COli hié/Il tllây trong sô'

nhung IIguiJi liéu dÛflg. Th(im chi tâc !I{li khôlIg 10{li frt( IIhi'tllg Ilg/riJi dà gây ra

no : It lif Il!lung nguiJi Irdllg trÇJt co dâu hiifu bi IIg(J d(Jc ciillg rât cao, lIIà biéÎI

hi~n dau tiéll là Ihiéu mati ». Càn co mQt chién djch tuyên truyén kjp thài vé
vi~c sù dl,lng cac chat hoa hQc bài VI «Nlufllg kl hd lrollg quy chl hi~1I hàll!l

khollg thi ngân cdn viifc sÛ' d~l1Ig quâ I1ItfC cac cllât hoa h(Jc. Ly do du; yétl là

vi nong dâll l'à cac n!là trollg IrÇJt khôllg quoll tûm déll hiéÎn IIguy II/à cac 10{li
nong sdll co thl gây ra cho nguiJi tiéll (!tlllg ». VI tfnh chat công vi~c trong
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nông nghi~p. phl,l nii thuèmg bi ành hu6ng cua cac chat hoa h<;>c nhiéu hon nam
gi6i (Nguyen Thanh Hiên & Lê Thi Nhâm Tuyet. 1996).

a vùng dông bàng, ành hu6ng cua thuy triéu ân sâu vào long clat. DÇ>
m~n cùa nu6c trong dông ruÇ>ng ding phl,l thuÇ>c vào cuèmg dÇ> thùy triéu.
Diéu này không thé không tac dÇ>ng den san luÇ1ng nông nghi~p. và tac dÇ>ng
m~nh hon neu 6 gân bién (Nguyen Ng<;>c Thuy. 1989).

Suc ép dân s6 và n~n pha rimg

Suc ép cùa dân sa bUÇ>c con nguè1i phai m6 rÇ>ng di~n tfch canh t,le. phiii
khai hoang ding nhu pha rtrng 6 nhiing noi co thé dé phat trién trông tr<;>t.

« Rlrllg W llhiêll cûa Vift Nam Il/ôll Il/ôll bi COll Ilglfiti kllOi plul. Do dllh
11lrO'Ilg Clia chiêll trallh l'à do s~r gia tallg Ilhal/h Clia dâll sô'l'ifc kllOi phâ !"lrllg

Ilgày càllg phât triêll» (Va QuY. 1990). Di~n tfch rùng 6 Vi~t Nam da giàm
hon mÇ>t nUa trong khoang thè1i gian tù nâm 1950 den nam 1988..

MÇ>t vài nghiên Clru dua ra nhiing sa li~u l~c quan hon. chu yeu do
nhiing dinh nghïa không d6ng nhat vé rtrng. ChAng h';ln Ngân hàng Thé gi6i
dua ra con sa vé ti 1~ di~n tfch rtrng là 67% vào nâm 1943 và 29% nâm 1991
(World Bank. 1995). Va Quy (1990) cho ràng cüng cân phai tinh den cà
« chat luÇ1ng » cùa rùng. Nhiing canh rtrng co trên 150 m' go/ ha. t~m g<;>i là
lo~i « giàu » chi chiem trên 10% tÔng di~n tfch rtrng nâm 1983 và dang co xu
hu6ng bj bien thành lo~i « trung blnh » ho~c lo~i « nghèo ».

Bang 4 : T,nh hinh phat trién di~n tich rimg

Di$n lich TrLIck 1943 1943 1950 1984 1988

Di$n lich n:mg (lri$u ha) 26,0 18,7 14,0 7,2 6,4

Ti IrQng di$n lich n:mg (%) 79 57 42 22 19

Ngllâ'n : Lê Công Ki~t. 1996

Chien tranh da làm gia tâng ra r~t sI! tàn pha rùng. « Trollg Ilhirllg Ilam
chiêl1 trallh, hall 2 trifu hecta nrllg rgl1l Ilhiift d6'i hi bom dçll1 tàll pha : bOI1l

lia pail, l1lay tii l'à Ilhât là chât d(Jc hoa IUlc .. rât Ilhiil/ nrllg dà biêll thàllh
lhàllh l't/Ilg dât Iwallg và khôllg thé' phW Mi dlffje.- Trêll l1l(Jt mra diifll tich
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rÙ'llg d/f6'C d cac tlllll mié'11 Nam dà bj cllât d(Jc 1I0a !lrc Clia My plu] Illly.

Nllifllg cllât d(ÎC Ilày dà gây t!lift hai /6'11 clIO hê sillh thai giàll co Ô' VÛlIg Ilày»

(Phan Nguyên Hong, 1990). Ngay ca amién Bac Vi~t Nam, nui chién tranh

không tfl!C tiép ành huang dén rùng, nhung nhÜ'ng thoi quen trong cuÇ>c sông
và nhÜ'ng chinh sach ap dl,lng tù thài thuÇ>c d~a Mn nay làm nguài ta thi nhau
pha rùng (dôt rùng làm nuc1ng rây, khai th,k go, chi;it cui dun, chinh sach t~p

thê hoa và di chuyên dân cu, chinh sach giài thé hqp tac xa và chia clat rùng)
(Mellac, 1997).

Hi~n nay, nguài ta U<Jc tinh hàng nam co 276.000 ha rùng b~ pha, không

kê dén vi~c chi;it cui dun da làm tang thêm tlnh tr<;lng sa sut cua rùng (bang 5).

Kho mà co thê phân tich tac h<;li di;ic bi~t cua vi~c chi;it cui dun. H~u qua này tra
nên nghiêm tr9ng hO'l1 khi dân sô dông và di~n tich rùng không nhiéu (truàng
hqp b dong bâng sông Hong), khi muc sông con thap bUÇ>c dân eu phài dùng

cùi là chù yéu cha cac nhu cau dun nau trong gia dlnh (truàng hqp amién

Trung), và b nhÜ'ng vùng khac thl cac nguyên nhân khac quan tr9ng hon nhu

n<;ln du canh du eu b Cao nguyên và n<;ln chay rùng adong bàng sông Oru Long.

Bang 5 : Nguyên nhân pM rùng hàng nam theo vùng (nghln hecta)

Vùng Nguyên nhân phâ rù'ng

Dôt Du canh Khai thac go Tong Ch~t cui dun

Mién nui phfa Bac - 45 40 85 125
(0%) (53%) (47%) (100%) (60%)

Dong bang sông Hong - . 5 5 33
(0%) (0%) (100%) (100%) (87%)

Bac Trung b(> 1 7 4 12 96
(8%) (59%) (33%) (100%) (89%)

Duyên hài mién Trung - 15 4 19 46
(0%) (79%) (21%) (100%) (71%)

Cao nguyên Trung b(> 4 95 8 107 69
(4%) (89%) (7%) (100%) (39%)

Dông Nam b(> 2 15 4 21 78
(10%) (71%) (19%) (100%) (79%)

Dong bang sông CLrU Long 11 3 13 27 32
(41%) (11%) (48%) (100%) (54%)

Tong sô 18 180 78 276 482
(7%) (65%) (28%) (100%) (64%)

* Pltan tram so vÔ'i tOtlll tltl cdc IIgllyéll IIltâll
Ngu6n : World Bank: Agriculture and Ellvirolllllellt Operatiolls Divisioll. 1995.
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N<;ln phâ rüng de d<;>a tat cà cac vùng co hç th6ng nông nghi~p phal triên
theo chiéu rQng, nhat là ét cao nguyên Trung bQ. San xuat nông nghi~p du
canh ét dây làm cho m~t dQ dân s6 chi ét muc tü 2 den 40 ngl!à'i/km2 (Heirich
& Hergt. 1990). St! gia tang dân s6 ét vùng này thuc dây t6c dQ quay vong mua
Vl;l và giam thà'i gian luân canh hon là phar triên trong tr<;>t theo chiéu sâu. Qua
trlnh này klm ham st! phar triên cua rÙ'ng. Li~u chung ta co can noi ra di.ng
nhiing vùng này là noi sinh s6ng cua cac dân tQc thiêu s6 và mQt vài dân tQc
co st! gia tang dân s6 m<;lnh mè nhat ? Nhfrng chl!ong trlnh di dân co t6 chuc
100 nhàm phat triên vi~c trong tr<;>t voi nang suat cao ét cac vùng Kinh té moi
trên Cao nguyên Trung BQ da làm tang thêm vi~c phâ rùng, mét dâu cho mQt
t~ n';1n phat triên. MQt nghiên CU'u gân dây vé nghé trong dâu nuôi tàm èJ Lâm
Dong da chi ra ràng : « NglI pho "{lIg hifll lIay coliéll qI/ail dé'l SI/ phOt tril/l

/Ilu(lIg logi cây trô'/Ig do IIgtfèfi Killh di Clf kl/(Î'i xUO'lIg. dé'l l'ifc kIwi Iwallg

Clio m(Jt sô' dâ/l t(Jc l'à l'ifc dillh et( ct/a hf,J clÎlIg IIluf dé'l \'ifCkllOi thac g6.

N guy C(j pho r!{lIg rât 16'11 0- 11111711g l'LllIg lIlii cao mà dia hi/lh tUo"lIg dôÎ

doc» (Clavairolle. 1996).

H~u qua cua n';1n pha rùng thê hi~n trl!OC hét ét st! xoi mon dQ màu mÛ'
cua Mt. st! thay d6i dong chay cua nl!Oc gây nên n';1n 1~lt bat ngà' trong mùa
ml!a cüng nhU' t';10 nên Il!u Il!qng qua yéu trong mùa khô, vi~c di chuyên bùn
co kha nang lap dây nhfrng tré;lm thuy di~n. N<;ln pha rùng cüng là nguyên
nhân chu yéu làm giam St! da dé;lng sinh h<;>c do tàn pha St! sinh ton cua nhiing
loài thu hiém (Mouseau. 1971 ; Hoàng Hà. 1983 ; Cao Van Sung. 1995 ; vü
Ng<;>c Thanh. 1996).

Chung ta nên tranh tat ca nhiing giai thfch mQt cach vQi và vé st! xoi
mon. Rossi (1977) da chung minh ràng co nhfrng « xoi mon tfch ct!c », châng
h';1n nhl! xoi mon da xay ra èJ vùng nui da vôi mién Bac vi~t Nam (Cao Bàng.
L';1ng Sem. Sem La. Di~n Biên Phu ho~c Lào Cai).

« D(f dillh kié'm soot l'ifC trollg trÇJt trélllllll(lIg suillI dôc ctÎa Cfti1lh pllli

/IMm hg/l ché' x6i mO/l da khô1lg thà/lh hif/l tlwc bo-i vi IIÔllg dâll biêt l'&1Ig

IIlfO'c suai rât tôt cho rU(JIlg lûa. Th(it l'(iy. IIht7l1g dOllg II/f/lc lIày co IIhiëu chât

kilm l'à chât khoollg. làm mâ'l/ 1//(1111I1(lIg l'Llllg dât CÇlII IIhà hàl1l !tfÇlllg coc

châ't cacbonat l'à giâl1l dç5 chl/a l'à dii pl/(ii hÔII cac dutt \'ôi. làm cho CÔlIg

l'ifc dii lIgllg IIhf,Jc JWII l'à /liât it thài gian l/(fll ».

Hon nfra. vi~c trong san và ngô trên sl!à'n doi cha phép chan nuôi 1<;10,
làm tang dQ phi nhiêu cua ruçmg lua và tang thu nh~p phl;l. Tac dQng vào h~

thông san xuat này sè « làl1l mât câll b&lIg tôilg thé' etia hf thô/lg lIôllg thô/I
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vôn nhât quân và hi~u qua, dqc bi~1 Ihich ltÇ1p vai vai dqc lilllt cua môi
Iruàng. (Rossi, 1997).

Dù sao di chang nÜ'a, nhiêu dt! an trong rtrng da dltqc tht!c hiçn (Kemf,
1996; UNDp, FAO, 1996) không phài chi dê bù lé;li st! tàn phâ hàng nam mà
két quà cùa no càn 16'0 han nhiêu. Vô Quy (1990) danh gia ràng moi nam
ngltài ta trong thêm dltqc 120.000 hecta rtrng, v6"i muc dq thành công khoàng
46%, do là chlta kê s6 cây phat tan.

Diêu thu vi cùa lich sir là co thê may bay da gop phân nhiêu nhat cho
st! phl;lC hoi rtrng cùa dat nlt6"c : « Nuac la co 16ng sô' 130.130.000 ha dât
hoang, doi trÇJc và nûi, tuc là 32,5% di~n tich [oo.f. Tù nam 1995, vi~n Khao
sat quy hOlJch rtl:ng (JEAF) da bdl dâu pllI~c hoi rtl:lIg bting caclt gieo ItlJl
bting may bay [oo.f. 1500 ha rùng da dUÇ1c plll~c hoi bting phuung phap gieo
hlJt này. 4 thang sau khi gieo hlJt, cây da cao 20 cm. Nguèli ta cho rang
phuung phap gieo hlJt này nhanh gâp hàllg IIghin /dn mà gia IlJi re hun rât
nhiêu. Ngoài ra, no con cho phép nguèli dân dinh cuii nhi"ing thung liing mà
dia hinh di IlJi kho khan» (Le Courrier du Vietnam, Hà Nqi, s6 714, ngày 8
thang 12 nam 1996).

Môi trIJOng và suc khoe

Nhiêu can bçnh nhiçt d6"i co liên quan cMt che dén môi trltàng, trong
s6 do dti'ng dâu phài kê dén bçnh s6t rét6

.

B~nh sôt rét

à Viçt Nam bçnh s6t rét vân càn là mqt trong nhiing van dé ca bàn cùa
y té cqng dong. Sô lieu th6ng kê cùa Bq Y té, do Nguyên Tang Am (1993) dlta
ra dltqc thé hien trong bàng 6.

6. Tac gia xin cam an s~ giup dèl t*n tlnh cua ông Pierre Garin. can bi> nghiên cûu cua IRD.
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Bang 6 : Ti I~ mac b~nh và chét VI b~nh sot rét

iJ Vi~t Nam, 1991-1992

B~nh sôl rél 1991 1992

S6 lnlèmg ht;1p nam vi~n 796.724 899.053

Ti I~ mâc b~nh (%0) 12,0 13,0

Ti lrqng dan s6 cô ky sinh lrùng lrong mâu (%) 6,7 7,7

S6 Inlè1ng ht;1p là yang 3.348 1.981

Ti I~ chél (Irén 100 000) 5,0 3,8

Ngu6n : Tflô'flg kê dieh té. 89 Ytl

NhÜ'Ilg sa liçu trên châc chân chtta danh gia hét tam quan tf(;mg cua
bçnh sot rét, nhât là khi bçnh nh~, b6i VI thông thttàng, ngttài ta chi tinh
nhÜ'Ilg b~nh nhân diêu tri tl;li nhÜ'Ilg CC1 s6 y té.

Can nhÔ' râng bçnh sot rét blnh thttàng co thê do mQt tr~n am sot gây
ra khi hang cau bi pha huy, nhung sot rét ac tinh dân tÔ'i nhÜ'Ilg bién ch..mg
nQi tl;lng, hÇ than kinh, th~n và co thê gây ra cai chét. Bçnh sot rét là do mQt
IOl;li ky sinh trùng, gQi là vi trùng sot rét gây ra. LOl;li vi trùng này lan truyen
qua mu6i cai chuyên hUt mau ngttài ho~c dQng v~t dê duy trI sI! sinh sàn da
chung. Vi trùng sot rét phat triên trong CO thé cua mu6i a-nô-phen. Vi trùng
sot rét thttàng g~p 6 Viçt Nam là lOl;li co tên gQi Plasmodium falciparum và
Plasmodium vivax. LOl;li dau tiên nguy hiêm nhât. No co thé dân dén cai chét
dQt ngQt, nhung không tai phat. LOl;li thu hai, Plasmodium vivax. gây sot nh~,

nhung co thê tai phat sau nhieu nam. Ti lç nhiem bçnh vào khoàng 70% doi
vÔ'i IOl;li Plasmodium falciparum và 30% doi vÔ'i IOl;li Plasmodium vivax
(Nguyen Tang Am, 1993).

Tac già Nguyen Tang Am nêu tên 9 lOl;li mu6i a-nô-phen co thé truyên
bçnh sot rét 6 Viçt Nam: Anopheles dirus, An. minimus và An. sundaicus là
nhÜ'Ilg IOl;li gAy bçnh chinh ; nhÜ'Ilg IOl;li khac dttÇ1c nhâc dén là An.
jeyporiensis, An. maculatus, An. aconitus, An. culicifacies, An. sinensis và An.
Subpictus. Trong bài viét, tac già càn nêu tên mQt vài IOl;li khâc. SI! phân bo ve
m~t dia ly cua muÔi a-nô-phen phl,l thuQc rât nhiéu vào vùng sinh thai. SI! phAn
bo cua IOl;li vi trùng sot rét gAy b~nh cCing nhtt v~y b6i VI mQt vài IOl;li mu6i a
nô-phen chi truyen mQt IOl;li vi trùng sot rét nhât dinh, trong khi do mQt solol;li
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khac co thé truyén cà hai. Muai Anopheles dirus thuàng song èJ vùng rùng nui
và dè trung trang nhÜ'Og vüng nU<1c tù ; muai Anopheles minimus song èJ vùng
d6i và chçm nhÜ'Og suoi nU<1c trang làm nefi sinh san ; muai Anopheles

sundaicus song gân bà biên và gan nhÜ'Og vùng nU<1c lq (hinh 1).

Vùng Vùng
bién duyèn hài

D6ng
bang

D6ilMp SlJon nui Rtmg 1l11î

An.sundaicus

~
An.subpic1us orn771.rrn,,"

t1l/$#JJb
An.sp 1. ...

Aft.si,.".is
An.campes1ris - An. vagus
An.tesselatus

Ngllon: Nguyên Tang Am. 1993.

An.dirus

An. mac:ulatus - An. ac:onitus
An.jeypariensis

Minh 1 : SI! phân bo ve m~t dia Iy
cua muoi anôphen th~o môi truàng aVi~t Nam

Nguy Cd nhiém b~nh thay d6i theo mùa:

« à vùng duyên hdi miê'n Nam Vift Nam dàn mudi Anopheles
sundaicus xuât hi4n vào thâng tu, thâng nam làm tang b4nh sôt rét vào cUô/'
mùa kM, trong khi do dàn mudi Anopheles hyrcanus xuât hi4n vào tJuing chin,
thang muiti làm tang b4nh này vào cuôÎ mùa mUa» (Nguyen Tang Am, 1993).
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Nhln chung, co thê noi râng b~nh sot rét phÔ bién b mién nui và mién
rirng hem là b mién biên ; b do b~nh ding ni;i.ng hon bbi VI ti 1~ vi trùng sot rét
Plasmodium falciparum cao hon b mién biên, trong khi do cac lo<;li muoi a
nô-phen co vi trùng sot rét Plasmodium vivax thuèmg ua thich nhùng vùng d,il
thâp. Da tù rât lâu, cac thành pho 1&1 b vùng dong bâng gân nhu dUÇ1c mien
djch doi vai b~nh sot rél.

Kérandel (1925) cho râng môi truèmg b vùng dong bâng trong lành hon
bbi VI mrac b dây li;i.ng và t~o ra trên mi;i.t ntrac nhfrng « chiée ao gôÎ màu xaflh

l':Ic » klm ham sI! hô hâp cùa âu trùng muoi a-nô-phen và dong thè1i kich thich
sI! sinh sàn tang trubng cùa cac lo~i dçmg v~t an b<;> My (châng h<;ln cac lo~i

sinh v~t co canh, cac lo~i niéng nieng). Vi~c Slt dl;Jng cac chât hoa h<;>c trên
dong ruQng ding co tac dl;Jng tiêu di~t b<;> g~y. Tac già nhân m~nh vé sI! « Ua
thich dt;ic biçt cua mu6i a-nô-phefl dô, v6'i flhiing callh dOflg duç'c tulli tiéu
nam tréfl suifn doi và s~r calfl ki cua chtmg dôl v6'i I/lr6'c Ir d91lg trollg flh[(ng
rU9f1g lua if vûng dOflg bOng ».

Nam 1931, Pierre Gourou cho râng dân cu thua that b mién nui VI b~nh
sot rét nghiêm tr<;>ng hoành hành b dây. Ông cho râng "phu" trong cà phê da
bj chét hàng lo~t VI b~nh sot rét, mQt thû b~nh mà nhfrng nguè1i công nhân
dUÇ1c tuyên vào làm vi~c trên cao déu biét ra:

« Nguifi bdn xu biét rat r6 diéu flày. H91àm viçc trollg m(jt sô'dOIl diifl

cà phé và SÔlig quanh vùng dOflg bOngo Bail flgày h91àm viçc, IlhUflg bafl dém
h9 tù cM, if lçli .. h9 thà di b9 m9t quiiflg duifflg xa dl vi flhà h(m là if lçli m9t
Vùflg tlziéu trong lành. Vi vt;iy Vùflg co diéu kiçn vç sinh dam bdo luôn co uu
thlh(m vùng thiêu trong lành ».

Nam 1933, Morin và Robin khâng djnh râng « du6'i goc d9 cua b~flh

sôt rét, st! trong lành cua m9t Vùflg ph':l thu9c tqrc tié'p vào thàfllz pha'fI cua
mu6i a-nô-phen if Vùflg do ». Hai tac già này cüng da chlmg minh tâm quan
tr<;>ng cùa vi~c quy ho~ch truac h~ thong khai thâc nông nghi~p và thoat nuac
d6i vm sûc kh6e cùa nguè1i lao d(>ng. SI! trong lành này là diéu ki~n tiên quyét
cho sàn xuât ton t~i.

Th~t ly thu khi biét râng, 60 nâm sau két lu~n trên vAn càn nguyên gia
trj mi;i.c dù dât nuac dà trài qua bao dÔi thay. MQt nghiên clÎU cùa Nguyen Tang
Am (1993) da chi ra « bân loçli mUc d9 dich bçnh »:

- LOÇli dich bçnh rtit nt;iflg : m9t b9 pht;ifl cua Vùflg cao flguyéfl ..

- LoÇli dich bçnh nt;ing: m(jt vài huyçn cua tinh Sông Bé, Dong Nai ..
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- LOÇJi dich bfnh rÎ mûc d(J trullg billh: Vtlllg tnlllg du, m(Jt b(J phâll Clia
vùng duyên hdi ;

- LOÇJi dich bfllh rÎ mÛc d(J thâf} : l'llllg duyêll hefi.

Nhln chung, cac thành pho và phân lan khu vl!c dong bang là nhÜ'ng
vùng co diéu kiçn vç sinh dam bao.

Co nhiéu nguyên nhân khién chung ta phâi 10 lilng vé sI! phat triên cùa
bçnh sot rét. Viçc dô thi hoa làm giâm cha tru ngl;l cùa bQ g~y, vlihé ti lç dân
50 nhiem bçnh ft han. Nhttng diéu do cüng co nghia là so nguài không co suc

dé khang tang lên và khi mac phai bçnh sot rét, tlnh tr~ng sè trb nên nIt

nghiêm tr9ng. SI! di chuyén dân eu lên cao nguyên (nai co nhÜ'ng vùng kinh

té mai) cüng nhu co m~t dÇ> dân 56 cao b nhÜ'ng vùng co sot rét, làm cho con
nguài milc bçnh nhiéu han. Trang nhÜ'ng nam chién tranh, sI! chuyên quân là

nguyên nhân ca ban truyén bçnh sot rét, nh,î't là khi cac khu du kich thuàng

nàm b nhÜ'ng vùng mà diéu kiçn vç sinh không dam bao ! François de
Quirielle da nhilc l~i tac h~i cùa bçnh sot rét vào thài ky do :

« Vào CllqC tdllg tiêll CÔIIg Têt lIam 1968 xdy ra, bac s,v PhÇJlI1 Ng(Jc
ThÇJch, bq tntdllg Bq Y tllll(dC Vift Nam Dâll c/Ut Cr)lIg hoa l'ào VÛllg chié!l SI/
dé' thanh tra y tlvà dé' lçîp klllOÇJch c/ufllg Igi bfllh SÔ! rét. Bfllh Ilày da gây clIO
br) dr)i s~t mât ma! Ilhiéu IlO'n cd thift hÇJi do bom dgll My gây ra. Chiê!l trallh da
lan ra cd lillh l'~(C dl(Ç/c phâ;lI. Dé' dô/" plu(o'llg khôllg co thl/&- "ki lIillh", IOÇJi
thu&- duy nhât chô/Ig IÇJi bfllh SÔ! rét, chfllh qllyê'1I Washington da thâll tom toàll
br) SÔ· thllÔC này trêll thi trl(rmg thë'giili. Trollg cI/llyéll di CÔIIg tâc Ilày, cMllh bâc
sy ThÇJch da cltê! l'i /lU!t ('(!II SÔ! rét âc tillh » (De Quirielle, 1992).

M~t khac, sI! di chuyên cùa mÇ>t ca nhân tÙ' vùng không trang lành dén
vùng co diéu kiçn vç sinh tot co thé là nguyên nhân truyén vi trùng sot rét, làm

cho bçnh dich trb l~i, khién vùng mien dich bi mac bçnh. Diéu này chi xay ra
néu b vùng do co muai a-nô-phen. Dây là truàng hqp cùa nhÜ'ng nguài bo vùng
kinh té mai dé trb vé thành pho ho~c mÇ>t vùng dong bang thu~n Iqi han. Dôi
khi 51! phat triên cùa ca sb h~ tâng và quy ho~ch cac duc1ng dây liên l~c vai viçc
dào hào tiêu nuac da t~o nên nhÜ'ng diéu kiçn thu~n lqi cho sI! sinh san cùa
muai. Hiçn tuqng tuang tl! cüng xay ra song song vai n~n pha rÙ'ng, pha hùy
tham thl!c v~t làm tang thêm nhÜ'ng nai tru ngl;l duqc chiéu sang thu~n lqi cho
muai Anopheles minimus và Anopheles mueulatus phat triên (Gourou, 1940).

CUÇ>C chién dau chong I~i bçnh sot rét bât dâu truac hét bang viçc diçt
muai. Muai a-nô-phen bi tiêu diçt bang thuoc muai, nhlmg mÇ>t so lo~i li;li tang
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khang thê khi g~p thuoc. Dieu do bUQc nguài ta phili sU dl;lng nhiing 10l;li thuoc

d~c tri hem. à mQt so vùng vi~c sU dl;lng màn ho~c huong mu6i tuong doi ph6
bién. CUQC chién dâ'u chong Il;li bl? g~y dUÇ1c tht!c hiçn bang cac phuong phap
sinh hl?c (chàng hl;ln nuôi ca àn tht!c v~t ; cac 10';li ca này pha huy cac mang
tht!c v~t là noi tru ngl;l cua bl? g~y), bang cach cai t';lo môi twàng (di~t cày song
duoi nuoc nhà nhÛ'ng ngày lao dQng t~p thê). Cac chat hoa hl?c dt! phong chi
co thê ap dl;lng trang nhiing thài diêm Cl;l thê và trang mQt khoang thài gian
ngàn. Trang qua trlnh di~t mu6i, viçc tàng suc de khang hoa hl?c cua vi trùng
sot rét co tên gl?i Plasmodiumfalciparum làm nguài ta 10 ng~i. XUllt hiçn ngay
dâu nhiing nàm 1960 6 Nha Trang, suc de khang hoa hl?c cua vi trùng sot rét
này 6 mien Nam cao hon 6 mien Bac (Nguyen Tang Am. 1993).

Nhftng b~nh khâc

Nhieu b~nh khac co liên quan dén môi truàng. D~c bi~t chung ta co thê

kê dén b~nh ban do (hay con gl?i là b~nh den-go) và b~nh buou c6.

B~nh ban do do mQt 10<;li vi trùng chân dot7 gây ra. Vi trùng này dUÇ1c
truyen qua mu6i, chu yéu là 10<;li Aedes aegyti (mu6i sU tu) sau do dén 10';li
Aedes albopictus. Vi trùng cua b~nh ban do co tên gl?i Flavivirus, gom bon
10l;li khac nhau do mu6i truyen tù nguài này sang nguài khac, d~c biçt vào ban
ngày. Khi cüng co thê màc bçnh này. B~nh ban do là mQt 10<;li bçnh dich tai
phât vào mùa mUa. Tri~u chlmg cua b~nh này là, sau thài gian u b~nh tù 5 dén
8 ngày, nguài b~nh bi sot, dau dâu, man do và dau cO dÛ' dQi. Thuàng thl b~nh
này không n~ng, nhung khi co chlmg xuat huyét do tac dQng cua nhieu 10l;li vi

trùng cùng mQt luc, bçnh co thê gây nên chlmg co that m';lch mau. Bçnh này
d~c biçt nguy hiêm doi voi trè em. BÇnh ban do nit phÔ bién 0 Dông Nam A,
bang chlmg là co nhiing tên gl?i khac nhau nhu sot xuat huyét Dông Nam A,
sot xuat huyét Philippin, sot xuat huyét Thai Lan, sot xuat huyét Xinggapo...

BÇnh ban do dang gia tàng ca ve quy mô 1<ln muc dQ trâm trl?ng. Nguyen
Thi Thanh Huemg (1995), dua ra con so 49.318 twàng hqp mac b~nh, 462 nguài
chét 6 Vi~t Nam vào nàm 1983. à mien Nam, nhieu nhât là trè em duoi 10 tu6i
mac bÇnh, trong khi do 6 mien Bac cà nguài Ion cüng mâc bÇnh sot xuat huyét.
Nhiing nguài 100 6 mien Bik co vè ft mien dich hon 6 mien Nam. Doi voi bçnh
này, cân nêu ra rang 10<;li mu6i co tên gl?i Aedes albopictus, 10';li chu yéu gây ra

7. ThU~1 ngii' này cô ngu6n g6c llr liéng Anh "Arlhropod-borne virus".
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bÇnh sot xUélt huyet và thuèmg song fi khu vt!c dô th~ da thay the dan lo~i muai
co tên g9i Aedes aegyti, lo~i da duy tri dich b~nh ban do fi nông thôn. d nhi~t

d(> 23°C, muai co tam ho~t d(>ng tir 100 dén 500 mét ; ph~m vi anh hufing này
co liên quan ch~t che den nC1i ân nau cua muai. Qua trinh dô thi hoa vc1i st! phât
triên cua nhÜl1g nC1i ân nau tiém tàng cho vi trùng (ranh lé duèmg, ong mang. rac.
thùng dt!Og do hÇ>p phe thai. sam lop da sir dl;lng. cac lo~i giay gai khac nhau ... )
làm chUng ta 10 ng~i vé st! tien triên cua b~nh. MÇ>t cUÇ>c diéu tra vé môi truèmg
dô th~ và st!c khoe dân sa fi thành pho Ho Chi Minh tien hành nam 1991 da
chU'ng minh ràng cac yeu ta trên làm tang kha nang tai phat cua b~nh ban do, và
khà nang thay dÔi theo mùa (Thai Th~ Ng9c Du & cac cQng st!. 1993).

MÇ>t nghiên cUu vé nhÜl1g nguài mac b~nh buau cci fi mÇ>t sa vùng cua
dong bàng sông Citu Long (5 dén 10% dân sa) da chU'ng minh ràng buau cÔ
không thê coi là mÇ>t lo~i b~nh d~ch fi vùng này. Nguài ta không thay bat ct!
truèmg hqp thieu i-ot nào à dây. Bu6'u cci là do m(>t yeu ta khac cua môi
truèmg, vi~c Slt dl;lng nuac an co qua nhiéu chat hii'u co gây nên (Phan Van
Duy~t & cac c(>ng st!. 1995).

H~u qua lâu dài cua chién tranh

CUÇ>c chien tranh chang My da ket thuc nam 1975. M9i phuC1ng ti~n cùa
công ngh~ hi~n d~i. hqp phap cüng nhu bat hqp phap. da duqc sir dl;lng adâyX.
Nguài My muôn hùy di~t cac can cU cùa quân giai phong amien Nam và h9
da tim cach pM rirng. nC1i bilo v~ cac khu du kkh. Nhii'ng nguài du kkh giong
nhu « ca sông trang nuc1c ». Bàng cach don dân vào cac ap chien luqc và pha
huy cac rlmg cây. nguài My da tht!c hi~n ywang cua minh là « tach ca ra khoi
nuc1c ». 0 nIt nhiéu vùng. vi~c don dân vào cac ap chien luqc duqc thuc dây
bàng cach pha hùy mùa màng nhà sir dl;lng cac chat di~t co. My da rai cac chat
làm rl;lng la cây dê tàn pha cây coi và xoa sci nC1i ân o<iu cua du kkh.

Không quân My da hUéln luy~n m(>t phi dQi d~c bi~t và. tir nam 1961
dén nam 1971. da tien hành mQt cuÇ>c rai tham 45 tri~u lit chat làm rl;lng la
cây. co tên g9i là chat dÇ>C màu da cam. xuong nhÜl1g canh rirng mien Nam

8. 0 dây chung tôi không dé c~p den nhùng loai khi chien dilu nhu CS hoac orthochlorobenzol
malononitrile mà công u6c Gianeva niim 1925 dii cfim su d~ng. Nguài My dâ su d~ng cac loai
khi này dé pha hâm bi m~t (Le Courrier du VieIUGIIl. 1980). Nhùng IO'.li khi này không gay h~u

qua tue th. Mn môi truàng. Mât nghiên cuu day dit han dU<;Ic gi6i thiçu bài Sakka (1967).
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Vi~t Nam9 (Le Courrier du Vietnam, Hà NQi, s6 858, ngày 4 tMng 5 nam
1997). Trang thành pMn cùa chât dQc màu da cam co di-ô-xin, mQt chât dé
l~i Mu quà lAu dài. Nguèli ta uac tinh ràng «trQng lUQ'Ilg cùa chât dQc màu da
cam da rài xu6ng miên Nàm là 550kg, do là m<)t con s6 râ't lan boi VI chi cân
vài microgam (1 micragam = 1/106 g) là chât dQc này da co tac dl,mg» (Le
Courrier du Vietnam, 1980). Nhfrng danh gia khac dua ra con s6 thâp han vê
thl!c tr~ng cùa di-ô-xin, nhung diêu do không làm thay dôi bàn chât cùa vân
dê : Dieter Heinrich và Manfred Hergt (1993) dua ra con s6 170 kg. « Khôl
IUÇ1ng này da gây ra cai chêt cho khodllg 1.000 nguài, 13.000 dâ'u gia suc vdi
thài giall tai sinh tif nhiên vào klwdng 100 nam ». MQt pMn khac cùa lo~i

chât dQc này da làm ô nhiem cac tàng nuac m~ch. H~u quà cùa chât dQc hoa
hQc vân chua dugc biét Mt: không nhfrng no làm tang sI! pM hùy rùng mà no
càn gAy tac h~i IAu dài d6i vai suc khoe cQng d6ng, châng h~n nhu ~nh ho~i

gan, thai chét luu, n~o pM thai, hùy di~t cac nhiem sac thé, gAy di t~t bâm
sinh và ung thu. Néu nhu Mu quà vê m~t dAn s6 thé hi~n qua s6 IUQ'Ilg chét
càn rât h~n ché, h~u quà vê m~t suc khoe l~i rât nghiêm trQng.·Bàng s6 7 giai
thi~u két quà mQt cUQc diêu tra dugc tién hành nam 1980 0 Il vùng cùa miên
BAc Vi~t Nam vai dung IUQ'Ilg mâu là 1.549 cI!U chién binh. Nguèli ta da sa
sanh hai nhom cI!U chién binh trong do mQt nhom bi nhiem chât d<)c hoa hQc.

Bang 7 : H~u qua cùa chat dQC hoa hQc dén kha n3ng sinh san
cùa hai nhom cl!lJ chién binh Vi~t Nam

Nh6m Mang 56 N~o pha thaï Dè non Di tât Vô sinh
thai sïnh bâni sinh (tinh theo ~p)

56 % 56 % 56 % 56 %
IllqIlg Iltqng Iltqng Iltqng

Nh6mA 1.748 1.496 252 14,4 30 2,0 47 3,1 22 2,8

Nh6m B 1.581 1.438 143 9,0 9 0,6 3 0,2 5 1,2

NhOm A : 956 qnt ehiên binh vôi 786 eiJp vç ehong, Trong d6 nguiJi ehong ehiên
dâ'1I li miln Nam, My vç nguiJi miln Bdc.

Nh6m B : 593 qnt ehiên bin/l vôi 418 eiJp vç ehong, trong d6 nguiJi ehong ehua
bao già ehiên dm, li miln Nam, My vç nguiJi miln Bdc.

Ngllon : Le Courrier du ViifT-llam, 1980.

9. Lê Công Kiçt (1996) dà dlIa ra con so 72 triçu tan chat làm tr",i hi. Chat dQc màu da cam là
m<)t thành phàn cua chat làm tr",i la 2.4.5-T và 2,4-D. No chua ca chat dioxin (tetrachloro
2,3,7,8 dibenzo-p-dioxine) là m<)t lo~i h6n hqp hoa hQc không d6i cua a-xii lrichloro-2,4,5
phênô-xy-axêtich chua trong 2.4.5-T, vOi li lç là 30 g lrong mQllan 2.4.5-T.
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H~u qua dIa chat d(>c h6a h<;>c rat r6 nét (nh6m A), nhat là doi vai van
dé n~o pha thai, dè non. dj t~t bâm sinh. sau d6 là sI! thoai h6a cùa nhiem sAc
thé. Ngoài nhÙ'Ilg dj t~t rat phÔ bien, con phaî ké den b~nh suy nhuqc n~ng,

b~nh dj hlnh dâu nho. b~nh dao (Tôn That Tùng & Ce\c c(>ng sI!, 1971).
NhÙ'Ilg ket lu~n tUC1ng tl! cüng da duqc nhiéu nghiên ClrU gân dây dua ra
(B~ch Quoc Tuyên & cele c(>ng sI!, 1983 ; Hoàng DInh Câu, 1983 ; Nguyen
Thj Ng<;>c Phuqng & Lê Thj Diem HUC1ng, 1983). H~u qua cùa chat d(>c hoa
hÇ>c se con ton t~i lâu dài. Nguài ta da ké I~i truàng hqp cùa m9t c~p vq
chong Cl;fU chien binh. chj But và anh Long à tinh Ngh~ An. C~p vq chong
này co nam nguài con. sinh ttr nâm 1977 den 1985, hâu het sau chien tranh.
Tat ca nam nguài con déu câm diec và tri 6c kém phat trién (Le Courrier du
Vietllam, Hà N(>i, sa 858, ngày 4 thang 5 nam 1997). M(>t truàng hqp khac
là chau LUC1ng, sinh nam 1988 à Sông Bé, không c6 canh tay (Fraternité
Europe-Asie, 1995).

H~u qua cùa chat d(>c den b~nh ung thu van con là van dé phai duqc
bàn lu~n. Tôn That Tùng và Bùi Hqi (1981) da nghiên ClrU nhiing truàng hqp
ung thu gan à bon b~nh vi~n cùa Hà N9i trong nhiing nam 1955-1961 và
1962-1968, tlrC là truac và sau Vl,l rai chat d(>c h6a h<;>c. Ket lu~n cùa h<;> là :
« trallg hai giai dOlJlI tnroe l'à sali lIâm 1961, bfllh ullg tl/lr gallllguyêll thu)'
da tang flf 2.89% lên déll 9,07% trollg tô'lIg sô'hfllh ullg tlur ». Oic tac.gia cho
rAng: nhà sI! di chuyén nhiéu cùa dân cu, h<;> c6 thé do luàng duqc h~u qua
cùa viçc rai chat d(>c xuong mién Nam. Moore (1997) da chlmg minh rAng chi
riêng viçc su dl,lng cac thùng phi da chlra thuoc diçt co do cac binh lfnh Vi~t

Nam cçing hoa ban I~i, da gây ra thi~t h~i lan à Dà Nang. Trên thl!C te, h~u
qua n~ng né con chua biet het cùa di-o-xin se tiep tl,lC gây nên nhÙ'Ilg tek h~i

IAu dài vé m~t SlrC khoe doi vai dân cU cùa nhÙ'Ilg vùng bj chat dç'>c.

Môi tnràng dô th! và công nghi~p hoa

Môi truàng dô thj là tÔng thé cac van dé nay sinh ttr moi quan hç von
da trâm tr<;>ng giiia dân sa và môi truàng (Gubry, 1996). Môi truàng dô thj vé
thl!C chat dâ bj con nguài làm bien dÔi. Vi~t Nam chi c6 25% dân sa dô thL
nhung tat ca cac thông sa da bao truac m(>t sI! gia tang m~nh me dân sa dô
thj trong tuoog lai. Ngay ttr bây già, nhÙ'Ilg van dé này phài duqc dé c~p m(>t
cach nghiêm tuc neu chung ta muon tranh hiém h<;>a cho tUC1ng lai. Nguài ta
co thé gAn nhiing van dé liên quan den công nghi~p h6a vào van dé môi
truàng dô thj bài VI càng ngày cac ngành công nghi~p càng t;;tp trung nhiéu
hoo à nhÙ'Ilg thành ph6 lan.
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Vi tri d!a ly cua cac thành phô

V~ tri d~a Iy cua ml)t thành pho là yéu to quyét d,nh quan h~ cua no voi
môi truàng. Châng h,!-n, ml)t van ban cu da nêu ra c,\c Iy do chu yéu khién vua
Ly Thai TÔ chçm Hà Nl)i làm kinh dô nam lOlO : « 0 do clat rl)ng và bàng
phAng, dia thé cao và d~p. Dân chUng se tranh duqc lU 11,It. MQi v~t adây déu
phûn vinh và th~nh vuqng. D6 là vùng tot nhat dê quy tl,1 con nguài và cua di
tù bon phuong trài » (Nguyen Khik Vi~n, 1996). Làm sao co thê dien d'!-t ml)t
cach tÔng hqp hon vai trà cua dia thé và v~ tri? Can nh6' ràng d~a thé là noi
thành pho duqc dl!ng lên và vi tri là moi quan hê cua n6 voi toàn bl) clat nuoc.

Cac b~c tién boi co tM da hoi qua l'.lc quan vé d~a thé cua Hà Nl)i bai
VI n,!-n Il,1t van là moi de dQa thuàng trl!c. Trang thài ky Il,1t Ion, thành pM a
duoi ml!c nuoc sông Hong tù 3 dén 10 m. Phàng chong ung Il,1t luôn là moi
quan tâm cùa nhiéu d~a phuong a Vi~t Nam. Nguqc I,!-i, ml)t cang nhu Hài
Phàng thuàng b~ bùn cùa sông hlp day.

M~t dfj dan so cao và van dé' nhà if

Dô thihoa truoc hét làm giàm clat canh t,ic, nhat là avùng ven dô. M~t
dl) dân so tra nên rat cao; aml)t vài qu~n trung tâm t'.li Hà N(>i và thành pho
Ho Chi Minh, m~t dl) dân so da vuqt qua 20.000 nguài trên 1 km2• à thành
pho Ho Chi Minh, « mqt l'ài plllràllg IIghèo ri' frt/llg tlÎlII thàJlh phô' da co mljt
d(J dan sô' v/r<!t xa mljt dq dâll sô· tmng !Jillh : 65.210 IIguài/k/ll~ (du/mg sô' 4.
plllrifllg 6, qllljlllV) l'à 87.039 ngl/i)'i/km~ (lhràllg 0, plnfùllg l'âll Dinh. qU{ÎII

1) )) (Parenteau, 1997). M~t dl) dân so gia tang tuong ûng voi toc dl) xây dl!ng
kéo theo ttnh tr,!-ng ng~p Il,1t ngày càng nhiêu : « Nguyêll 111/(111 co ban làm
tlÏng tillh trgllg IIgljp IW là s~r xây dl/llg tràll lall da lô!) kill ao h6 clillg nlllr
IU<!lIg IlLrO'c t!Lai CliO tllll dô dô' ra SÔllg IIgày càllg Ilhi/lI)} (Hiiu NgQc, 1997).
Co thê kê thêm ttnh tr,!-ng tâc nghen cùa h~ thong thoat nuoc do du cac lo,!-i
rac gây ra (Lê Van Thành, 1997). Sûc ép diÙ dai khién nguài ta phai xây dl!ng
nhiing can nhà trên m~t nuoc. ChAng h,!-n nhu truàng hqp (j cac thành pho Ho
Chi Minh, Hué, My Tho, noi co nhiing van dé d~c bi~t vê môi truàng.

M~t dl) xây dvng dày d~c dan dén ttnh tr'.lng chung dl,1ng ngay bên
trong cac khu nhà « difll tich Il!Là 0- trullg billh trêll dâu Ilguili d Hà Nqi vào
kllOallg 3,9 m2• d tltành phô' H6 Cft[ Millh là 7.5 111~» (Parenteau, 1997).

Ml)t cul)c diêu tra vê môi truàng và diêu kiçn song tién hành t'.li Hà Nl)i
nam 1994 da tom tM nhiing van dé vê nhà a trang cac qu~n nl)i thành cùa Hà
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N(>i nhu sau : « Mgt d(J -rày dl/Ilg l'à s~r c/lll/Ig d~lIlg cûa Ilgl(('1i dàll ràt litll :

78% sô' h(J co tù 3 IIgiriti trd léll l'à tfOlIg sô' lIày, 95.2% là IIhülIg gia dillh bao

gom tû: hai thlhf trd léll. Nhà cÛ'a Illr hong l'à thiéll ti~1I IIghi : 5'+.5% (( dé/I
thiti lu;m phdi stla c/ura » hogc (( IIgllY hiéin » : .+.+% khôlIg co IlOgc khôlIg dû

anh sang WIIhié/l chiél' qlla dra sd (do là dgc trlrllg I,i lI(Ji if cûa IIlurllg thàllh

phô' cd viti nhà mgt tié;1 hfP l'à sàll). Ràt it nhà cô bé!) riêng (17% sô' h(J gia

dinh). Cach tMrc lIàtl lIu(mg co Sir d~l11g dOll (29.1%). thall (47,9%) hoge CLii

(11,2%) da làm ô IIhilm khôllg khi \'(/ gày lIéll 1IÇ111 pha n'rllg trollg 88% sô'

trlritllg h(lp. Chi co '+8.3% h(J gia dillh l'Ô IIltà \'f sillh riêllg l'à 10,,+% trollg

Sô' lIày co IIhà l'f sinh tl/ hOÇ1i. h(lp l'f silllt Iwn cd. 59.9% It(j gia dillh dWfc
tlm gom rac tÇ1i IIltd. Chi co 72.1% .l'Ô' h{Î cô mây I/I(/!C riêllg l'à 12.3% tmllg

sô' do dû mritc dÛlIg quallh lIam. 76.6Cfc h(J gio dillh co hf tlu)/Ig ô/Ig tllOat

nuitc .. 40.2% tfOlIg sô· hr tll/ritllg xllyéll I/()~Ic dôi !tic hi IIg~Îp Ii.lt trong mûa

mUa» (NIURP, 1996; D~ng Xuân Duèmg & cac công sI!, 1997).

vân dé' câp nUdc và ming llllf1lg

Clp nuoc, cà vé chat IUÇ1ng lan kh6i IUÇ1ng, luôn là van dé quan tâm
hàng dau cua cac thành ph6. Nuoc sinh hO(;lt can thiét moi ngày là 200-300
Ift/dau nguài. Nguài ta uoc tinh ràng vào nam 2000 nhu cau nUoc hàng nam
cua Vi~t Nam se là 90 km', trong do 8 km' cho nhu cau sinh hO<;lt, 20 km' cho
công nghiçp và 62 km' cho nông nghiçp (Nguyen Viçt Pho & Vü Van Tuan,
1994). à m(>t vài vùng, tlnh tr<;lng thiéu nUOc thuàng xay ra vào mùa khô, khi
d.c ngu6n nUoc không du cung cap. Tinh tr<;lng này thuàng g~p éJ cac trung
tâm dô thj.

d cac thành ph6 Ion, tlnh tr<;lng cü h6ng cua hç th6ng cung cap nuoc dà
gây ra sI! l'à ri, làm tlnh hlnh thiéu nuoc tréJ nên tram trqng han. Châng h<;ln éJ
Hà Nqi, sI! l'à ri uoc tinh khoàng 50S;' III. Bên c<;lnh vi~c thiéu nuoc, chat IUÇ1ng
nuoc cüng dang là van dé. 6 h<lu het cac lhành ph6, ch~\t lucyng mroc cung cap
không dap IÎng cac tiêu chuc1n cua nuoc uang tnrc liep ducyc. M~t khac, mQt
b(> ph~n rat Ion dân cu tiép tl,lc SU dl,lng cac ngu6n nuoc không do nhà may
nuoc cung cap (bàng 8). H~u quà cua van dé này là rat nhiéu h9 gia dlnh phài
dun nuoc dê uang, làm tiêu thl,l m(>t khai lucyng Ion nàng IUÇ1ng và tang ô
nhiém bau không khi.

10. SWECO. 1993. Assessmenl of en\'ironmental problems of HanoL Pinal report. Hanoi: do
Parenleau ( 1997) Irich dan.
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Bang 8 : Ngu6n cap mrac sinh hoat theo hQ (% )

Nguôn cap nuélc Toàn bO khu vl!c dO thi Trung tâm Hà Noi

Vài nuélc riêng 7,9 72,1

Vài nuélc cong cQng 2,8 21,5

Giéng 57,2 4,8

Hô, ao, song 19,3 1,3

Nuélc mua 11,1 -

Cac nguôn khac, khOng trà lài 1,8 0,3

TÔng 100 100

NgIIOII: To'ng elle Thô/tg kê. 1994. do Pareil/cali (1997) /ric/t delll. l'à N1URP. 1996.

Nhu cau vê mroc và nâng luqng bUQc nguoi ta phai nghiên CtfU cac dt.!

an xây d~p IOn. Vê khia qnh này, nhiêu co gang da duqc tht.!c hi~n tù khoang

15 nâm tra l<;li dây trang vi~c triên khai cac nhà may thuy di~n, co tôn tn;mg

môi trltong hon (bang 9). Van dé nang luqng bao gom ca van dé cua cac nhà

may nhiçt diçn, nguon chinh gây ra ô nhiem môi trltong và van dé khai thac

dâu khi ngoài khoi, mÇlt công viçc dàihài nhiéu biçn phap d~c biçt dê bao vç

môi trltong.

Bang 9: St! tién triên ve san xuat di~n

oVi~t Nam tir 1985 dén 1997

Sàn xuat di~n 1985 1990 1995 1997

Tông 56 (nghin kWh) 5.068 8.678 14.636 19.151

Trang d6 (%)

- thùy di~n 28,7 61.9 72,3 60,6

- nhi~t di~n (than và dau) 61.7 32,7 20,0 23,2

- nhi~t di~n (dau và khI) 9,6 5,4 7,7 16,2

Nguon: To'ng Công /y Di~1I ".te Vi~/ Nam. 1998.
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Trang vàng 12 nam. san xuat di~n dà tang dttqc bon lân và dé!-t dttqc
muc 19 ty kWh vào nam 1997. Cùng thoi gian d6, thuy di~n da tang dttqc gap
dôi san Ittqng. phân lan do st! ra doi cua nhà may thuy di~n Hàa Blnh trên
dàng sông Dà b mién bAc Vi~t Nam dttai st! gil1p do Liên bang Xô viét, vai
công suat 1920 MW vào nam 1988. và ban thân m(>t mlnh n6 cung cap
khoang 37% san htqng cha di~n Ittâi quoc gia.

DUng trttac nhu câu tang mé!-nh vé nang Ittqng. san xuat thuy di~n c6 vè
nhtt qua tai và cùng vai ô nhiêm tang lên trang giai dOé!-n gân dây da dan dén
st! dn thiét cho ra doi nhùng dt! an mai. Néu hi~n nay Vi~t Nam chtta co
nhùng dt! an vi dé!-i co thê so sanh dttqc vai dt! an thuy di~n Tarn Hi~p trên
sông DttC1ng Tir cùa Trung Quoc. dt! an thùy di~n Sem La trên m(>t nhanh cùa
sông Hông, ca không phai là ft nhùng tac d(>ng vé m~t sinh thai hÇlc và së dan
dén vi~c di chuyên dân ctt.

Van dé vé nâng Ittqng bao gôm ca vi~c khai thac dâu, mà èJ dây là tham
do khai thae khi Ilgoài kh{fi. dn nhùng bi~n phap di;lc bi~t dê bao v~ môi
trttà'ng.

Nhïtng kh6 khan trong vi~c thoat nllO'c và chût thdi

Thoat nttac thai là m(>t vi~c hét suc kh6 khan, d~c bi~t 6 m(>t. thành pho
nhtt Hà Nç,i. nC1i dç, doc rat nha và ao hô bj lap gân hét. Mi h~ thong thoat
nttac dttqc xây d'!Og tù dâu thé ky da tr6 nên cü hang và gân nhtt tAc bèJi rac
rttbi do không dttqc bào dtt6'ng.

« Vail di công ràllh và tiêu fluite thai co Illà N thaeh thue Mn cho môi
trUdllg và suc khoe c{5ng dong tÇli Hà N{5i hifll nay » (Parenteau, 1996).

M~c dù st! phat triên dô thj cüng chi b muc dç, vùa phài, nhttng Cd sb hé!
tâng không theo kjp st! phat triên dô thj, da té!-o nên tlnh tré!-ng này (bàng 10).
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Bang 10 : St! phat triên cua mQt so chi tiéu vé tang tnràng dô th,

và hl;} tang ca sa i:J Hà NQi, 1954-1992

Chitiêu 1954 1992

Dân s6 380.000 961.000

S6 km dlIèmg . 230 km

H~ th6ng c6ng 72 km 132 km

NlIéJc thài" 20 000 m3/ngày 420 000 m3/ngày

Ho 1600 ha 242 ha

Kênh tiêu nlIéJc 40 km 28 km

SOng tiêu nlIéJc 36 km . 36 km

B~nh vi~n 6 22

Nhà mây (trên 200 cOng nhân) 8 248

Phân xlIèmg - 3.000

* Dal1h gia dan 56' thàl1l1 thi. 5Ô'Ii~1/ Clia NIURP l'à diê'l/ tra deill 5Ô'

** DI,to trên khôl' /uÇlng m((le tiêu tllI.1

Ngu6n : SWECO. 1993 do Parenteou (1996) tricll dc/n.

Néu nhu tiI nam 1954 dén nam 1992 dân s6 tiing gàn gap 3 th} hç th6ng

c6ng rành chi tiing gap dôi. Oie ho~t d9ng cùa con nguài duqc phat trién và
hrqng mrac thài dà tiing gap 21 làn trong cùng thài kY. trong khi do d9 dài cùa
cac kênh tiêu mrac l~i giàm di.

Hiçn tuqng tuang tl! cüng xuat hiçn à thành ph6 Hô Chi Minh. nC1i « IIf
thông cô'ng ranh dUÇlc xây dtfng tt/' nam 1870 và d~( til/II clio mi)t tllàl/h pM'
co 500.000 dân ». Không co m9t tr~m xii' Iy nào, Cà ntrac thài làn nuac c6ng
déu dô ra sông cùng m9t lUc (Thai Thi NgQc Du & cac c9ng sI!, 1993). H~u
quà vé suc khoe d6i vai cac bçnh do nuac gây ra (nhu thuC1ng hàn. la chày,
kiét Iy' ... ) rô ràng nhat là khi « mi)t bi) ph{În dân cU hay COI/ dùng I/UOc sông
trong cui)c sông hàng này, if ra là dl tdm giijt ».

Xii' Iy chat thài là m9t van dé kho giài quyét à cac dia phuC1ng dông dân
cu. éJ thành ph6 Hô Chi Minh, « nam 1989, 2,9 trifu dân cua cac qU{În ni)i
thành da thai ra 303.000 tân rac (tûc là trung binh mi)t ngày thai ra 830 tâ'n),
trang do 228.000 tân rac sinh hOl}t và 75.000 tâll nie và bùn cua CÔIIg ranh.
Rac bao gam 69% chât hiiu CO và 31% chât vô co» (Thai Th! NgQc Du & çac
c9ng sI!, 1993). Không m9t biçn phâp xii' Iy co hç th6ng nào duqc ap dl,mg.
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Cac khu vl!c trüng co thê lap rac thuèmg xuyên tro nên hiém ; mQt phân rac
(co nguy cO lan truyén b~nh) dU<;1c ban duoi d<;lng thô cho bà con nông dân và
mQt phân cac chat hÜ'U co dU<;1C tai sinh trong cac nhà may sàn xuat phân bon,
nhtrng nhà may sàn xuat phân bon Ion nhat da bt dong cua.

Giao thông dô th! ngày càng mang tinh chât ca nhân

cac thành ph6 mo rQng da làm tàng khoàng cach tù dâu thành ph6 dén
cu6i thành pho và nhat là khoàng cach tù nhà dén noi làm vi~c. Diéu này làm

cho cUQc song tro nên kho khàn hon. cac phucJng ti~n giao thông công cQng
cüng xu6ng câp nghiêm tr<;mg nên nhiéu hang xe buyt tu nhân da dU<;1c thành I~p.

Tuy v~y, mQt d~c trtrng co bàn cùa giao thông dô tht 0 Vi~t Nam là sI!
phat triên cac phuong ti~n di l<;li ca nhân. ChAng h<;ln nhu 0 thành pho Hô Chi
Minh, ti lç hQ gia dlnh co phuong tiçn giao thông gân may da tàng tù 35%

nàm 1990 dén 63% nàm 1994 (Godard & cac cQng sI!, 1996).

MQt dl! an.xây d'!flg tàu di~n ngâm da dU<;1c sO<;ln thào èJ thành pho Hô
Chi Minh. Hç th6ng tàu di~n ngâm bao gôm hai nhanh, mQt 0 trung tâm thành
ph6, mQt n6i voi khu công nghi~p Biên Hoa voi tÔng dQ dài 117,6 km. Nhanh
rë së là Thù Thiêm. Duèmg tàu di~n ngâm trong thành ph6 dl! dtnh chuyên
chèJ 15.000 luqt hành khach m6i già theo m6i tuyén. DI! an này co tÔng chi
phi 10 ti dô la My (Hông Nga, bao Vietnam Courrier, Hà NQi, so 171, 8-14

thang 11, nàm 1996).

Cac yêu tO gay hlJi và sI! ô nhiim

Nuoc thài và sI! luu thông cac IO<;li khi làm ô nhiem nghiêm tr<;>ng nuoc

và bâu không khi dô tht. Chung ta không thê danh gia hét m<;>i hiêm nguy tiém
lin, nhat là sI! tai sinh cac chat gây ô nhiem trong thuc àn.

à Hà NQi nguài ta cho ràng « Dô thi hoa da làm ô nlziém môi trtlimg.
LttÇ/ng ntt6'c thai cac IO(li chay ra bO/l con sông (Tô Lich, Sét, Lzi, Kim Ngttu)
tang (tit 120.000 m3/gièl vào nhiing nam 1960 lêll déll 230.000 m3/gièl vào
nhiing nam 80.). Ba trung tam công nghifp /6'n cua tlzành phô' là Van Di/n.
Vînh Tuy, ThttÇ/ng Dinh ciing gop pha'n dang kl Ntt6'c thai công nghi4p co
chua ccic chat kim IO(li nÇing (Cu. Pb, Cd, Hg. Cr, Ni ... ) mà hàm IttÇ/ng thttèlng
bdng hoÇic vttÇ1t qua tiêu chudn. v~ sinh cho phép trong nghi nuôi ca. Tuy v9Y.
nhiing dong ntt6'c này cüng chua cac chat dÇlln ca'n thiêt cho trong trÇJt (N. P,
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Ca... ) và cac chât dinh dlriing clIO ca, tir do te,Jo ra "iêc làm clIO nghê' nt/ôi ca
và thûy IÇ/i » (Hiiu Ng9c, 1997).

à TP.HCM, ô nhiem mr6c thl!c sI! là m(lt van dé dang b~n tâm, tnrac
tiên bài sI! thiéu vâng công tac xtr Iy mrac thài và môi tnrèmg nuac cùa thành
ph6 này phài d6i di~n voi n,:\n thùy triéu dâng ; can mat nhiéu thèli gian dé
thoat nuoc da str dl,lng. Chung ta nh~n thay co m(lt IU<;1ng Ion cac tnrèlng hqp
6m vi nguyên nhân nuoc, d~c bi~t t,:\i cac vùng dân cu gan kênh r,:\ch, à do
nuac bi ô nhiem n~ng né (Nguyen Thj Lan, 1996).

Ô nhiem không khi là do cac phuang ti~n giao thông và ho,:\t d(lng cac
ngành công nghi~p gây ra. SI! ho,:\t d(lng cùa cac phuang ti~n giao thông cüng
là nguyên nhân chinh gây ra tiéng on.

Nguyen Duc Hi~p (1996) cha râng hàng nâm éJ Thành ph6 Ho Chi
Minh nguèli ta da str dl,lng 200.000 tan xâng và 190.000 tan dau cha cac
phuang ti~n giao thông. Do là nguyên nhân làm luu thông 2.200 tan di-ô-xft
luu huynh và 25 tan chi.

« Hi?n nay hàm !trÇ/ng chi uTP.HCM trên cac dlrollg phô' chinh và gâll

cac ngà tu dà /6'n gâp tit5 dê!1 10 Mil gilli hqn clIO plzép l'ua Bt) y ({Vi?t Nam,

tiêng ô'n vuçt qua tiêu l'huâll tit 20 dê!1 40 dê'-xi-ben và Itrljng khi NO], CO]'
CO, SOL dà vuçt tit 1 dlll 6 Mn gilli he,Jn cho phép l'ua Tô' chûc Y tê'Thl gilli.
60% IUÇ/ng khi dç5c hqi là do giao thông gây ra » (Schmitt, 1997).

SI! ô OOiem do cac ho,:\t d(lng công nghi~p d~c bi~t ra nét trong môi tnrèlng
à cac vùng xung quaOO. Van dé ngày càng trà nên nghiêm tr9ng vi cac ho,:\t d(lng

công nghi~p ngày m(lt tâng, tinh tr,:\ng cü hong cùa m(lt s6 thiét bi lâp d~t và
luqng dân CU s6ng gan cac khu công nghi~p, kê ca cac khu VI!C "không thé xây
dl!llg duÇ1C" càng ngày càng nhiéu. Chiing h,:\n à Thành ph6 Ho Chi Minh, nguèli
ta tiOO râng co 700 nhà may công nghi~p 100 (nhat là à Nhà Bè và Thù Duc) và
24.000 OOà may 000 (Nguyen Hi~p Duc, 1996). Hàng nâm vi~c tiêu thl,l dau thô
da làm phat sinh cac chat gây ô nhiem nhu khi S02 : 30.000 tan; N02 : 5.750
tÂn và 1.650 tâ:n phan ttr nho. M~t khac, công nghi~p luy~n kim hàng nâm cüng
~o ra thêm ti! 2.840 dén 4.260 tÂn phan ttr và ti! 994 dén 1.420 tan khi COll.

11. Nguyên Dinh Tuéin. 1996, CUITent situation of air pollution in Ho Chi Minh City - Vietnam.
Proceedings of the Asia-Pacific conference on sustainable energy and environment technolo
gy, Singapore, 19-21 thang 6 nàm 1996, tr. 242-248 ; do Nguyên Duc Hi~p (1996) trfch dAn.
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H~u quà vé m~t sUC khoe cùa Ô nhiem này nit nghiêm tr<,>ng. Oie bÇnh
vê duèmg hô hap nhu hen và ph6i tango Chat chi co anh huang không t6t dén
sI! phat triên cùa trè em. H~u qua d6i vâi bÇnh ung thu con chua biét hét.

Tuy nhiên, nhu m(>t cu(>c diéu tra t~i Hà N(>i nam 1994 da chi ra, dân
CU nh~n thuc rat ro van dê này :

« 57% sô' h(J gia dillh bi ô IIhiitn không khi do b~li (chu yéu do cac
phuong ti~n giaq thông hai banll gây ra vi ô tô con rât hiêm), trollg do 67,7%
sô' h(J phài chiu dtfng câc mùi xu ut (trtroc hêt do câc Ilhà v~ sillh CÔlIg c(Jllg
gây ra, sau do dén cac riillh thoat mroc 0 hè duollg). Tiéllg 011, cllu yéu do cac
phuollg ti~1l giao thôllg gây ra, àllh //l(ong dé/l 61,7% so h(J gia dinh. Mij.t
khac coi ô tô, xe may dillg rât phô' bié/l.! .. .] Nguoi ta uoc tinll khoàng 38,7%
h(J gia dillh co môi trllong SÔllg toi hoij.c rât toi )) (NIURP, 1996 ; D~ng Xuân
Duèmg & cac c(>ng sI!, 1997).

SI! thay dÔi khi h*u

Da co nhfrng cu(>c tranh lu~n vê kha nang hành tinh së nong lên trong
nhfrng th~p ky tâi do hiçu U'ng nhà kinh làm tang cac lo~i khi. Cac lo~i khi
thai cùa con nguài làm nong trai dat là khi cacbônic (C02) vâi ti lç khoàng
50% và khi mêtan (CH4) vâi ti lç tir 15 dén 20%.

Vâi trlnh d(> phat triên nhu hi~n nay, so vâi toàn câu, hi~u U'ng nhà kinh
aVi~t Nam, con amuc d(> rat thap. M(>t nghiên cuu cùa Vi~n Nghiên cUu Tài
nguyên Thé giâi (1994) da xép Viçt Nam avi tri thu 43 vê sI! lan truyén cac
chat khi do hi~u U'ng nhà kinh gây ra trong nam 1991 vâi 0,32% t6ng s6 khi
lan truyên trong ph~m vi toàn thé giâi. Khi cacbônic phat sinh do n~n pha
rùng, cüng nhu do qua trlnh chay cùa than trong công nghi~p và trong sinh
ho~t gia dlnh (co ti l~ tuang d6i lân). Khi mêtan dong vai tro quan tn.mg, chù
yéu liên quan dén sàn xuat nông nghiçp. Khi mê tan phat sinh do sI! phân hùy
cac yém khi anhfrng vùng dâm lây tl! nhiên, trong nhli'ng canh dong hla, qua
gia suc, trong cac chat thai hlru ca cüng nhu sI! chay cùa cac chat sinh hQc và
luu thông cac chat mêtan hoa th~ch trong viçc khai thac hydro-cac-bua. Trên
ph~m vi thé giâi, chi riêng nhfrng canh dong lua ng~p nUâc, hàng nam vâi 60
tri~u tan mêtan, là nguyên nhân làm lan truyén khoàng 12% toàn b(> khi
mêtan và 17% khi mê-tan do con nguài t~o ra (Heilig, 1992).

Néu nhu sI! lan truyén khi cacbônic do nguyên nhân pha rùng dang
giàm a Viçt Nam, nguài ta uâc tinh ràng sI! tang truang kinh té và công
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nghiçp hoa se làm gia tang gâp 3 lan sI! lan truyen này do viçc tiêu thl;! nang
hrqng tir nay cho dén nam 2010 (UNEP & WMO, 1993).

M~c dù sI! lan truyen khi duoi tac dçmg cua hiçu lÎng nhà kinh con
tltang doi yéu, Viçt Nam cüng không thê tranh kh6i M.u quâ do khi h~u nong
lên gây ra (Granich & cac cçmg S\!, 1997). Hi~u ung nhà kinh tang co khâ
nang làm tang nhi~t dQ, dân dén Cé\c hi~n tUÇ1ng mua bilo bat thuèmg và tang
ml!c nuoc biên.

Sarah Granich & mQt so tac già khac cho râng tir nay dén nam 2050
nhiçt dQ cua Hà NQi tang thêm 1°C, và tir nay dén nam 2100 nhiçt dQ tang
thêm 2,5°C. 0 mién Bac, cac hiçn tUÇ1ng mUa bilo bât thuang se tang do tang
vï dQ cua gio mùa, trong khi do 0 mien Nam khi h~u se tro nên khô hon. Vào
nam 2010 ml!c nuoc bien se tang thêm 45 cm so voi ml!c nuoc biên hiçn nay.
Tât nhiên, dây là dl! doan chu chua hein là dl! bao, nhung h~u quà nghiêm
trçmg cua nhii'ng vân de này dang dé chung ta phài quan tâm.

SI! thay dôi khi Mu gây nhii'ng tac h~i không luang tmoc ve m~t suc
khoe. Do phI;! thuQC vào dieu kiçn thai tiét, san xuat nông nghi~p se bi ành
huong nhieu nhât boi sI! thay dôi cua mua Mo cüng nhu Mu quà cua bào ll;!t.
H~u quà này se rât IOn néu nhu h~ thong dê diéu không du khà nang chong
da khi ml!c nuoc dâng cao hon.

Nuoc bien dâng cao se gây thiçt h~i truoc hét cho hai vùng dong bàng,
dong bàng sông Hong 0 mien Bac và dong bàng sông Clru Long 0 mien Nam.
Hai vùng dong bàng này co dQ cao thap, là noi sinh song cua dl;li bQ ph~n dân
cu Viçt Nam và là noi co sàn lUÇ1ng nông nghiçp Ion nhal. Ml!c nU<1c biên
dâng cao làm mât di mQt phlin dât, làm thai tiét tro nên xau hon, nl;ln bao Il;!t
tang, làm tang sI! xoi mon và dQ m~n cua Mt nông nghiçp, và làm thay d6i
thuy trieu. Rùng duoc bi tac dQng m~nh nhât và không con là thành lüy chong
l~i thai tiét xâ'u. Rat nhieu 10l;li dQng v~t và sinh v~t song trang rùng dU<1c bi
de d<,>a nghiêm tr<,>ng. Hon thé nÜ'a, cQng v<1i sI! pha ho~i môi truang, mQt so
lo~i không thich nghi dUÇ1c trU<1c sI! thay dôi dQt bién cua khi Mu. SI! da d~ng

sinh h<,>c VI thé giàm di mQt cach dang kê.

Két lu~n

Nhân dân Viçt Nam tir nhieu thé ky nay da tl;lo ra môi truè1ng mang dâu
ân con nguai mQt cach d~m nét cho phép nguai dân dinh cu v<1i m~t dÇ> cao.
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Tuy nhiên, dân so gia tang trong nhiIng th~p ky gân dây doi hai phài co mÇlt
hç thong sàn xuâ:t nông nghiçp phat triên m<;lnh, mèt rÇlng diçn tich dat canh
tac ho~c dan bOt dân. Suc ép dân so da làm thoai hoa môi tntètng mà n<;ln pha
rÙ'ng là biêu hiçn rô rçt nhat. Tuy nhiên, tù khi ap dl:mg chinh sach dôi mai
kinh té vào nam 1986, van dé này dl1qc quan tâm và trl1é1c hét co tM do là moi

quan tâm dén môi tntètng nhl1 Mu quà cùa sI! tang trl1ètng nhanh vé m~t kinh
té. TMt v~y, vi cài cach kinh té con mai mè nên nhin chung no da gây ra tinh

tr<;lng pha hO<;li môi tntètng mà ft khi ngl1èti ta tinh dén Mu quà. Ngoài ra,
nhiIng tâng lélp nghèo mai xuat hiçn co khà nang làm tang sI! chênh lçch vé

m~t xa hÇli và chênh lçch giiia cac vùng. SI! chênh lçch này co nguy ca làm
bùng nÔ sI! tang tntètng dô th! vai tat cà nhiing van dé co liên quan dén môi
tntètng mai dl1qc t<;lo ra, trong do co van dé viçc làm. Chung ta co thê khâng
d!nh râng « doi nghèo con toi tç han ô nhiem »12, tuy nhiên doi nghèo không

thê trèt thành cai ca dê con ngl1èti làm phl1ang h<;li mÇlt cach co y thuc dén môi
tntètng, vi viçc pha hO<;li môi tntètng chinh bàn thân no bat nguon tù nghèo doi,

co thé mang tinh chat lâu dài. Trên thl!c té, long ham muon bao gièt cüng 100.
Dé bào toàn sI! tang tntètng kinh té, ngl1èti ta tlm cach giàm dén muc toi thiêu

chi phi cho viçc bào vç môi tntètng dê thu hut cac nhà dâu tl1 nl1ac ngoài, bUÇlc
hQ phài doi dâu vai phap lu~t ch~t che han èt nhiing nl1ac khac. Chung ta thay

ràng Nhà nl1ac con phài làm nhiéu viçc néu dl! d!nh tai l~p l<;li cac tr~t tl! kinh
té co lqi cho cÇlng dong.

MÇlt ké hO<;lch bào vç và phat triên môi tntètng bén viing trên ph<;lm vi
toàn quoc da dl1qc sO<;ln thào (Viçt Nam, 1991). Ké hO<;lch này da diêm l<;li tat

cà nhiIng van dé vé môi tntètng do tl! nhiên ding nhl1 do hO<;lt dÇlng cùa con
ngl1èti gây ra, xac d!nh cac lïnh vl!c hO<;lt dÇlng (dô thj hoa và diéu tiét dân so,

quàn ly nl1ac, kiêm soat ô nhiem và chat thài, bào vç bèt biên, bào ton sI! da
d<;lng sinh hQc, mèt rÇlng cac vùng dn bao vç) cüng nhl1 cac thê thuc hành
dÇlng (tuyên truyén giao dl,lc, dÇlng viên, hqp tac quoc tê). Ngày 27 thang 12
nam 1993 bÇl1u~t vé bào vç môi tntètng da dl1qc thông qua (Viçt Nam, 1994).
« Lut/it này quy dinh vifC boo vf môi rruD'ng n/ulm boo vf sirc k}uJe cua nhân
dân, phl}c VI} sI!phOt trilll 6n dinh và Mil viÏ'llg ct/a dat 1/l(i1c và gap phan boo

Vf môi trllD'ng khu V~(c và toàn cau ». Tlnh tr<;lng cac nguon tài nguyên thiên
nhiên cùa d~t fll1aC gièt dây se dl1qc theo dôi thl1ètng xuyên (Viçt Nam,

UNESCO, Collab., 1997). Gân dây, mÇlt so dl! an trong lïnh vl!c bào vç môi

12. Lài tuyên b6 cua Philippe laffré. chu t,ch hàng xang dau Elr. trên kênh truyên hlnh cap cûa
Phap ngày 23 tMng Il nam 1997. nhân hqi thuo vê môi truàng cr Tokyo.
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tntbng và nâng cao nh~n thuc vé van dé này dâ dltqc thl!c hiçn vâi sI! giup da
cùa cac tÔ chue quoc té nhlt Chlto'ng trinh phat triên cùa Liên hqp quoc
(UNDP, 1995a, 1995b & 1996).

Van dé d~t ra b Vi~t Nam hiçn nay là moi quan hç tlto'ng ho giiia dân
so và môi trltàng, mqt van dé ca liên quan dén tÔng thê cac yéu to nqi t~i mà
sI! nghèo dai không cho phép tlm ra nhiing giài phap nhanh chang. Cüng
tlto'ng tl! nhlt v~y, doi vâi suc ép dân so và Mu qua cua chién tranh cüng nhlt
nhiing dài hoi cap thiét cùa tâng trltOng kinh té mâi.
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Dân sn và phât triên
ôvùng dân tQc thiêu sn

DÇil1g Nghiêm V~/I

Lê Dl/Y D~i

Viçt Nam là mÇlt quoc gia da dân tÇlc. Ngoài cac dân tÇlc Kinh (Viçt),

Hoa, Chàm, Kho-me, Cho-ro song chu yéu b dong bâng, con co 49 dân tÇlc

khac (phl;l bàn IV). Dân so cua nhüog dân tÇlc này rât khac nhau, dao dÇlng tir

vài tram ngàn dén mÇlt triçu nglIoi, voi nhÜ'ng nhom d~a phlIong rât phuc t~p.

H9 song èJ miên nui và trung du, trên 3/4 diçn tich cà nlIoc. Khi Mu miên nui
rât khâe nghiçt, cac bçnh nhiçt doi nhlI sot rét hoành hành và rat kho thanh

toan, bçnh blIOU giap cüng thlIOng g~p. Cac dân tÇlc thiêu so chiém 13% tÔng

dân so, kê cà cac dân tÇlc èJ dong bàng. H9 thuÇlc hç ngôn ngÜ' cua cac dân tÇlc

b Dông DlI<1Og và Nam Trung Quoc ; mÇlt bÇl ph~n 16n clI tru b vùng biên gioi,

noi co v~ tri chién 11Igc rât quan tr9ng doi voi quoc phong. Do con là noi co
nhiêu trÜ' 11IÇ1I1g khoang sàn và nông. lâm sàn, nhung rât kho khai thac bàng
cac phlI<1Og phâp thu công truyen thong. Voi tiêm nâng nhlI v~y, nhÜ'ng vùng
nui này luôn b~ kè thù bên ngoài nhom ngo. Chung không ne hà gây chia rè,

ngo vl!c, th~m chi xui gil;lc chién tranh giÜ'a cac dân tÇlc, và thlIong ap dl;lng
chinh sach "chia dê tr!".

SI! diçt chung, giàm dân so, chia cach gia dinh, chién tranh kéo theo

doi nghèo, luôn là cac sI! kiçn d~c trung cua nhÜ'ng nam trlIOC giài phong.

Trong hai cUÇlc chién tranh. mien nui da phài ch~u h~u quà n~ng ne nhât ve
nglIoi và môi trlIong.



536 DÂN SO vÀ PHAr rRIÉN (} vltr NAM

Xa Mi phong kién, roi dén thuÇ>c dia, da dl!a trên sI! chênh lçch phat
triên giÜ'a cac dân tÇ>c và tlnh tré;lng lç thuÇ>c cua cac dân tÇ>c mien nui. MÇ>t
phan ho~c toàn bÇ> dân cua mÇ>t s6 dân tÇ>c da bi giam, ho~c tç hcm là bi hùy
diçt. Môi tn!àng tl! nhiên cüng là mÇ>t nguyên nhân dân dén ch~m phat triên.
Th~t v~y, dl!a vào dÇ> cao cùa dia bàn cu tru, nguài ta co thê phan biçt cac dân
tÇ>c thiêu s6 theo ba vùng :

l) Mien xuôi, co dÇ> cao trung blnh tir 100-300m, là dia bàn cùa cac dân
tÇ>c dông dan. Trlnh dÇ> phat triên kinh té-xa Mi cùa hQ gan bàng nguài Vi~t.

cac dân tÇ>c này t~p trung. té;li cac tinh phia Bâc : Muàng và Thô (Vi~t

Muàng), Tày, Nùng, Thai, Giay, LI!, san Chay (Tày-Thai), San Diu và Ngai
(Han-Té;lng)...

2) Cao nguyên và trung du co dÇ> cao tir 300 dén 900m, trai dài tir day
Hoàng Liên So'n xu6ng dQc Tfllàng Son-Tây Nguyên và két thuc 0 mien Dông
Nam 89. Cac dân tÇ>c CU tru 0 do thuÇ>c hç ngôn ngÜ' Môn-Kho-me, Ma-Iai
Da dào ; mÇ>t phan lé;li thuÇ>c Tày-Thai, và s6 ft thuÇ>c nhanh Dao.

3) Mien nui, dÇ> cao tù 900 m trolên, là noi cu tru cùa phan lan cac dân
tÇ>c thuÇ>c h~ ngôn ngÜ' H'mông-Dao, Té;lng-Mién, mÇ>t s6 dân tÇ>c thuÇ>c hç
Môn-Kho-me, thuÇ>c nhanh Co-tu và Ba-na, và mÇ>t s6 nhom Viçt-Muàng rai
nie 0 phia bâc Tfllàng So'n.

Phan lân cac dân tÇ>c này cq nguon g6c bàn dia. MÇ>t s6 mâi di cu dén
tir Nam Trung Qu6c và Lào. Tuy nhiên, hau nhu tat cà deu co nen tàng van hoa
mien Nam, diên hlnh cùa van minh Dông Son l (trir mÇ>t s6 dân tÇ>c Han-Té;lng).

Tlnh hlnh dân so và phal triên truc1c nam 1975

Tfllâc khi thl!c dân Phap dô M, cac dan tÇ>c deu phl,l thuÇ>c vào trieu
dlnh phong kién Viçt Nam, thông qua nhÜ'ng thù llnh dia phuong thuÇ>c cac
dân tÇ>c lân ho~c co trlnh dÇ> xa Mi cao. Cac dân tÇ>c duâi sI! cai quan cua trieu
dlnh dUÇ1c gQi là chu hau. Cac dan tÇ>c 0 mien nui ho~c trung du, cac dân tÇ>c
không co thù lïnh, vi dl,l nhu cac dân tÇ>c vùng sâu, vùng xa, thl do nhÜ'ng lanh
chua mien xuôi cai quan và phai nÇ>p c6ng v~t.

1. Giai do~n cu6î cûa thbî ky d6 d6ng. tù thé ky 4 truac eN. den thé ky 1 sau eN.
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Ouai thè1i thuÇlc Phap kéo dài dén nam 1945, cac dân tÇlc này luôn phâi
chiu thân ph~n chu hau và thuè1ng b! pho m~c. Chinh quyén thl!c dân Phâp
chua bao giè11àm chu duqc toàn bÇl vùng mién nui, mà luôn phai dl!a vào
nhiing chu sb hÜ'U rUÇlng dat. Han nii'a, té;li nhiéu vùng, nhè1 sI! phat trièn cua
Ca dac giâo, mÇlt sa linh ml,!c da tranh thu duqc làng dân, VI dl,! nhu dai vai
mi?t bi? ph~n nho b Tây Nguyên. Tuy nhiên, khai thac thuÇlc dia chu yéu dien
ra b mién xuôi, b cac xa và thi tnln, dQc tuyén duè1ng giao thông. Nhiéu vùng
nhu Tây Nguyên hay dQc day Truè1ng Son, mién nui, gan 2/3 dân song ngoài
lé xa hi?i, ho~c vân sang trong xâ. hôi truyén thang và trong cành nghèo doi.

Tranh giành quyén ll!c giii'a cac ll!c luqng trong nuac, xung di?t giii'a
nhiing chu sb hÜ'U rui?ng dat, di dân, bçnh dich, nghèo doi và b~nh t~t da dân
dén nhiing bat 6n trong nhân dân và xâ. hÇli, d~c bi~t là té;li cac vùng sâu vùng
xa. Cac tài liçu lich Slr cho thay, té;li nhiéu vùng nui phia BAc và phia Nam,
nguè1i dân da nhiéu Jan phai ly tan VI chién tranh, dén mLÎc phai "di hl} nhiê'u

ngày và không con nghe tMy tiê/lg gà gay, l'W1t hàng ch~lc dÇim mà không gÇip

m(Jt bang nguili" (Ngô Si Liên, 1967).

à Tây BAc ching hé;ln, néu dl!a vào cac công trlnh nghiên cLÎu cua Lê
Quy Dôn và mi?t sa quan lé;li dja phuang, nhu Phé;lm Thân Ou~t ho*c Hoàng
Blnh Chinh (Lê Quy Dôn, 1962 ; Nhà xuat ban Khoa hQc xa hi?i, 1989), hay
dl!a vào thu tich cua nguè1i Thai và két qua diéu tra thl!c dia cua mi?t sa nhà
dân ti?c hQc Viçt Nam tù nam 1954 dén nay, biét bao dân ti?c dâ. bién mat chi
trong vàng hai thé ky ! Ban do dân ti?c thiêu sa xWlt bân trong nhii'ng nâm 40
cho thay dia bàn cu tru cua nguè1i Xâ Xeng rât ri?ng. Hiçn nay, hQ tl! gQi là
dân ti?c Cang và chi càn sang b ba ban thui?c huyçn Diçn Biên và Muè1ng Tè
(Lai Châu) (Nhà xuât ban Khoa hQc xa hi?i, 1978).

Té;li Tây BAc, dQc day Truè1ng Son và b Tây Nguyên, rât nhiéu ban làng
da bi xoa tên trên ban do, mi?t sa nghîa trang bi bo hoang. Hàa blnh l~p lé;li,
khOng ft cac dân ti?c thiêu sa da duqc clÎU thoât khoi nguy ca bi bién mât hoàn
toàn. Co thê lay mÇlt vài vi dl,! : mai cho dén nhii'ng nâm 1970, nguè1i ta mai
tlm ll;li duqc d<fu vét cua nguè1i La Ha, mi?t nhom thuÇlc hç ngôn ngii' Kadai
(ho~c Ca Lao). Theo H. Maitre (1912), nàm 1912, càn khoâng 12 ban cua
nguè1i Ra-mam. Tuy nhiên, ngày nay, chi càn lé;li duy nhât ban Le té;li xii
Morai, huy~n Sa Thay (Kon Tum), vai 125 nguè1i. MÇlt nhom gom 75 nguè1i
gQi là Ra-mal da bi nguè1i My di chuyèn dén th! xa Kon Tum và giè1 dây tl!
r.oi là nguè1i Ba-na. Hiçn nay. trâi qua nam cui?c xung di?t sAc ti?c. chi càn han
mÇlt tram nguè1i O-du càn sang sot b huy~n Tuang Ouang (Ngh~ An). Vuang
quac cua t6 tiên hQ van trai dài trên toàn bi? vùng nui Ngh~ An và Trung Lào,
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nay chi càn là m(>t cai bong thoang qua vai nhfrng truyen thuyét huyen tho(;li
ma ho. Ngày nay, t~i mien nui Ngh~ An và Hà Tïnh, biét bao ban làng bj bo
hoang, giong nhu cac ban làng ma ! 2/3 cac ban làng Xa-dang và Gie-triêng
thu(>c huy~n Trà My và vùng phl,l c~n chi càn ton t~i trong ky tIc cua nhÜ'ng
nguài cao tu6i. Djch bçnh, 16 clat, và chu yéu là chién tranh da khién cho télt
ca cac ban làng cùng vai dân Cl! bj xoa trên ban do trong vàng m(>t thé kY.
Chi dén nhÜ'ng nam 50, m(>t b(> ph~n nguài Rl,lc thu(>c dân t(>c ChUt éJ tinh
Quang Blnh, ding nhu cac nhom "Xa La Vàng", mai tréJ lé;li vai c(>ng dong
Viçt Nam. Cho dén bây già, so ph~n cua hÇl van càn bap bênh. Hàng IO(;lt bài
bao da noi ve nhu cau dUÇ1c giup da khân cap cùa hÇl.

DÇlc biên giai Viçt-Trung, tÙ' tinh Lào Cai, qua Hà Giang, Cao Bàng,
Lé;lng Sem, co nhieu ban "ma" thu(>c cac dân t(>c mà nguài ta không càn nha
tên, cac khu rÙ'ng thiêng co nhieu cây cc) thl,l, cây lâu nam, nhà ciIa éJ do tr6
thành Mi kiêng ky, châng ai dam d(>ng vào. Do là dau tfch cua cac tr~n chién,
djch b~nh da huy diçt toàn b(> cac ban làng.

Do là ly do VI sao dân 50 mien nui, vùng sâu vùng xa ho~c ngay ca
mien xuôi, l(;li thay dôi m(>t cach bat thuàng, tÙ' ch6 giam dén tang, theo thang
tram cua ljch su. Chung ta không thê tin vào cac soliçu thong kê cua thl!c dân
Phap, VI nhieu nhom khac nhau thu(>c m(>t dân t(>c vAn chua dUÇ1c xac djnh,
và nhieu khu Vl!C hành chinh vAn không dUÇ1c kiêm soal.

Doi vai cac dân t(>c mien xuôi co so dân tuang doi dông và nguài t(>c
truéJng co uy tin thl dân so 6n djnh han, nhtrng so liçu thong kê cüng không
chinh xac. Tlnh tr(;lng chién tranh liên miên té;li cac tinh phia Bâc và Dông-Bâc
dUÇ1c ghi l(;li trong thu tjch cua nguài Thai ho~c khai yéu trong ljch sU Viçt
Nam, cQng vai viçc thé ky nào cüng co di dân, di cu tÙ' Nam Trung Quoc hay
Lào sang, làm cho nguài ta kho tin vào mQt dÜ' liçu nhân khâu hÇlc hay kinh
té nào do. SI! diçt vong, chu yéu do ti lç tu vong (j tre em rat cao, da khién cho
cac nhà nghiên Clru Phap song t~i dja bàn do rut ra mQt so két lu~n vQi vàng.

cac dfr liçu thu th~p dUÇ1c trong suot giai do~n truac khi thl!c dân Phâp
dô hQ không giup dUÇ1c gl nhieu dê nghiên Clru van dé này. Bang 1 vé tlnh hlnh
dân so (j Tây Nguyên cho thây : dân so cac dân t(>c thiêu so co bién d(>ng,
th~m chi cho tÛ'i t~n nâm 1976. Ly do cua bién d(>ng này là :

l) SOliçu cua cac tac gia không d~y du và rat khac nhau, do không xac
djnh dUÇ1c rô cac dân tQc cüng nhu thành phân cac nhom dja phuang cua mQt
dân tÇlc. MÇlt nguyên nhân nÜ'a là chinh quyén không kiêm soat dUÇ1c toàn bQ
Tây Nguyên. Theo mÇlt nhà dân tÇlc hÇlc nÔi tiéng nguài Phâp, éJ Tây Nguyên,
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cho t6i nam 1953. chua bao già chinh quyén thl.!c dân mo r(mg duqc phl;lm vi
ành huong cùa mlnh lên toàn bQ Tây Nguyên do nhûng cUQc kh6i nghia liên
tiép cùa cac thù lïnh nguài Thuqng, d~c biçt là No Trang Long và Xam Bram,
và sau do là cùa chinh quyén cach ml;lng (Dam Bo, 1950).

2) Cho t6i nam 1979, viçc xac dinh dân tQc van không duqc thl.!c hiçn
liên tl,lc. Châng hl;ln. mQt sa tac già coi nguài Bih và nguài Mdhur là thuQC

mQt dân tQc (Montfleur, 1931), trong khi cac tac gia khac 11;li cho ràng ng uài
Mdhur (Bernard, 1907), th~m chi cà nguài Bih, déu thuQc dân tQc Ê-dê

(Jouin, 1950). 1.B. Kemlin (1909-1910), coi nguài Ro Ngao là mQt dân tQc,
nhung Guilleminet (1952) Il;li xép hQ nhu mQt nhom nh6 thuQc dân tQc Ba-na.

CÙ11 Long Giang và Toan Anh (1974) cho ràng nguài Ro Ngao là mQt bQ ph~n

cùa dân tQc Xo-dang, trong khi Nguyen Kinh Chi và Nguyen D6ng Chi
(1937) ll;li coi hQ là mQt tQc nguài lai giûa nguài Ba-na và nguài Xo-dang, ...

TInh trl;lng tuong tl.! ciing xày ra 6 mién Bac v6i cac nhom nguài mang

tên dân tQc không rô ràng nhu Xa, Man, Th6, Tày ho~c Muàng. Vi dl,l, nguài

d-du tl.! gQi là Tày Hl;lt, nguài Thai duqc gQi là Tày Muàng. Tày Muài, Tày

Thanh ho~c Nghç An. Co rat nhiéu sI.! lan lQn. Ngay cà A. Louppe (1934) da
nhâm nguài Thai là nguài Muàng ; th~m chi J. Cuisinier (1940), mQt nhà dân

tQc hQc nÔi tiéng, cüng nham lân khi cho ràng dân tQc Muàng bao g6m cà
nguài Th6 à cac tinh Thanh Hoa, Nghç An, nguài ChUt và nguài Ngu6n 0

Quàng Blnh.

3) Cac dân tQc thuàng di cu vé phia cele nu6c lân c~n, VI v~y dân sa cùa

mÔi dân tQc déu bién dQng. SI.! doàn két ch~t chë ho<)c hqp nhat cac nhom dia
phuong cùa mQt dân tQc ho<)c nguqc Il;li là sI.! chia rë giûa hQ, da dân dan 6n

dinh, VI tinh hlnh tl;li Tây Nguyên dan dàn duqc binh thuàng hoa. D<)c biçt,
can luu y ràng thành pho Dà Ll;lt (Lâm Dong) và ba thi xa Ban Mê ThUQt (Dac

Lâc), Pleiku (Gia Lai) và Kon Tum (Kon Tum) duqc thành l~p da tl;lo thu~n

lqi dé Ôn djnh tinh trl;lng cùa cac dân tQc Co-ho, Ê-dê, Gia-rai, Ba-na. Cüng
,:,hu v~y, cac thj tran Dac Nông và Bao LQc ra dài da cùng co cac dân tQc

Mnông và MI.!.

4) Cuoi cùng, chién tranh, thiéu thon, bçnh t~t, dich bçnh và nhat là

thài ky chinh quyén dây ml;lnh khai thac (lao djch, xây dl.!ng duàng sa, thué
khoa, ... ) da dan dén ti lç tir vong cao, d<)c biçt là à trè em. Trong nhiing nâm
1940, ti lç tir vong 0 trè em Ê-dê tir 0-5 tuôi lên t6i 70-85%, và B. Roussel da

cho ràng néu không duqc quan tâm, nguài Ê-dê së co thé bi diçt vong trong
yang 50 nâm nûa (Jouin, 1950). Trên thl.!c té, dân sa Ê-dê van tâng trong thài

gian chién tranh và phat triên ml;lnh trong nhiing nâm sau giài phong.
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Bàng 1 : Biên d(mg dân so cac dân lQc

Ô Tây Nguyên qua cac nam2

Dan s6 1906 1936 1967 1976 1979 1989

Gia-rai 130.000 151.000 134.000 239.936 180.742 242.291

Ë-dê 40.000 80.000 79.500 144.000 129.288 194.710

Ba-na 25.000 147.000 58.800 132.986 96.477 136.859

Xa-dâng 120.000 82.231 50.209 96.766

Ca-ho 64.700 71.870 71.870 92.190

MnOng 20.000 31.160 27.700 15.080 40.696 67.340

Giè-Triêno 76.678 11.912 26.924

Ma 16.000 34.150 26.000 24.210 19.081 25.136

Chu-ru 8.000 4.600 5.000 8.757 7738 10.746

M~c dù cac du li~u da công b6 déu không chac chan - cac con s6 cùa
cùng mQt thà'i ky rat khac nhau, nhu ttltà'ng hqp mà G.c. Hickey da nêu
(1982) - tuy nhiên, van can khàng djnh ràng, t6c dQ tang dân s6 rat ch~m
cùng vÜ'i tuôi thQ trung blnh thap và ti I~ ttr vong à tre em cao da cim trà xa
hÇli phat trién. Nguqc Il;ti, st! phat trién xâ hQi trang mQt xa hQi phl;' thuQc dan
dén t6c dQ tang dân s6 ch~m à mién nûi. Tir thà'i Phap thuQc, co nhung no'i à
mién nûi và trung du m~t dQ dân s6 chi tir 3-5 nguà'i/km2 ; và trên 100km2,

dôi khi chi co 7-9 diém dân cu, moi diém chi co vài tram dân. Nhùng vùng
này rilt kho hÇli tl;' duqc cac diéu ki~n dé phat trién kinh té xa hQi : m~c dù
giàu tài nguyên thiên nhiên, nhttng phan 100 dân Il;ti không biét chu. Ngày nay,
ti I~ mù chu à mQt s6 dân tQc van chiém 70-80%.

MQt khai ni~m nUa can phâi bàn dén, do là "s61uqng" và "chat luqng"
dân cu. Trang thà'i ky càn l~ thuQc, st! tang truàng cMm vé dân s6 không phàn
anh "s6 luqng" hay "chat luqng" dân cu, mà ti l~ trt!c tiép vÜ'i st! cMm phat

2. S6liçu th6ng kê nam 1906 không dang tin c~y. S6 liçu th6ng kê nam 1936 không châc chân.
VI vân chua xac dinh rô dugc cac dân t(lc. S6 Iiçu th6ng kê nam 1967 không tr<;m vçn VI Iy do
chién tranh. S6 Iiçu th6ng kê nam 1976 tuang d6i chfnh xac. VI da xac dinh dugc kha rô ràng
cac nh6m dia phuang thu(lc dan t('lc nào. S6 dan cua cac dan t('lc nam 1979 ft han nâm 1976,
VI cac con s6 uélc tfnh nam 1976 cao han thl,lc té d6i véli m('lt s6 dan t(lc nhu dàn t(lc Mnông.
Phàn b6 dàn cu giùa cac dan t(lc nhu M~, Ca-ho, Mnông, thay dÔi theo vùng.
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triên kinh té-xà hÇ>i, và co tac dÇ>ng qua I<;}i gilta chung. M<)c dù tang ch~m.

nhlIng trong mÇ>t thé ky, dân sa cac dân tÇ>c thiêu sa mien nui tang không duôi
hai lan, ngay cà khi sa dan cùa mÇ>t sa dan tôc con giam di. Ap I~rc dan sa dà
dây dân b vùng dong bimg ve mien nui. Dan sa mién nüi bat dau tang déu d<)n
vào nhÜ'ng nam 1940. Hiçn nay. ti lç nguoi Viçt chiém khoàng 50% dan sa
mien nüi phfa Bac và han 60% à d<;>c Tnrong San-Tây Nguyên. S~r hiçn diçn
cùa nguoi Viçt là mÇ>t nhân ta tfch cuc tac d<)ng den quel trinh hiçn dai hoa và
phat triên kinh té xa hÇ>i à mien nüi và buôc dau chac chan sê dan dén gia tang
dân sa b cac dân tÇ>c thiêu sa.

Tlnh hlnh dân so và phat trién tù 1975 dén nay

Néu không kê cac bien dÇ>ng dia phuang hay hqp nh~lt gilia CelC dân tÇ>c
(thl!c té ft xày ra) dan den viçc tang haac giàm dân sa th,lt thu'à'ng" và néu chi
xét ve tÔng thê, thl dân so cùa cac dân tÇ>c thiêu so mien nüi tâng kha nhanh,
vuqt cà muc tâng trung blnh cùa ca nuôc và cùa ngLroi Viçt (Kinh) noi riêng.
Dân so hiçn nay cùa cac dân tÇ>c thiêu sa vùng thap nhu Tày, Nùng. Thai,
Muong, san DIu, ... da tang gan hai lan ruai so vôi nam 1954. Gilia hai dqt
diéu tra dân sa nam 1979 và 1989. trong khi dân sa ca mrôc tang 21 %, thl
nguoi Kinh tâng 20,1 o/c (trung blnh 2Ck/nam), dân sa cac dân t<)c Ihitu solang
27% (trung blnh gan 3%/nam). Rat nhiéu dan tÇ>c dâ lang m<;lnh. trén 30Ck.
nhu Thô (76,3%) (7), Hrê (36,1 0(), Ca-tu (33,1 c!c;). Gië-triêng (49,SClr),
Khang (54,9%) (?), H'mông (32,2o/c), Dao (32,9 c/c), Thai (35%)4.

Tuy nhiên, toc dÇ> tâng trLtàng dân sa không dong déu. Trong 10 nam
(1979-1989), dân so tang deu d<)n tir 20 dén 30% à cac dan tÇ>c à Tây Nguyên,
mién nüi và trung du. cac vùng sau, nai kinh te-xa hÇ>i van con cMm phat
triên. NhlIng duong nhu dân sa cùa mÇ>t sa dân tÇ>c da giàm. Trên thl!c té, mÇ>t
so cUÇ>c diéu tra thl!c dia da cha thây dân sa co vê giàm là do dang ky không
chfnh xac. Chclng hi;ln nhu nguoi Thô và nguoi Muong à tinh Thanh Hoa duqc

3. Vi dl,l nhu ành huang l'ua linh hlnh hil'n giài Vil'I Nam Campnchia n~lIn 197() 1979 hoac
biên giai Viêl-Trung n~1II1 1979. hay dUI di dün mien nûi phia Bac dl"n Tüy Nguyên. hoac di
dàn den cac "vùng kinh lê' mai"' de khai hoang \'it 1~lp nghiêp,
4. M91 sa dù Iiçu cua ni hai cuôc t6ng dlt:u Ira d~1\1 s6 Iii không chinh x,ie \,1 không tham khùo
ykien cua cac nhit dflll Ii)c hoc. Trong Iînh \'uC nity. Cll môl sa nét düc Ihù. vi du nhu mi)l dàn
t9c c6 lai hai hoac ha tên goi : l'ling co nhùng ll'n rièng l'ho nhiéu dün t(lc, Su nhum ({III c6 th~

là do nguai ta ghép m9t cach m,iy mac su phap diên hoa ngoai lai mit không tinh den moi s~c

thai cua tlnh hlnh thl,lc tê' trang nuàc.
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dang ky lan lçm. VI thé. trang 10 nam. nguài Thô da tang 76,3°k do nêu ca
toàn bQ nguài Muàng. Co mQt thài ky, à Thanh Hoa và vùng giap ranh Thanh
Hoa và Nghç An, mQt so nguài ThÔ da tl! cho mlnh là nguài Muàng ; hiçn
nay, h9 duçtc dang ky l<;li voi tên g9i chfnh xac. Twàng hÇ/p cua nguài Khang
và La Ha cüng nhu v~y. Hai dân tQc này da chung song tù lâu và co chung
mQt tên g9i không r6 ràng là Xa Khao. B9 n6i tiéng Thai I(ll tot và chju ânh
hubng cua van hoa Thai, nhung van duy trI ngôn ngu riêng cua dân tQc mlnh.
Trang cUQc tÔng diéu tra dân so nâm 1979, h9 da dUÇ/c dang ky duoi tên g9i
là Xa. MQt so nhà dân tQc h9C dà xem xét l<;li so liçu cua tùng thôn, tirng ban,
và dà thu duçtc cac con sa chfnh xac hon. Trang cuôc tÔng dieu tra dân sa nam
1989, ra ràng là co mQt vài nhâm làn, bài VI hai dan tQc không thé co cùng
mQt muc sang, ho~c muc sang cua dân tQc La Ba không thé cao hon dân tQc
Khang, trang khi nguài Khang tang 54,9% trang 10 nâm, càn nguài La Ha
I~i giàm 86% (?). Gân vùng biên gioi, cac dân tQc co ft dân thuàng xuyên di
I~i giua hai nuoc, bài VI h9 vàn sang du canh du cu. Chinh VI thé mà dân sa
co thé tang hay giam dQt ngQt qua cac cUQC t6ng diéu tra dân sa. 6 dây, cüng
can chu y dén viçc cac dân tQc càn g~p nhiéu kho khan nhu ChUt, Màng, Ro
mam, Phù-Lâ... dang co xu hlrong giàm dân VI dân sa ft. Bq kho co thé cai
thiçn dieu kiçn sang do môi tnràng tl! nhiên khac nghiçt và mQt sa phong tl,lc
I~c h~u. Vf dl,l hiçn nay chi càn khoâng 2.200-2.400 nguài Mang. VI dieu kiçn
song bap bênh và t1nh tr<;lng tl! do quan hç nam nu som de gây ra cac bçnh
hoa lieu dan dén vô sinh.

Tù khi giành duçtc dQc I~p, ché dQ moi da ch~n dung nguy cO huy diçt
mQt sa dân tQc chi càn vài tram nguài', và ké tù do dân sa cac dân t{)C thieu
sa mien nui gia tang nhanh chang. Trang niém hung khài VI co blnh dAng, dQc
I~p, tl! do và cham dUt ach ap buc thuQc dja, tre cm c6 th6 bal kip sv phal trién
cua xà hQi. Cac thành lVU lrang lïnh vvc vç sinh, y Lê dV phàng và sUc khôe,
d~c biçt là voi m<;lng luoi y té công cQng, tlnh tr<;lng ttr vong à tre sO sinh và
cac bçnh djch thuàng g~p nhu sat rét, phong, tà, buou giap... da dUÇ/c h<;ln ché.

Nhung dân sa tang nhanh cüng gây nhieu kho khan: cac van dé kinh
té, nguài phl,l nU không dUÇ/c giai phong khôi viçc nuôi con, nQi trÇ/... Phuc lçti
xà hQi không dUÇ/c dap ung mQt cach thôa dang, rùng bi tàn pha m6i ngày,
môi truàng thiên nhiên bj suy thoai, khan hiém dat trang lrà thành noi 10 à

5. Theo H. Maitre (1912). nam 1912 co 12 làng cua nguài Ra-mflm.-Nfllll 1975. chi con duy
nhal m(Jt làng và m(Jt nhom duac nguai My di chuyên tôi Kon Tum. Ngu<'Ji Brau thuàng di lai
giüa biên giôi Viçl Nam Campuchia. Nfun 1980. chi con môt làng clla nguùi Brau 0 Viêl Nam.
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mÇ>t s6 vùng. D~c biçt, d6i vai dan tÇ>c H'mông, ngày nay không co dû viçc
làm t~i nhfrng vùng mà mÇ>t vài nam tnrac dây càn thiéu ngubi lao dông...
Nhiéu noi dà phài tién hành ké hoach hoa sinh de:, mac dù ngubi dân không
de dàng tan thành. Nhà nuac càn phai dua ra mÇ>t, chinh sach xa hÇ>i, dau tl!
dé t~o diéu kiçn gia tang dân s6 Ô cac dan tÇ>c qua it ngLrbi, chi càn vài tram
ho*c vài nghln ngubi. Nguqc l';li, can thl!c hiçn chinh sach ké hO';lch hoa gia
dlnh d6i vai dân Cl! s6ng t';li thung lUng, dong bang, cac vùng co diéu kiên
thu~n lqi hon dé phat triên kinh té. Ngày nay, thé hç trè van mu6n co tir 3-4
con hay nhiéu hon niia ; nhln chung ho bUÇ>c phai co ft nh~ù mÇ>t con trai.

Cùng can phai chu y ding van dé thicu Mt và viçc làm da dan dén tlnh
tr~ng mÇ>t s6 ngubi dân Ô biên giai phia BÂc, nhat là ngubi Tày, Nùng, Dao
phài di Cl! den Tây Nguyên. Theo t6ng diéu tra dân s6 nam 1989, à Tnrbng
Son-Tây Nguyên co 31.163 ngubi Tày và 41.768 ngubi Nùng. Con s6 này da
tang fiit nhiéu vào dau nhfrng nam 1990.

Tir sau giài phong, mQt hiçn tl!qng luc dau rat duqc khuyén khich da
dien ra : mÇ>t s6 it ngubi dân tQc thiêu s6 dà xuong djnh Cl! Ô dong bàng VI ly
do viçc làm ho~c két hôn vai ngubi Kinh. Không mÇ>t tinh nào trong cà nuac
l~i không co ngubi dân tQc thiêu Sa, d~c biçt là ngubi Tày, Nùng, Thai,
Mubng, Dao.

Sl! tang tnrông dân s6 nhanh Ô cac dan tQc thiêu s6 tir gan 20 nâm nay
co nhiéu nguyên nhân :

1) Do truyén th6ng tao hôn, không co biçn phap tranh thai, diéu kiçn
song, suc kh6e cÇ>ng dong và giao d",c duqc cài thiçn. Mtrc sinh cûa ngubi dan
Tnràng Son-Tây Nguyên tnrac dây là 6,4 con (trong khi cûa nguài Viçt Nam
là 7,1-7,4 con). Hiçn nay, s6 liçu müc sinh cùa nhÜ'ng nam tnrac cha phép
chung ta dl! doan muc sinh cûa nhÜ'ng thé hç sinh nam 1950-1954, 1955-1959
và 1960-1964 tir 7,5-8 con trong giai dO';ln tai.

Hiçn nay, ti lç sinh Ô vùng dan tQc thiêu sa van càn rat cao. Ti suat sinh
trong cà nuac và Ô dân tQc Viçt (Kinh) là duai 3% và dang co gang h~ xuong
2%. Trong khi do, ti suat sinh cûa nguài Gia-rai là 4,3%, Ê-dê là 4,4%, Xo
dang là 4,5%, Mnông là 4,9%, Ma 5%, H'mông 4,6%, san Chay 3,6%,
Muàng 3,5%, Tày 3,4%, ... Tuy nhiên, ti suat sinh da bat dau giam. Châng
h';ln, nam 1963, t~i mien nui phia Bac, ti suat sinh dà là 4,2% (mien xuôi :
4,2% ; mien nui: 4%), dén nâm 1979 giâm xuong càn 3,4%.
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2) Dieu kiçn yç sinh, y té dt! phàng và m,:\ng luôi y té công c(Jng cha

phép h~n ché djch bçnh và d.i thiçn diéu kiçn song. VI thé, ti lç tu yang dà
giam nhanh ch6ng. Theo cac du liçu nam 1963, tÎ lç tu yang èJ toàn mien Bac
là 0,7% ; nông thôn là 0,7%, mien nui là 0,9% (thung Ii1ng là 0,8 elc Yà yùng
cao là 1,2%). Nâm 1975, ti lç d6 èJ mien Bac chi càn 0,6% (Viçn Dân t(Jc hQc,

1987). Hiçn nay, tlnh hlnh càn duQ'c di thiçn hem nUa. Nâm 1976, èJ Tây
Nguyên, ti lç tu yang là 1,2% ; nâm 1985 giam xuong càn 0,6%. Can hru y
ràng dây là so liçu ye toàn b(J dân cu. Trang yùng này, càn ton t~i st! mat cân
doi lôn gilra mien xuôi Yà mien nui cao, giüa nguà'i Kinh Yà cac dân t(Jc khac.

Chang h~n, èJ Tay Nguyên. khi sa sanh giua ti lê tu yang èJ cac dân t(Jc thiêu

so Yà èJ dân t(Jc Kinh trang khu vt!c, hay yôi nhüng vùng càn l~i trang nuôc,
nguà'i ta thay ràng ti lç d6 cao toi hon hai "ln (bang 2 J.

Bang 2 : Ti I~ tu yong à cac dân t<)c Tây Nguyên. 1986 (%)

Dân lôc Ti lê lu vonq

Ca nl1(Jc 6,9

Cac dân tQc éJ Tây Nguyên:

Vi$l 7,5

Ë-dê 11,8

Mnông 12,4

Ca-ho 12,7

Gia-rai 13,3

M~ 14,3

Xa-dâng 14,3

Ba-na 15,0

Giè-lriênQ 15,6

Bién d(Jng dân so xay rd hàng nâm. Theo cac két qua dieu tra, nâm
1991-1992, ti lç tu yang tâng d(Jt ng(Jt, chù yéu là do djch sot rét hoành hành
rat m~nh Yà không thê ch~n dung duqc kjp thoi YI thiéu cac laai thuoc huu
hiçu. Châng h~n, ti lç tu yang èJ dân t(Jc Gia-rai (huyçn Ayun Pa, tinh Gia Lai)
là 3,9% nâm 1991 Yà 3,6% nâm 1992 ; èJ dân t(Jc Ba-na (huyçn Kan Plang,
tinh Kan Tum) là 5,6 ck nàm 1991 Yà 3,6% nâm 1992 ; èJ dân t(Jc Xo-dâng
(Kan Plang) là 7,8% nam 1991 và 2,2% nâm 1992. T~i mien tây Nghç An,
hàng tram nghln nguà'i là n~n nhân cùa bçnh djch này. Nâm 1993, ti lç tu yang
giàm xuong VI djch sot rét da duQ'c ngâri ch~n.
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à mién nui và vùng dân tQc thiéu s6, ti I~ tl1 vong cao mQt ph~n do khi
h~u b do rat thu~n Iqi cha cac b~nh ky sinh trùng phat trién : b Tây Nguyên,

ti I~ mAc b~nh tÙ' 125-221 nguài/lOOO dân!nam (Lê HÙ1I TInh & cQng sI!,
1985). 2/3 luqng tt'r vong trè em là do ~nh sot rét và kiét Iy (Lê Hûu TInh &
Vü Duc Vç>ng, 1985). Mat v~ sinh cüng là nguyên nhân gây ra li I~ tl1 vong
cao : uong nuac không IQc, an song, sinh con trong rÙ'ng, dê nguài chét lâu
trong nhà. Tom Il,li, li I~ tl1 vong cao là do trinh dQ hQc van cùa nguài dân càn

hl,ln ché.

Cüng càn noi thêm là tuÔi thÇ> cùa nguèli dân tÇlc thiêu s6 không ngùng
tang lên. Tl,li cac tinh mién nui phia Bâc, tu6i thÇ> trung blnh không hé thap
hem sa vai ca nuac, ngol,li trÙ' mQt s6 vùng sâu. Càn luu y vùng Truàng Son

Tây Nguyên vai 2/3 ban làng da b~ xoa tên trên ban do, d.;ic bi~t là b Mc Tây
Nguyên và mién nui Quang Nam-Dà Nang. Tl,li vùng này, cac tac gia nguèli

Phap dl! doan trong vàng 50 nam nua, mQt trong s6 cac dân tQc Ion se bién
mat. Theo tinh toan cùa Lê Duy Dl:li, nam 1943-1944, tu6i thQ cùa nguèli dân
vùng này là khoang 12-15 tu6i ; nam 1965-1970 là 25 tu6i ; nam 1970-1971
là 37 tuÔi ; nam 1975-1976 là 40 tu6i và dâu nhûng nam 1980 da là 45-46
tu6i. Moi nam, tu6i thQ trung blnh tang 0,7 tu6i. Và d.;ic bi~t là sau giai
phong, tu6i thÇ> trung blnh da tang nhanh hem (tÙ' 1970 dén 1980, tang thêm
moi nam mQt tu6i và tù 1976-1986, moi nam tang thêm gàn 2 tuÔi). Hi~n

nay, tu6i thQ cùa nguoi Tây Nguyên dl,lt 50-55 tu6i, trong khi b cac vùng càn

ll:li là 63 tuÔi d6i vai nam giai và 67,5 tu6i d6i vai nû giai (theo cac dû li~u

cùa nâm 1989)6,

M.;ic dù co nhûng lién bQ r6 r~t và ngay cà khi cac dû li~u co thé không
hoàn toàn chinh xac, thl r6 ràng là tuôi thQ trung blnh bTây Nguyên vân 1uôn
b muc thap sa vai cà nuac.

Tang truimg dân s6 và phat triên kinh té xâ hQi

TÙ' sau giai ph6ng, dân s6 cùa cac dân tQc thiêu s6 mién nui da tang
dang kê, vai t6c d(> déu d.;in b tÙ'ng dân t(>c, ngay cà doi vai cac cQng dong
nho b vùng sâu. Tuy nhiên, néu mu6n quy hO'.lch vùng mién nui theo con

6. Nàm 1979. tu6i thQ trung blnh là 63 d6i v6i nam gi6i. 68 d6i v6i nÙ" gi6i và 66 d6i v6i toàn
bQ dan sa.
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duàng công nghi~p hoa, muon phat trién mQt nen kinh té bao v~ môi truàng
sinh thai, th) chung ta càn phai giai quyét nhieu van de.

Truac hét, cân phai t1m ra bi~n phap nâng cao dân tri dé trong tltong lai
gân, mÇli nguài deu co trlnh dQ hÇlc van toi thiêu, mÇli tre em trong dQ tuôi dén
tfltàng deu duqc ph6 c~p giao dl,lc tiêu hÇlc, và n~n mù chu b thanh niên tit 18
dén 25 tu6i duqc xoa bo trong thài gian nglin nhat.

Ngành giao dl,lc dà co nhieu tién bQ nhà sI! giup sUc cùa toàn xa hQi.
Phong trào xoa mù chu duqc phat dQng trong ph~m vi ca nuac, và da thu duqc
két qua cho dù càn mong manh, VI nguy co tai mù chu. Néu so sanh vai giai
do~n truac giai phong, khi hâu nhu toàn bQ dân cùa cac dân tQC thiêu s6 deu
mù chu, thl ngày nay (m~c dù tit nhieu nàm nay, tlnh hlnh xau di), b lua tu6i
tit 6 trb lên, sa nguài không biét dÇlc b Vi~t Blic chi chiém 30%. à Tây Bâc
và Tây Nguyên, con sa này vuÇ1t qua 40% (cà nuac là 13,5%). Ti I~ này kha
cao b mQt sa tinh nhu Lai Châu (hon 50%), hay Gia Lai và Kon Tum (hC1n
45%). 0 mQt s6 dân tQc vùng cao, ti I~ này lên dén 70, tMm chi 80-90%
(bang 3). cac két qua dang luu y này càn xa vai dài hoi cùa mQt nuac phat
triên, và không t~o thu~n Iqi dê dua tién bQ khoa hQc ky thu~t vào dài song.
Vi~c thanh toan n~n mù chu vap phai mQt thl!c té sau : néu xoa mù chu bàng
cach d~y cho nguài dân biét dQc, biét viét theo ngôn ngu m~ de, th) chi co mQt
sa dân tQC co chu viét, và se rat kho khàn doi vai vi~c in sach bao. Tom I~i,

néu xoa mù chu dl!a vào chu quoc ngu, thl t~i nhÜ'ng vùng mà chu qu6c ngu
duqc Slt dl,lng rat h~n ché, nguài dân se phai tl! vu trang dê chang tai mù chu.
Mai dây, BQ Giao dl,lc và Dào t~o da mb cac truàng nQi tru dành cho hQc sinh
cac dân tQC thiêu sa trong mQt thài gian toi thiéu dé hQ co duqc kién thuc kha
vii'ng vàng nhàm tranh tai mù chu. Dong thài, cac khoa hQc chang mù chu cho
nhÜ'ng nguài dU'ng dâu làng ban da duqc t6 chuc. Bi~n phap này to ra co hi~u

qua b mien nui và b cac dân tQc vân càn biét it tiéng Vi~t.

Nhung néu vi~c nâng cao dân tri nhàm giup nguài dân co duqc nhÜ'ng
kién thuc cân thiét cho cUQc song hàng ngày và san xuat, thl phai t6 chuc hoàn
hao vi~c ph6 bién kién thuc bàng tiéng mç dè thông qua cac phuong ti~n nghe
nhln, phai hqp vai BQ Giao dl,lc và Dào t~o và BQ Vàn hoa và Thông tin. Dân
CU dong bàng dén d~nh CU b vùng dân tQc thiêu sa co thê t~o thu~n Iqi cho qua
trlnh chuyên giao công ngh~, vi dl,l nhu b cac vùng thap, Tây Nguyên, b nhÜ'ng
noi hQi tl,l dù cac dieu ki~n dé phat triên. Dân tQC Kinh và c,k dân tQc khac
cùng nhau nghiên cU'u và trao d6i kinh nghi~m tr6ng cây luong thl!c và cây
công nghi~p. Sau 15 nàm, cUQc s6ng cùa nguài dân tQc thiêu sa dà bât dâu
duqc cài thi~n.
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Bang 3: Tr_nh de) hQc van fJ rne)t s6 dân te)c (1989) (%)

547

Dânt(lc Mù cher Biét dqc, biét viét

Tong Chlla Tot Tét Tot Tot ng,hi~p

c(lng tot nghi~p nghi$p nghi~p cao dang,
nghi$p tiéu hqc trung trung d~i hqc,

tiéu hqc hqc sau tién sT
hqc chuyên

nghi$p

Vi$t (Kinh) 13,0 87,0 56,0 21,3 5,5 2,3 1,3

Dân t(lc thiéu sa 41,1 58,9 44,8 10,5 1,6 1,7 0,3

Trang d6:

Tày 16,9 83,0 51,4 22,6 4,2 3,2 1,0

MlIèmg 18,4 81,6 55,5 21,5 1,9 1,4 0,3

Ca-tu 56,1 43,9 41,9 1,0 0,2 0,3 0,1

Gia-rai 79,5 20,5 18,5 1,3 0,2 0,2 0,1

Hmông 90,0 10,6 8,7 0,7 0,1 0,1 0,0

LaHù 91,9 8,1 7,0 0,7 0,6. 0,1 0,0

Ngllon : Tô'ng diill Ira Dân sô' nom 1989.

M~ng luai cac truàng giao d~c ph6 thông dugc xây d'!I1g co thé t~o cha
trè em cac dân t<)c thiéu s6 nhûng diéu ki~n cân thiét dé tiép c~n vm cac
truàng d~y nghé, cao dAng và d~i hQc. Qua cac dü li~u diéu tra dân s6 nàm
1989, chung ta tMy rAng:

-d vùng thâ:p, cac dân t<)c thiéu s6 nhu Tày ho~c Muàng co ti 1~ dugc
dào t~o nghé, cao dAng và d~i hQc không hé ft han nguài Vi~t (Kinh). Ngugc
l~i, d6i vm cac dân t<)c à vùng cao nhu Hmông, La Hù, th~m chf cà O:1-tu và
Gia-rai, ti l~ này l~i thâ:p han hân.

- Tuy nhiên, ti 1~ hQc sinh theo hQC ph6 thông van con thâ:p. Theo niên
giam th6ng kê nâm 1988, ti l~ này là 19,2% 6 Vi~t BAc, 14,7% à Tây BAc. d
Hà Giang, theo cac dü li~u nâm 1989, chi co 1 trên 6 trè em dén truàng. d
Tây Nguyên, tlnh hlnh phat trién giao d~c tù nâm 1975 dén 1988 cho thâ:y s6
hQc sinh co xu huang tâng, nhung vân con mâ:t cân d6i dang ké 6 cac co s6
dào t~o trinh d<> cao, giüa hQc sinh nguài Vi~t (Kinh) và hQc sinh cac dân t<)c
thiêu s6 (bàng 4).
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Bang 4 : Giao dl;lC aTây Nguyên

56 tnràng, lép, hQc 5inh, Nàm hQc
theo cac b~c hQc

1975-1976 1980-1981 1985-1986 1987-1988

B;ctiêuhpc

56truàng 346 443 548 623

S6lép 5.135 8.775 9.843 12.420

Tong 56 hQC 5inh (nghin) 211 308 319 389

1 Tong 56 hQC 5inh dan tQc
thiêu 56 (nghin) 56,4 89,3 89,3 102,3

B;c trung hpc

56truèmg 19 19 28 43

561ép 206 243 598 510

Tong 56 hQc 5inh (nghin) 8,1 10,8 17,9 22,6

Tong 56 hQc 5inh dan tQc
thiêu 56 (nghin) 0,2 0,4 0,2 0,2

Tuy nhiên, ch~t luçmg truèmg, lÔ}', giao viên và hÇ>c sinh vân cân dugc

cài thi~n. Mâi dây, B<) Giao dl;lC và Dào t~o dii thiét l~p me:)t h~ th6ng giao dl;lC
phÔ thông và d~y nghé. Giao dl;lc t~i miên nui, nh~t là vùng cao và vùng
Truèmg S<m-Tây Nguyên, bat dâu khài sac. Bàng 5 cho th~y trlnh de:) hÇ>c v~n
cua cac can be:) dân te:)c thiéu s6 so vâi can be:) nguài Vi~t (Kinh) nâm 1992.

Bang 5 : 86 luqng và tr.nh de) hc;»c van da can be) dân te)c thiêu 86
và can be) ngum Kinh

COng Công nhan Can bQ t6t Can bQ 5au tién

f)~cdiém nhan c6 tay nghé, nghi~p trung t6t nghi~p 5i
khOng c6 c6 bâng cap hQc chuyén cao dâng,
tay nghé nghi~p d~ihQC

56 can bQ dan tQc 31.347 28.545 72.389 20.434 116
thiéu 56

TI lé can bô dan tOC ... 1/294 1/116 1/411 1172.554
thié'u 56 trên s6 d~m

TI lé can bO dan tOc ... 1173 1/54 1/90 1/6.043
Kinh trén 56 dan .



DÂN s6 VÀ PHAT TRlÉN à VÙNG DAN Tf)C THlÉU s6 549

MÇlt van de dang quan tâm nua là qua trinh chuyén sang nén kinh téthj
tnrèmg dan tai dào t~o it can bÇl dân tÇlC thiêu s6. S6 hÇlC sinh dân tÇlc thiéu s6
trong cac tnrang trung hQc chuyên nghi~p nam hQc 1990-1991 giiim 24,8%
so vai nam hQc 1986-1987. Ciing trong thai ky này, s6 sinh viên cao dâng, d~i
hQc giiim 16,4%.

Rut kinh nghi~m tit tinh hinh này, B9 Giao dl,lc và Dào t~o da phai thiét
l~p mÇlt h~ th6ng cac tnrang dào t~o can bÇl chuyên nghi~p cho nguai dân tÇlc
thiêu s6. Nhi~m Vl,l này duqc giao cho 4 truèmg dl! bj và 7 truang d~i hQc, cao
dâng t~i mién nui, và 28 tnrang 0 vùng duyên hài. M~t khac, ding co 63
truang dào t~o ky thu~t viên và 18 trung tâm d~y nghé cho hQc sinh mién nui.

!
Phat triên kinh té xa hÇli 0 mién nui dôi hai phiii chuyên môn hoa sàn

xuat, và nguai dân phài tham gia xây dl,l'ng ca cau kinh té theo huang lâm
công nghi~p, co ap dl,lng tién bÇl khoa hQc ky thu~t. d dây, nén kinh té thj
truang làm cho xa hÇli truyén th6ng bj dao lçm. MÇlt bÇl pMn nguai lao dÇlng
dân tÇlc thiêu s6 phài chuyên tit nông nghi~p sang cac ngành nghé khac. Ngay
cà nhÜ'ng nguai vlÎn trong lua ding càn ky thu~t mai. Cac ngành thu công
truyén th6ng nhu dan mây tre, d~t, rèn, suy yéu nhanh chong và co luc co
nguy ca bién mat, vi không du suc c~nh tranh. Nguai dân càn phài thfch li'ng

duqc vai qua trinh công nghi~p hoa trong mÇlt nén kinh té mo, chu không côn

tl! cung tl! cap.

Dân s6 tang, dân s6 ho~t dÇlng kinh té cüng tang theo. d vùng dân tÇlC
thiêu s6, s6 nguai gia nh~p thj truang lao dÇlng moi ngày mÇlt nhiéu. Nhân
công da bât dàu du thita b mÇlt s6 vùng, d~c bi~t là mién nui phfa Bâc. Hâu
nhu chi côn vùng Tnrang San-Tây Nguyên là van côn mÇlt s6 nai thiéu nhân
công, nhung vai diéu ki~n phài co v6n, ky thu~t khai thac, và phài biét phat
huy nguon ll!c. S6 nguai trong dÇl tu6i lao dÇlng tit nay dén nam 2005 sè tang
mÔi nam 4,5% b Tây Nguyên và 3,1 % 0 mién nui phfa Bâc. Ti l~ này duqc
danh gia là rat cao (tài li~u cua Lê M~nh Khoa).

Va I~i, dé dân s6 và phat trién không gây trb ng~i lan nhau, can phài
dào t~o dÇli ngü lao dÇlng co tay nghé, nhat là trong cac ngành lâm nghi~p,

thù công nghiçp, khai thac mo, trong cây công nghiçp, công ngh~ ché
bién•... Bên qnh viçc da d~ng hoa cac ngành thu công, cüng càn phài
chuyén huang triçt dé mÇlt s6 ngành san xuat do dùng thù công nhu dan lat,
dçt th6 câm, khâc, ... thành thu công my ngh~. Hi~n nay, bién chuyên kinh
té xâ hÇli da cMm l~i, nhung d6i vai cac dân tÇlC thiêu s6 Wcàng cMm han.
Ritng, mç,t thé m~nh cùa mién nui, van chi thu hut khoàng 5% lao dç,ng.
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Tnrac tlnh tr<;lng thiéu nhân công, ngành lâm nghiçp chi quan tâm dén lïnh
VllC khai thâc. Do do, rât dé hiêu t1nh tr<;lng diçn tich và chât luqng ritng
giàm vai t6c chong m~t7. Ti I~ lao dQng trong ngành thù công nghiçp cùa
cà nuac tàng tit 48,8% (nàm 1981) lên 69,5% (nàm 1996), trong khi è1 mién
nui phia Bâc, con s6 này lan luqt là 36,5% và 37,9%. Hcm thé, t<;li mQt s6
tinh nhu Bâc Thai, tir 1979 dén 1986, s6 lao dQng trong nông nghiçp dà tàng
tir 91,3% lên 96,4%, trong khi 56 lao dQng è1 cac ngành nghé khac giàm di
(Viçn Dân tQc hQc, 1987).

cac dii liçu trên duqc tinh toan chung cho toàn mién nui, trong do
nguài Viçt (Kinh) chiém hO'n 40% dân s6 mién nui phia Bâc và gan 2/3 dân
56 Tây Nguyên. Néu nghiên ctru sâu vé tirng dân tQc thiéu 56, ti lç lao dQng
phi nông nghiçp con thâp hcm. Co thé noi râng, phan lan nguài dân tQc thiêu
s6 déu làm nghê trông trQt. Mai dây, ti lç này vân con tàng nhç do xu huang
chuyên 5ang lâm nghiçp và trông cây công nghiçp.

Th~t dang buôn khi phài thira nh~n râng phân công lao dQng trong mQt
56 ngành kinh té qu6c dân, công nghiçp, thù công nghiçp và xây dl!llg co xu
huang giàm è1 cac tinh mién nui phia Bâc.

Bang 6 : Phân công lao d(>ng theo ngành nghé
t~i cac tinh mién nui phia Bac (%)

Ngành 1976 1986 1989 1990 1991
COng nghi~p, thù cOng nghi~p 8,9 7,1 7,0 6,9 6,8
xay dl!ng 5,1 3,3 2,2 2,2 2,2
NOng nghi~p, lam nghi~p 74,7 76,1 81,9 82,0 82,1
Cac ngành khac 11,3 13,5 8,9 8,9 8,9
TOng 56 nhan cOng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nguon : T6ng c~c Thông kê

7. Nam 1943, cà nuôc c6 135 Iri~u ha rùng, li I~ ril'ng che phu là 40,7% ; nam 1975, chi con
95 lri~u ha, li 1~ ril'ng che phu giàm xu6ng con 28,6% ; nam 1983, chi con 78, 1 Iri~u ha vm li
1~ rùng che phU là 23,6%. Trong 9 nam qua, rùng da mâ"1 di lrung blnh 150.000-200.000
ha/nam (Tài Ii~u cua BQ Lâm nghi~p).
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Tuy nhiên, cân chu y râng ky thu~t tiên tién da bât dâu dlIqc dlIa vào
nông nghiçp và lâm nghiçp. D~c biçt là b Tây Nguyên vai viçc phat triên cây
công nghiçp nhlI cao su, cà-phê, cây àn qua. Diçn tich trang qué, hai, trâu,
ding tàng lên. Cho tai nàm 1993, da hinh thành'mÇ>t s6 vùng lan chuyên canh
nhlI chuyên canh chè b Lâm Dang (9.460 ha), Bâc Thai (5.500 ha), Yên Bai
(5.410 ha), Hà Giang (3.600 ha) ; chuyên canh cà-phê b Dâc Lâc (3.726 ha),
Lâm Dang (13.869 ha), Gia Lai (4.866 ha) ; chuyên canh cao su b Dâc Lâc
(3.556 ha), Gia Lai (3.498 ha) ; chuyên canh dâu b Lâm Dang (11.271 ha),
Sem La (3.008 ha). Cac vùng này da thu hut dlIqc lao dÇ>ng là nglIài dân tÇ>c

thiéu s6. NhlI v~y, gia tr~ nông san tàng nhanh và nhà do muc s6ng cua nglIài
lao dÇ>ng dlIqc di thiçn. Sau dây là vf dl,l cua tinh Dâc lâc (bang 7).

Bang 7 : Xu huoog bién d(mg
cùa san xmll nông nghi~p il Dac Lac (%)

San xuat nOng nghiêp 1981 1982 1990 1991

Cây Iltang tOllc 62,4 63,3 32,1 34,1

Cây cOng nghi~p 22,9 24,3 56,5 56,5

Cac cây khâc 14,7 12,4 11,4 9,4

TOng giâ tri san phâm 100,0 100,0 100,0 100,0

cac cây dlIqc quan tâm nhlI qué, cây àn qua, tre, cây thu6c quy, dlIqc
cac dân tÇ>C thiêu s6 trang relt nhiéu.

Ciing phai llIU y râng, dj~ü gia suc (trâu, lqn, ngl!a) ciing dlIqc nuôi
nhiéu b mién nui, d~c biçt là b cac hÇ> gia dinh dân tÇ>c thiêu s6. Chfnh vi thé,
li tn;mg cua san phâm chàn nuôi da tàng ro rçt so vai nông san (1976 : 0,6%,
1980: 5,9 %,1986 : 7,7%,1990: 12,2%, 1991 : 13%).

cac dân tÇ>c thiéu s6 co truyén th6ng làm cac nghé tiêu thU côngnghiçp.
Dinh hlIang nghé nghiçp cho hQ vira duqc CI,I thé hoa trong may nàm gan dây:
theo sang kién cua Be? Giao dl,lc và Dào t;;tO, mÇ>t trllàng phÔ thông vira hQc vùa
làm da dlIqc thành l~p. Trong tUO'ng lai, sI! phât triên cua mién nui phl,l thuÇ>c
rat nhiéu vào công tac dào t;;tO, nghia là phl,l thuÇ>c vào nguan lao dÇ>ng co nàng
ll!c trong tat cà cac ngành kinh té, co trinh dÇ> khoa hQc công ngh~ cao:

Phat triên kinh té xa hÇ>i ciing phl,l thuÇ>c vào qua trinh dô thi hoa, xây
dl,l'ng và phât trién cua cac thành ph6, th~ xa và th~ tran. Xét duai goc dÇ> dân
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s6, diêu do nghïa là phâi làm thé nào dé ngày càng nhiéu dân duqc s6ng t~i

cac dô th!, trung tâm kinh té, xii hÇli và van hoa. Ti lç dô th! hoa à mién nui
(22,1 % à Tây Nguyên, 19,4% à miên nui phfa Bâc) không thâp so vai cà
nuac (19,8%).

Tuy nhiên, phan lan dân thành ph6, th! xii, thi trân là nguài Viçt (Kinh),
trong khi nguài dân tÇ>c thiêu s6 bàn dia hiém khi ra khài vùng nông thôn, vi
nghé nghiçp cùa h<;> gân vai nông nghiçp. Theo tÔng diêu tra dân s6 nam 1989,
nguài Viçt (Kinh), Hoa, Kha-me chiém toi 95% dân thành th!. T~i cac tinh
mi~n nui phia Bâc, nguài Viçt (Kinh) chi chiém 41 % tÔng s6 dân, nhung
chiém 79,6% dân thành th!, trong khi s6 liçu tuang U'ng d6i vai dân tÇ>c Tày
là 16% và 8,7%, dân tÇ>c Thai là 9,8% và 4%, dân tÇ>c Nùng là 8,1 % và 3,9%.
Không mÇ>t dân tç,c thiêu s6 nào chiém han 1% dân s6 thành th! t~i cac tinh
miên Bâc. Theo KhÔng Diên (1992), t~i cac dô thi miên nui, nguài Viçt
(Kinh) chiém 80%, nguài Tày chiém 8% và nguài Nùng chiém 4% dân. So
vai tÔng s6 dân cùa mÔi dân tÇ>c miên nui, s6 dân thành thi là nguài Viçt
(Kinh) chiém gan 39%, nguài Tày han 9% và nguài Nùng han 8%. 56 con l~i

s6ng à nông thôn.

à Tây Nguyên, t~i bOn thành ph6lan và thi xii, nam 1979, nguài Viçt
chiém toi 82% dân (Plâyku 93,8%, Kon Tum 60,5%, Buôn Mê ThuÇ>t 76,6%,
Dà 4t 96,1 %). Néu tfnh thêm Bào LÇ>c, ti lç này là 94,5%, à An Khê là 96,6%
(Ûy ban Khoa h<;>c xii hÇ>i Viçt Nam, 1989). cac dân tÇ>c thiêu s6 chi s6ng à
ven thành ph6 và thuàng làm nghê nông. Mç,t s6 s6ng à nÇ>i thành và làm viçc
~i cac ca quan cùa Nhà nuac, cùa Dàng, t~i cac doanh nghiçp,... Chi rât ft
nguài dân tÇ>c thiêu s6 mién nui làm kinh doanh. à th! xii Kon Tum, phan lan
nguài dân tÇ>c thiêu s6 là nguài Ba-na, chiém 39,5% tÔng s6 dân, nhung chi
co 1/3 s6 này s6ng à hai phuàng nÇ>i thành là Thâng Lqi và Quyét Thâng, cuÇ>c
s6ng cùa h<;> vân luôn gân vai nông nghiçp. Chi co 3,6% tÔng s6 nguài Ê-dê
à Buôn Mê ThuÇ>t s6ng trong nÇ>i thành.

D<;>c cac trl;lc giao thông, t~i cac th! trân, nguài ta cüng thuàng g~p

nguài Viçt. Trên thl!c té, nguài dân tÇ>c thiêu s6 thich s6ng à nông thôn han ;
h<;> không quen Mm vm cUÇ>c s6ng dô thi và it kinh nghiçm trong làm an bUÔn
ban. Do là két quà cùa lich sù. Ngay cà nguài Kha-me, dân tÇ>c chinh cùa
Campuchia, cüng chù yéu làm nghé nông. Duai thài Phap thuÇ>c, thành ph6là
dành cha nguài Phap, ml)t s6 viên chuc, hoàng tl)c, nguài Hoa và nguài Viçt.
Vê nguài Kha:me và nhiéu dân tl)c khac, Jean Delvert dii noi ml)t cach xac
ding vê "nhiing canh d6ng gân b6 m~t thiét vai dài s6ng cüng nhu s6 ph~n"

(Delvert, 1961).
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Ti! sau nam 1986, cùng vai sI! nghi~p Dôi mai và qua trinh chuyên ti!
nén kinh té tl! cap, tl! tuc sang kinh té thj tntàng, dân sa cua cac dân tQc thiêu
sa t;;ti cac dô thj, nhat là cac dô thj nh6, bât dau tango Tuy nhiên, vi cach suy
nghi van chua thay dôi nhiéu, truyén thong van càn n~ng né, nên xuat hi~n

hai thl!c té. MQt m~t, nguài dân tQc thiêu sa athành thj t~p trung trong cac ca
quan nhà nuac ho~c phai chju ap ll!c tâm ly cua xii hQi và c;;tnh tranh trong
làm an. M~t khac, h9 phai hàa nh~p vai nguài Vi~t (Kinh), lanh xa nhÜ'ng
nguài cùng ban quan, và con chau h9 së de dàng danh mat cQi ngu6n dân tQc
minh nhAm duqc huang cac uu diii chinh trj.

Hi~n tuqng này dii dien ra t","i cac dô thj ad6ng bàng và trong sa nhfrng
nguài di CU vé d6ng bàng. d dây, can luu y ràng tinh cam gan bo dân tQc van
duqc duy tri ad6ng bào dân tQc thiêu sa khi h9 di eu ra kh6i manh dat cua tÔ
tiên, vi nhu mai dây gân muài nghin nguài dân t9c thiêu sa mién nui phia Bac
dii dén song aTây Nguyên. CQng d6ng này t~p trung aTùng Nghia, Lâm
D6ng. M~c dù dii rài quê huang ban quan ti! gan 40 nam nay, nhung h9 van
càn luôn gilr duqc cac d~c trung cua dân tQc minh, ngay ca khi tham gia vào
nén kinh té thj trltàng nhiéu han nguài Vi~t ado.

Van dé d~t ra là qua trinh dô thi hoa vùng mién nui phai di theo huang
nào dê phù hqp vai thl!c tien mién nui và t~p quan ado. Co thê ll!a ch9n tÔ
chuc cac cl;lm kinh té-xii hQi, mQt d;;tng dô thi co nhÜ'ng d~c diêm chung cua
mQt khu liên xii. Cac cl;lm này phai bao g6m cac trung tâm kinh té, xii hQi,
van hoa, giao dl;lC, y té, t;;to thành mQt m;;tng luai dô thi noi lién nhau nhà cac
trl;lc giao thông, bao quanh nhÜ'ng thành pho lan theo kiêu cac v~ tinh, phù
hqp cùng vai phat triên kinh té, nhat là lâm nghi~p, tr6ng cây công nghi~p,

thu công nghi~p, công nghi~p ché bién và sUa chÜ'a ca khi. Ll!a ch9n này ding
phai thich hqp vai diéu ki~n tl! nhiên cua mién nui, nai thuàng bi chia tach
thành cac vùng nh6 rat khac nhau. Chinh vi v~y, can phai hiêu ràng, doi vai
mién nui, duimg sa và difll là diê'u kifll tiêll quyêf cûa 1nçi sil phat tridll : phat
triên kinh té, xii hQi, giao dl;lc, van hoa, y té ; tMm chi chung càn không thê
thiéu duqc doi vâi quoc phàng. Do ciing là nhfrng phuang ti~n dê duy tri và
phat triên loi song và phong tl;lc truyén thong cua cac dân tQC thiêu sa, d6ng
thài ding dê hi~n d;;ti hoa chung, tranh dô thi hoa qua t~p trung, can b~nh mà
cac nuac dang phat triên mac phai, và do cüng là can b~nh can canh giac a
mién nui Vi~t Nam.

Thiét l~p m;;tng luai dô thi nh6 xung quanh mQt trung tâm cüng là yéu
ta ca ban dê t;;tO ca sa cho vi~c phân công lao dQng thl!c sI! da d;;tng và co
suc hut, cüng nhu thay dôi "câch nghi" cua d6ng bào dân tQc thiêu sa mién
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nui trong cà mroc mà không can bât bu<)c hQ phài rài bo quê hlfang bàn quan,
mành dat quê cha dat tÔ, phài chju sI! thay dôi vân h6a. Dong h6a cac dân
t<)c thiêu s6 tat së dân dén sI! diçt chung cùa hQ, nhlf m<)t nhà dân t<)c hQc da
nh~n xét (Auzias, 1976). D6 cùng là hlfong di chfnh dê cac dân t<)c thiêu s6
thl!c sI! càm thay hQ là nglfài chu cua mành dat quê hlfang cua hQ, và hQ së
hiçn dé;\i h6a vùng clat do sao cho c6 thê theo kjp dlfQ'C sI! phat triên chung
cua dat nlfoc.

Dân s6 và phat triên là hai m~t cua cùng m<)t van de. Làm thé nào dê
t6c d<) tâng dân s6 thuc dây sI! phat triên cua ttrng vùng, ttrng dân t<)c và không
pha hOé;\i tro lé;\i môi tflfàng s6ng, làm tÔn hé;\i wang lai ? Làm thé nào dé
không ành hlfong tiêu cl!c dén sI! phat triên chung cua cà nlfoc ?

Cac dân t<)c mien nui rat khâc nhau ve quy mô dân s6, trlnh d<) phat
triên, cach s6ng. Cùng dn phài n6i thêm ràng, hQ s6ng xen kë voi nglfài Viçt
(Kinh) trong cà vùng. Cac d~c diêm này d~t ra cho dân s6 và phat triên nhÙ'ng
van de phuc té;\P, nhtrng cùng mang l<;li nhÙ'ng yéu t6 tfch cl!c.
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Ap I,!c dân so và tinh cuimg ché
cua chinh sach: nông dân

dong bang sông Hong
du6i anh huirng cua nhfrng chuyên

bién m~nh me cua thé ky 20

Olivier Tessier

Jean-Philippe Fontenelle

René Dumont và Pierre Gourou, 1936, chi cach nhau co 1 nâm da doan
tnroc duQ'c tuang lai mà mjt cua nông dân dong bâng sông Hong. Nguyên
nhân chu yéu là do ty 1ç tâng tnràng dân s6 à vùng này rât nhanh da 1àm cho
m~t d(> dân s6 cao: Dong bâng sông Hong co diçn tfch 15.000 km2, trong do
nông thôn chiém 12.000 km2voi 6.500.000 nhân khâu. Nhu v~y, m~t d(> trung
blnh là 430 nguài trên 1 km2.

Cà René Dumont (nhà nông h9C) và P. Gourou (nhà dja 19 h9C) da 1an
1uqt tiên doan m(>t tlnh tr<:lng "vô cùng nguy hiêm"l và "vô phuang CUu
chiia"2 cua cu(>c s6ng cua nguài dân cac vùng nông thôn. P. Brocheux và

1. "[...] khOng thâ'y m(lt SI! câi thi~n rô ràng nào, bài m(lt SI! du thùa vé dân s6, trong diéu ki~n kinh
téhi~n nay d6ng bâng khOng thé dap Ung duÇ/C nhu clIu cùa nguai dan" (Dumont, 1995, tr. 63).
2. "m~t d(l dan s6 qua cao là vO phucmg CUu chùa. [...]. Nguai nOng dân dâ t~n d~ng t6i da Mt
dai cua mlnh ; cac cOng trlnh thuy 19i : SI! thay d6i ky thu~t khOng thé tang dUQc san luqng dé
cai thi~n diéu ki~n v~t châ't [nghèo d6i kinh niên]" (Gourou, 1936. tr. 577).
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D. Hénery (1995) da nhân ml;lnh râng : hai tac già này không phài là nhÜ'ng
nguài duy nhât. th~m chi cüng không phài nhÜ'ng nguài dâu tiên cành bao
tlnh trl;lng này. Theo y kién cùa nhiéu nhà khoa hQc. nén sàn xuât nông
nghiçp duang thài không dap Ung dugc nhu du luang thl!c tang lên, do dân
so tang qua nhanh.

60 nam sau. dân so dông bâng sông Hông da tang gâp ba làn. KM co
thé hlnh dung dugc m~t dl? dân cu tl;li ml?t vài vùng nông thôn dông bâng lên
tai 1.500 nguài/km2• Tuy nhiên, khùng hoàng kinh té-xâ hl?i do ap ll!c ngày
càng tang cùa dân so lên Mt dai van không dugc công bo.

Ml;lC dich cùa chuang này không phài nMm trlnh bày boi cành làm cho
R. Dumont và P Gourou phài lên tiéng bao dl?ng, mà xem xét nhÜ'ng diéu kiçn
kinh té-xa hl?i và thé ché cho phép dông bâng sông Hông co thé chiu dl!fig và
nuôi duang so dân ngày càng tango Dây là ml?t vân dé rât phuc tl;lP, và chung
tôi không co tham vQng dé c~p dugc hét mQi khia cl;lnh. Mong muon dan giàn
cùa chung tôi là trlnh bày nhÜ'ng gl nhln thây dugc vai tu cach ml?t quan sat
viên da làm viçc 4 nam nay à nông thôn mién BAc Viçt Nam.

Trong suot thé ky này. co nhiéu thay d6i theo xu huang xâu. Chung tôi
da rut ra mçt so nguyên nhân co thé giài thich cho sI! thay d6i và thich ung
cùa nông thôn mién BAc Viçt Nam. Chuang này dugc giai thiçu trong bon
pMn riêng biçt theo cac giai dOl;ln l,ch sù. Trong moi phân. hiçn tuqng và bàn
chât giai câp nông dân mién BAc Viçt Nam se dugc trlnh bày riêng re.

Thài ky thu(>c dia : nh~n dinh cua nhÜllg ngltài nlt«Jc ngoài

SI! cân bling tl,lm thùi vê' luung thl!c

Khi René Dumont và Pierre Gourou tai mién BAc. hQ nhln thây nhiéu
diéu trai ngugc nhau à dông bâng sông Hông. Dân cu không chi dông duc.
mà nhÜ'ng vùng co m~t dç dân solan déu là nhÜ'ng vùng nông thôn. thànhpho
hàu nhu không phat trién và chi co toi da 350.000 dân3 (Gourou. 1936. tr. 16).
Phat trién dô th, à mién BAc Viçt Nam là hiçn tuqng moi và vçi vàng trong

3. O"a vào cac nghiên clÎ'U mm dây, Li Tana viél "Nàm 1931. dan s6 Hà N<>i dà là 128.000, chi
lan han Hài Phong không dang ké. lue d6 là 124.000 " (Li Tana. 1992, Ir. 30).
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thèl'i thuç,c dia, nhàm dap (mg nhu câu cua chinh quyén thl;!'c dan và là nO'i l~p
trung quyén Il;!'c.

Vai tiém nang nông nghiçp cua minh, dan s6 dong bàng sông Hong là qua
dông vai h<m 6.000 làng xa. Cây ilIa giii vi tri ltU thé trong hç th6ng cay hI<mg
thl;!'c, kinh té hÇJ gia dinh dong vai tro chù d~o trong tÔ chuc kinh té và xa hÇJi,
nàm trong hç th6ng làng r<)ng 16'n, phl;l thuç,c lan nhau. M6i nam, nông dan co
tir 1 dén 2 Vl;l thu ho~ch tùy theo vi tri cùa thila ru<)ng. Vj tri này xac djnh khà
nang tuai và tiêu nuac cùa cac thira ruç,ng. Nhiing vùng dat cao, kho tuai nuac
vào mùa dông nhung I~i không bj ng~p ung vào mùa hè, trong duqc lua mùa (lua
thang muèl'i), và ding co thê trong duqc cây hoa màu (d~u, khoai lang v.v.).

Nhiing vùng dat thap, de tuai nuac trong mùa dông I~i ng~p ung vào mùa hè là
nO'i gieo trong lua chiêm. Cu6i cùng, nhiing vùng dat è1 dç, cao trung blnh, cho
phép hàng nam thu hO(;lch gap dôi. Nang suat cùa m6i Vl;l phl;l thuç,c vào diéu kiçn

khi h~u, h(;ln han mùa dông, lU Il;lt, bao, tMm chi cà h~n han mùa hè. Theo P.
Gourou, dâu nhiing nam 1930, dong bàng sông Hong co thê duqc phan chia nhu
sau : 500.000 ha diçn tich cay lua 2 Vl;l, 350.000 ha diçn tich lua mùa và 250.000
ha lua chiêm, voi tÔ.ng diçn tich duqc vào khoàng 1,1 triçu ha (1936, tr. 410).

Dl;!'a trên m6i quan hç giiia sàn luqng thoc và dân s6 mà Y. Henri dua
ra nam 1932, ta co sàn luqng hàng nam cùa dong bàng sông HÔng là
17.200.0004 t(;l thoc, voi dan s6 nông thôn là 6.500.000 nguèl'i, nhu v~y sàn
luqng trung blnh dâu nguèl'i là 2,6 t~. Tuy nhiên do là sàn phâm thô, thoc khi

chuyên sang g(;lo së hao hl;lt tir 30 dén 35% luqng thu hO(;lch : cu6i cùng, ta co
m<)t luqng trung blnh tir 180 dén 200 kg g~o/nguèl'il nam, m<)t khâu phân
tu<mg d6i eo hçp voi nguèl'i 16'n5. Néu sl;!' tinh toan nhu v~y cho phép chung ta
két lu~n vé sI! can bàng luO'ng thl!c t(;lm thèl'i trong mç,t giai dO(;ln, thl sI! tinh
toan này không tinh dén b6i cành Ijch sil và không kê dén sI! thay dÔi cùa hç
th6ng sàn xuat và dan s6.

SI! tiin triln th~t lùi

Nhiing con s6 do P. Brocheux và D. Hémery tinh toan dl!a vào s6 liçu
cùa Niên giam th6ng kê cùa Dông DuO'ng (1913-1943), thap hO'n so voi tinh

4. Theo tac gia này. nhûng canh d6ng (ua thu ho~ch m(lt VI,! cho nàng suât trung binh hàng nàm
là 12 tWha và nhûng canh d6ng thu ho~ch 2 VI,!. cho 20 t~/ha.

5. Ngum ta rut ra khâu pMn lucmg th'!c cân thiét trung binh hàng nàm cho m(lt nguài tir 300
dén 350 kg th6c, tucmg ducmg vôi tir 210 Mn 250 kg g~o/nguài/nàm.
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toan cùa chl1ng tôi (2 ti;l thoc/nam/nguèti). Nhung, dù co sai sot con ton ti;li
trong qua trlnh danh gia, nhÜ'ng con s6 do da thé hi~n xu huang xau di cùa
tlnh tn:mg luang thl!c tir dâu thé ky (biéu do 1). Dé dàng thay ràng nguyên
nhân cùa tlnh tri;lng này là sI! két hqp cac yéu t6 cùa sI! tang trubng dân s6,
nhat là vi~c giàm ty l~ chét. Do là sI! giài thich do CI,lC kï thu~t thuQc dta dua
ra dé 19 giài cho sI! phat trién "cùa giai cap vô sàn nông thôn" ti;li mién Bâc
Vi~t Nam, "t,!-i do m~t dQ luang thl!c (s6 dân/km2 dat canh tac) di;lt 678 trên
toàn mién Bâc, và di;lt tir 800 dén 1.200 b nhiéu tinh dong bàng" (Henry,
1932, tr. 8).

Quyén sb hfru ruQng Mt bt chia nho : 60% chù sb hfIU chi co ft han 1
mâu dat canh tac (3.600 m2), 90% co (t han 5 mâu (1,8 ha). Nhiing nguèti chù
Ion và trung blnh rat ft (Dumont, 1995, tr. 36). Trong mQt tac phâm sau này
dé c~p dén toàn thé Dông Duang, P. Gourou da dua ra nhung s6 li~u tuang
tl! vé cach phân chia tÔng di~n tich Mt canh tac theo chù sb hiiu (bàng 1).
Nhu tac già da phân tich, cu cho là SI! phân lOi;li này chi là già thiét, nhung
no cüng làm nÔi b~t hai xu huang chù yéu. Thu nhat, m~c dù ca cau sb hiiu
Mt cùa dong bàng sông Hong không thé hi~n r6 nhiing d~c tfnh cùa di;li dién
chù nhu b mién Nam, nhat là b dong bâng sông ClrU Long, nhung sI! phân
chia quyén sb hfru r6 ràng không cân bàng. 90% chù sb hiiu chi chiém giii
han 1/3 di~n tich co thé su dl,lng, han niia trong s6 này con chua tfnh dén
nhiing ta dién, nhÜ'ng nguài làm thuê không co mQt tac dat nào. Thu hai, P.
Gourou nh~n thay mQt xu huang thiên vé sb hiiu Ion, co nghïa là m<)t xu thé
t~p trung hoa dat dai trong tay m<)t s6 ft nguài, mà d<)ng ca chù yéu là cho
vay n~ng lai (Gourou, 1940). Chl1ng ta không thé bàn b dây nhiing ly do
khâch quan da 1àm cha P. Gourou coi vay n~ng lai là nguyên nhân cùa sI! v~n
dQng này. Trên thl!c té, mat mùa, tang thué, thiên tai thuètng xuyên (1l,lt lQi,
hi;ln han, bao) cüng së dân nhanh dén tlnh tri;lng xau. Noi m<)t cach khâc,
trong b6i cành cùa sb hfru nho này, nhiing rùi ro ngâu nhiên, kho co thé dl!
kién vào bat kl thài diêm nào cüng co thé pha va thé cân bàng mong manh
vé 1uang thl!c cùa dong bâng.

Nhà nltuc thJ!c dân và gwi câp nông dân

Bât dau tir nam 1930, tinh hinh trb nên tram trçmg. Ca ché tl! diéu
chinh, nhat là sI! phân b61i;li dat công theo chu ky, chiém 21 % dat cùa dong
bàng nam 1930 (Dào Thé Tuan, 1998, tr. 13), và thu nMp thêm t~i khu vl!c
tieu thù 'công nghi~p truyén th6ng, không ch6ng chQi duqc sI! ban cùng hoa
cùa giai cap nông dân. 56 nông dân không dat dai, ta dién, chù trang tr~i

và chù sb hfru nhû bi don dén duàng cùng b sI! nghèo khô, bi bop nghçt bbi
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Biêu dô 1 : Khôi phl;lc I~i st,r bién d(>ng sàn hlqng Illang tht,rc
binh quân dàu ngllOi aVi~t Nam

Bàng 1 : Ca cau ve sa hfru ru(>ng dat cùa dông bàng sông Hông

Lo~i hlnh 5à hOu Quy mO tham canh %trong tong 56 %tong Tong di~n tfch
trung binh chù 5à hOu di~n tfch (ha)

Chù 5à hOu nhô 5mau (1,8 ha) 90% 36,8% 440000

Chù 5à 5-10 mau 26,7% 320000
hOu trung bfnh (1,8-3,6 ha)

10%

Chù 5à hOu lân 10-100 mau Cà chù 5à hOu 16,7% 200000
(3,6-36 ha) trung binh và lan

Bât cOng 20,0% 240000

Nguôn : Gourou. 1940.
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vay n~ng lai và nq tang lên. "Vàng xoàn oc cua st! kém phat triên" này, nhu
p. Brocheux và D. Hémery (1995, tr. 267) g<;>i, dn phài duqc nhln nMn

trong boi cành cua h~ thong thu<)c dia Phap : tru6'c tiên nu6'c tht!c dân phài

co Iqi. Do là nhÛ'ng nguon thu nh~p do khai thâc và st! bé quan toa càng
mang I,!-i.

Tru6'c van dé này, cho dén nam 30 st! dâu tu cua nhà nu6'c bào h9 rat

h,!-n ché, tht!c st! chi dùng I,!-i 6 vi~c cung co và quy ho~ch h~ thong dê sông

Hong và nhfrng chi nhanh cua no. Vi~c giàm dén mUc toi thiêu nhÛ'ng nguy

co cua thiên tai, nhat là lu !t:lt liên tiép là m<)t trong nhÛ'ng nhi~m VI,I quan

tr<;>ng cua nhà nu6'c phong kién tién tht!c dân thài bay già. Cie vi vua tri VI ké
tiép nhau tht!c hi~n vi~c giup dân chong thiên tai. Ngay tù thé ky 12, biên niên

Slt cua cac trieu d,!-i da ghi nh~n vi~c quy ho,!-ch dê dieu; dau thé ky 19, sông

Hong duqc dàp dê suot d<;>c dàng dài dong bàng cho dén clta sông

(Fontenelle, 1998). Nguqc I,!-i, èf Vi~t Nam trong thài ky tien thu<)c dia, van

dé h,!-n han trong mùa khô, cung nhu st! thao nu6'c ng~p trong mùa mua bao
không duqc quan tâm thich dang dê giài quyét.

Nhà nu6'c tht!c dân luôn duy tri van de này m<)t cach dang khâm phl,lc.

Nhà nu6'c theo d6i và tht!c hi~n m<)t cach hqp Iy nhfrng công vi~c duqc cam

két, theo st! uy quyén cua nhà vua, nhà nu6'c tht!c dân da It!a ch<;>n kï sU co

trlnh d<) kï thu~t thich hqp. Ml,lc dich này dong nhat v6'i ml,lc dich cua nhà

nu6'c dé ché : bào v~ dan và cac VI,I thu ho,!-ch, dê làm yên dan và tang thué,

VI thué là nguon thu dau tiên cua nhà nu6'c. Tù quan diêm này, co thê noi

nhfrng suc It!c bo ra là rat 16'0 (Vesin, 1992). Nhung, vi~c tang ap It!c thué

cung tuong tt! nhu v~y. GiÛ'a nhfrng nam 1920 và 1934, chi phi vé thué cho

m(>t gia dlnh nam nguài quy ra thoc tang tù 323 kg dén hOn 1 tan (Brocheux

và Hémery, 1995). Hon thé nÛ'a, lUc này vi~c thu thué không thê bo qua st! vi
ph,!-m cac quy dinh và st! thoa thu~n ve thué nhu tru6'c dâyfi.

D6 ding là ml,lc tiêu dê Ôn dinh và tang truèfng tô tuc thu<)c dia thài ky

này. Ml,lc tiêu này duqc két hqp v6'i st! mong muon hqp Iy hoa quan h~ Nhà
nu6'c-nông dân, nhà vào st! thiét I~p m<)t co quan quyen It!c t,!-i 1àng xa hoàn

6. Ly do khiên R. Dumont tù hO công vi~c cùa mlnh : "Vé IUCIIIg tâm, tôi bu<,>c phai rài bo dat
nuoc mà tôi dâ gân b6, sau thang 9 nàm 193', mQt thuÇ/IIg sy phi công cùa quân d<,>i tht,lc dân
dâ n6i voi tôi cr Vinh rAng "mat danh dt,l" khi nâ sung vào hàng lo~t nguài dân không c6 vü khI.
T~i Ngh~ An, quê cùa ông H6 Chf Minh, nguài nông dân dé nghi giam thué ngay sau h~n han,
nhu Vua An Nam chap nh~n cho hQ trong truàng hqp nhu v~y" (1995, p. xiii).
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toàn xa l<;t v6'i tru6'c dây. Khi nhihlg CCi quan quyen Il,!c này không hoàn toàn
chong doi, se thuc dây dçmg cCi di t6 CCi ban ve quy mô làng xa duqc thoa
thu~n thong nhat b6i chinh quyen thuQc dia nàm 1921 : thay thé hQi dong
cùa nhihlg nguà'i c6 dia vi phong kién b6i mQt hQi dong làng duqc bâu cu,
và ap d~t ngân sach xâ. D6 là dieu giêu cqt chua cay, n6 chi làm tang thêm
nhfrng ap Il,!c bên trong cac làng, tàng sl,! cuOp do<;tt dat dai công cùa mQt bQ
ph~n thiêu so.

Nhu v~y, van de cùa thà'i ky này không phai là sl,! phât triên cùa nông
nghi~p và hoàn thi~n nhihlg diéu ki~n song t<;ti nông thôn, mà là sl,! 6n dinh,
an toàn cùa tô tuc thuQc dia. 'frong Ià'i gi6'i thi~u ve tac phâm n6i tiéng cùa
mlnh, R. Dumont giai thich ràng khi dén Hà NQi nam 1929, nguà'i dlrng dâu
CI,lC nông nghi~p cùa mien Bac n6i v6'i ông ràng "dùng làm vi~c nhieu qua,
b6i VI dieu d6 chi ra ràng, dén luc d6, cac s6 gân nhu không làm gl d dê phât
triên nghé trong lua" (1995, tr. xi).

SI! thue tinh mu~n màng

Ngay sau cUQc khùng hoang thé gi6'i nàm 1929 mà h~u qua cùa n6 doi
voi nen kinh té thuQc dia và voi nhân dân thuQc dia Dông DUCing là sl,! sa sut
nghiêm tr9ng dieu ki~n song cùa nông dân dan dén n<;tn d6i và nhfrng phong
trào n6i d~y, nhihlg nhà chuc trach cùa ché dQ bào h9 bât dâu thay d6i thai
dQ doi voi nông thôn. "Chinh sach bao trq nông nghi~p" duqc dua ra vào
khoàng nam 1932, chinh sach này huong vào vi~c trq cap CCi s6 h<;t tâng thùy
Iqi cho dong bàng, cho phép nhân rQng vi~c trong lua hai VI,I mQt nam, giài
toa nhfrng tinh c6 m~t dQ dân so cao nhà' phong trào t6 chuc di dân huong
vào nhfrng vùng thua that cùa mien Trung và mien Nam Vi~t Nam (Brocheux
và Hémery, 1995).

Van de xây dl,Illg CCi s6 h<;t tâng thuy Iqi t<;ti dong bàng không phài là
moi. Ngay tù cuoi thé ky 19, da c6 nhihlg dl,! an day tham vçmg. Nhtrng theo
cac nhà chuc trach cùa CI,lC ky thu~t và chinh quyen bào hQ, chi phi dau tu tài
chlnh qua cao? (Vesin, 1992). Tuy nhiên, c6 mQt vài công vi~c duqc tién hành
t<;ti vành dai dong bàng. (} d6 chênh I~ch dQ cao Ion cho phép nuoc rut nhanh

7. T\li vùng d6ng bâng. vi~c thiét l~p hê th6ng thùy loi chi c6 thé dUQc làm " quy mô lan. n6
không chi cho phép tuai nuac mà càn ca tiêu nuac trong mùa mua: diêu d6 càn thiét phai trang
bi nhiing phuong ti~n quan trqng dé barn nuac lên cùng nhu dào nhüng kênh c6 khâ nang tuai
và tiêu nuac.
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h<1I1, và co thê tang nang suat nông nghi~p voi chi phi thapx. Bat dâu tù nam
1930, cac nhà chuc trach thl!c dân da l~p ra m(>t chinh sach vé quy ho~ch h~

th6ng thuy lqi m(>t s6 khu vl!c cua dong bàng sông Hong và khu VI!C lan biên.
Nhfrng công vi~c quan tr9ng duqc thl!c hi~n cho toi nam 1937. Di~n tich duqc
tuai tiêu hay quy ho~ch là 278.000 ha (trong do 72.000 ha ngo~i vi duqc b6
tri truoc nam 1930 và 25.000 ha dat lan biên), nam 1945 con s6 này là
377.000 ha (Vesin, 1992). P. Brocheux và D. Hémery nh~n thay ràng m~c dù
co quy mô rat IOn, bang tÔng két van "làm that v9ng" néu chung ta cho ràng
khi thiéu yang chinh sach ru(>ng dat và chinh sach phat triên nông nghi~p

ding nhu vi~c công nghi~p hoa dat nuoc, thl sI! tang cuang quy ho~ch thuy
lqi và quy ho~ch dong ru(>ng i:J dong bàng chi cho phép duy tri sI! tiêu thl,l cua
nông dân i:J muc d(> bap bênh v6n co cua no, cha phép tranh duqc n~n doi,
nhung l~i không giup duqc da s6 nguai dân nông thôn thoat ra duqc t1nh tr~ng

thiéu an và kém phat triên mà da s6 nguai nông dân ngày càng bi lun sâu vào"
(1995, tr. 271). Nh~n dinh này cüng da bao d(>ng ràng nhfrng chuong trlnh di
dân, " chuong trlnh nho di dân ban su", và sau cùng là "chuong trlnh nho di
dan gia dlnh", huong vé vùng nui và trung du, cüng nhu huong vé mién Trung

và mién Nam cua dat nuoc, noi chung cüng së that b~i. Nhfrng that b~i mà cac
nhà quan ly hành chinh thu(>c dia và gioi khoa h<;>c duong thai dô loi cho sI!
tri tr~ cua nông dan Vi~t Nam, nhfrng nguai co nguon g6c nông thôn và sq
phai roi bo 1àng quê cua tÔ tiên h<;> (Gourou, 1936). Nhiéu công trlnh nghiên
cti'u moi da chti'ng minh ràng, nguyên nhân chinh là do b(> may quan ly thu(>c
dia yéu kém, cùng nhfrng tri:J ng~i hành chinh và tài chinh cua nolàm h~n ché
nhfrng nguai xuat CU : h~n ché nhfrng di chuyên cua nguai dân d6i voi cac nhà
chuc trach là d6ng nghïa voi sI! kiêm soat dân và duy trI sI! Ôn dinh cua ché
d(> ch6ng l~i sI! bat blnh và nÔi d~y ngày càng tang cua nguai dân ngay tù nam
1930 (Hardy, 1999).

Khung hodng [rtung th'!c và phong trào cach m~ng dâng cao

à bat ky thai diêm nào, Nhà nuoc thl!c dân cüng không thê xâm nh~p

vào nông thôn thông qua chinh quyén dia phuong. Nhung li~u co thê làm
khac duqc không : tâ:t ca ché d(> thl!c dân truoc hét là m(>t ché d(> cuOp bac.
Chinh VI v~y, nguyên tac chu yéu cua no là t6i thiêu hoa muc dâu tu. SI! tac

8. Dominique Vesin thây râng nhûng hç th6ng ngol;\i vi này là chii dé ciia nhiéu lài chi trfch,
dôi khi dl1<JC gQi là nhûng chi phi xa hoa, trong d6 m~t vài chi phi dl1<JC trfch m~t cach rât hl,ln
che' tll thl,tc dân Phap (1992, tr. 161).
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dçmg mUQn màng cûa Chfnh phû nhàm giup da nông dân chi cho phép hoàn
l<;\i mQt cUQc khùng hoàng duàng nhu không tnl.nh duQ'c.

Tù dâu nhlrng nam 1930, P. Gourou và R. Dumont dà canh Mo truoc
dieu này và nhan m<;\nh ràng, nhfrng chfnh sach di dân và vi~c ap dl.}ng tien bQ
ky thu~t chi c6 thê là nhlrng giài phap t<;\m thài voi hi~u quà con nhieu nghi
van, con ap Il,tc dân so b dong bàng là van de dài h~n. Voi h<;l, chi c6 duy nhat
mQt chfnh sach dài h<;\n, do là kiêm soat và giàm sI! tang truà'ng dân so. Trong
sI! tang truà'ng do, di dân gap phan quan tr<;lng trong vi~c t<;\o dieu ki~n "dua
Dông DuO'ng vào qua dQ dân so" (Brocheux và Hémery, 1995, tr. 259).

Cai nhln bi quan này can phài duQ'c di;lt l<;\i trong boi cành phuO'ng Tây,
thài d<;\i duQ'c thong tri bbi trào luu Malthusl/ : sU tang truà'ng theo cap so nhân
cùa dân so t<;\o ra sI! nguy hiêm Ion de d<;la loài nguài, SI! tl! dieu hàa tl! nhiên
cûa n6 là mQt giài phap duy nhat lâu ben và gifr Vlrng duQ'c trong thài gian dài.
Doi voi dong bàng sông Hong, quan diêm này c6 vé là hQ'p 1y khi mà het thiên
tai này den thiên tai khac xày ra b vùng này, gây ra nhlrng h~u qua tàn khoc.
Trong khi mà phan Ion cac gia dlnh nông dân sông ngày nào biet ngày do,
không c6 dl! trfr, phI.} thuQc hoàn toàn vào VI.} thu ho~ch toi.

N<;\n d6i tham h<;\i xày ra gifra mùa thu nâm 1944 và mùa dông nam 1945
phù hqp voi dl! doan bi quan nêu trên : 1,5 den 2 tri~u nguài nông dân chet, chù
yéu t<;\i dong bàng sông Hong. Nhung, nhu Nguyen Thé Anh và tac ph<lm cûa
Van Tao và Furuta Moto dà giai thich tham h<;la này do hai nguyên nhân
(Nguyen Thé Anh, 1985 ; Van Tao và Furuta Moto, 1995). Nguyên nhân dau
tiên là cO' cau, ty so lUO'ng thl!c/ dau nguài không ngùng giam sut kê tù nam
1937. SI! giam sut cùa san xuat két hqp voi sI! gia tang dân so không ngtrng và
hàng lo<;\t thiên tai tù nam 1943. Nguyên nhân quan tr<;lng thu hai là bôi cành.
Vi~c pha lua dé trong cây công nghiçp mà thl!c dân Phap dài hai, dé doi ph6 voi
nhlrng thieu hl.}t do chien tranh, phoi hQ'p voi vi~c trfch ra mQt phan san luqng
lua g<;\o cho quân dQi xâm chiém Nh~t, là hai chat xuc tac cûa khùng hoàng.

MQt khung canh chung mà chung ta se gi;lp trong suot thài ky duO'ng
d<;\i : sI! mat cân bàng kinh niên ve luO'ng thl!c. Trong hoàn canh do, nhlrng
nguài dân nghèo kh6 thuàng xuyên chiu canh thiéu luO'ng thl!c. Dong bàng
luôn luôn trong tlnh tr~ng khûng hoàng tiem <ln. Khûng hming xay ra ngay

9. Vê chu dé này. xem lu~n an cua A. Hardy (philn mÇ>tl và hàng 10\11 cac bài bao duqc xmll
ban vâi cùng "le gia.
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khi thiéu mQt trong nhÜ'ng thành phan tham gia vào viçc duy tri sI! cân bàng.
Tinh tr<;lng cüng dang IlN tâm khi nhÜ'ng ca ché bù trir không du dê làm nh~

bOt hay dây lùi cUQc khung hoang.

Do nhÛ'ng bién lo~n mà Nh~t Ban da dau hàng, Chu tjch Ho Chf Minh
da giành chfnh quyén (Cach m~ng thang Tarn nam 1945) và tuyên ba dQc I~p

cho Vi~t Nam. CUQc diîu tranh chang n~n doi da chiém mQt vj tri uu tiên trong
chién IU<;1c chfnh trj cua Vi~t Minh, và trâ thành mQt cUQc v~n dQng qUéin
chung thl!c sI! rQng lan (Nguyén ThéAnh, 1985). CUQc khang chién bén bi do
Vi~t Minh khâi xuang chang l<;li vi~c tai thiét I~p chfnh quyén thl!c dan kéo
dài gan 10 nam. NhÜ'ng chién dich bi t6n thât n~ng né, bUQc Phap phiii thira
nh~n Ho Chf Minh, nhÛ'ng vùng bi nguài Phap kiêm soat giam dan chi càn
nhu mQt cai va rong, dê rot cUQc chi giai h<;ln trong ph<;lm vi cac trung tâm
thành thi. Trong nhÜ'ng vùng tl! do, chfnh sach diîu tranh chang "chu nghia
phong kién" dU<;1c bat dâu, m~c dù moi de d<;>a vé n<;ln doi luôn luôn co thê dan
cac nhà Hinh d<;lo mai di ngu<;1c l<;li so vai nhÛ'ng bi~n phap ca ban nhât dU<;1c
dl! kién : ngày 14 thang 7 nâm 1949 chinh phu ra sâc lçnh dâu tiên vé vi~c

giam tién lïnh canh, tiép sau d6 ngày 12 thang 4 nam 1953 là sâc I~nh huy
dQng Il!c IU<;1ng cho vi~c giàm ca ban tién lïnh canh (Truàng Chinh, 1994).
Dong bàng sông Hong ding nhu toàn bQ nông thôn Vi~t Nam buac sang mQt
ky nguyên mai: xây dl!ng nén nông nghi~p xà hQi chu nghïa.

Tù rai cach ru<)ng dat dén hqp tac xà sân xuat : nông dân bj tach quyén

sa hfru

cdi cach rU9ng da! : sI! sai lam tram trlJng nhung co tac dlJ.ng phlJ.c hoi
hOÇlt d9ng

Cài cach rUQng dât, vai nhÜ'ng ml;lc tiêu chfI1h tri-xa hQi cua no da là chu
dé cùa nhiéu phân tfch. No là mQt lài hua h~n cho phép huy dQng giai câp nông
dân phl;lC Vl;l cho giai dO<;ln cuai cua cuôc khang chién và nhât là cho m~t tr~n

cuai cùng (Ho Chf Minh, 1994). Do là cUQc di cach dU<;1c ap dl;lng mQt cach
may moc theo Trung Quac (Dumont, 1995), mà sI! b~o hành tram trçmg và sI!
sai lçch vé hç tu tuâng, dôi khi b<;lo Il!c, t~o nên mQt không khf ngà vl!c và khiép
s<;1. MQt chién djch quac gia stra sai và khôi phl;lc danh dl! dU<;1c bill dâu tir nam
1956 (Va Nguyên Giap, 1978). Vi~c stra sai dU<;1c thl!c hiçn trong bai canh mQt
ca câu sâ hÛ'U ruQng dât không giang mQt hinh thuc sâ htru nào trong sa cac nuac
mà no ph6ng theo (De Hartingh, 1996). Nhung liçu c6 cach nào khac không?
cac nhà lanh d<;lo duang thài da co ymuon thay d6i không chi quan hç san xu<lt
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mà d xa hÇli trang tÔng thê cua no : voi dieu này, di cach ruQng Mt da là mQt

buoc chu yéu cua hành trlnh sap xép I~i nhÜ'ng cau tnk truyen thong làng xà cua
cac nhà chuc trach nuoc Vi~t Nam Dân chu Công hàa non trè.

Tat d nhÜ'ng dieu này hoàn toàn là st! tMt, nhung không can che giau

st! th~t ve di cach rUQng Mt theo khfa c~nh kinh té cua no. Do chfnh là st!
phân phoi Il,li tu li~u san xuat cho nông dân mQt cach blnh dâng. Dieu này da

tiép suc song moi cho nen nông nghi~p cua dong bàng và làm gian dOl,ln qua

trlnh giam luqng luong tht!c blnh quân dau nguè1i. Diên tfch Mt duoc phân
phoi I~i, dao dQng tir 700 dén 1600m2 cho mQt nhan khâ'u, tùy theo thành phan

mà gia dlnh nông dân do duqc xép lo~i (Tran Phuong, 1968 ; De Hartingh,

1996). dieu này da di thi~n rô nét dieu ki~n song cua nhÜ'ng nguè1i dân nghèo
kho nhat (Nguyen Duc Truyên, 1993 ; Phan Huy Lê, 1997). Trang giai do~n

1955-1960, ty I~ tang tw6'ng ve lua g~o cao hon ty I~ t<lng twèmg dan sa

(Beresford, 1988). Dieu dang chu y hem b6'i VI St! di thi~n này là nhè1 tang

nang suat trung blnh tir 13,7 t<;l/ha nam 1954 sang 20,5 h<;l nam 1959 (Yvon

Tran, 1994) mà phuong thuc canh tac và ky thu~t trong tr9t không duqc di

thi~n dang kê (Barbier và cQng SV, 1997). Nhfrng khfa c<;lnh chu yéu cua st!

nang dQng và suc song cua nông dân mien Bac Vi~t Nam da xUélt hi~n : anh
hu6'ng cua no không thê bo qua doi voi sU tién triên cua san xuat nông nghi~p.

Giai dO<;ln t~p thê hoa së can tr6' vi~c chung minh dieu do.

TtJ.p thi h6a và slf cdi thi~n nhiing diê"u ki~n ky thutJ.t sdn xuât

à dây không thê mô ta st! tién triên cua qua trlnh tâp thê hoa mQt cach

chi tiét. Chung tôi chi ghi nh~n ràng no huong vào st! t~p trung hoa và st! hqp

Iy hoa nhÜ'ng tu li~u san xuat trang nhÜ'ng don vi tap thê co quy mô ngày càng

16'n hon, dê d<;lt dén giai do~n nông nghi~p Ion xà h<)Î chu nghïa. mà 6' do nhÜ'ng

nguè1i nông dân duqc xem nhu nhÜ'ng nguè1i công nhân trang t6 hqp công-nông

nghi~p quoc gia. NhÜ'ng hqp tac xà cap thap (t6. dQi) bât dau duqc thành I~p tir
nam 1968, roi duqc hqp nhat thành nhfrng hqp tac xa cap cao (thôn, làng), sau

cùng tr6' thành nhiing hqp tac xa 6' b~c xà. tMm chf huy~n sau nam 1975 1l1•

Ve goc dQ ky thu~t, nhiing tién bQ duqc thvc hi~n trang toàn bQ giai
dO<;ln này là dang kê. M~c dù st! uu tiên duoc dành cho công nghi~p hoa nen

10. Nam 1960. 73,4% cac gia dlnh nông dan gia nh~p vito dc hop tac xii nùa xii hôi chù nghia
và 12,4% vào cac hqp lac xii xii h(>i chù nghia. lrang khi do nam 1975. nguÇ/c 1\li vai 2.5% cac
hqp lac xà nùa xii hlli chù nghia và 93.1 ':( cac hqp tac xii xà hôi chû nghîa (V6 Nhan Tri. 1990).
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công nghi~p ni;ing và lfU tiên cho tien tuyén. SI! uu tiên thu nhat phl,lc Vl,l sI! lfU

tiên thu hai (Vienne, 1994), dau tlt cua Nhà nuac cho hi~n d~i hoa nén nông
nghi~p là quan tn;mg, nhat là trang lînh vl!c thuy Iqi. T~p thê hoa Mt dai cho
phép t6 chuc I~i ruÇlOg Mt. SI! chia nhà cl!c dQ, là thuQc tinh cua dong bàng,
nhuong chÔ dan dan cho nhiing khoanh rUQng lan bàng phâng và cân d6i. Dây
là bU(lc tiên quyét cho vi~c ca khi hoa cac khâu san xuat và làm chu trang
vi~c tuai nuac. Nhiing kênh mang nuac dén duqc dào tù nhiing con sông,
nhiing tr~m barn dQng ca nhi~t, roi nhiing tré;lm barn di~n duqc xây dl!ng trên
nhiing bo sông. Chung barn nuac tù sông roi d6 vào trang h~ th6ng kênh
muang dê dam bao tuai nuac cho cac ruQng lUa duqc t~p thê hoa. Nam 1966,
73% di~n tich cay trong duqc tuai tiêu bàng h~ th6ng kênh muang hi~n dé;li
(Lê Thành Khôi, 1978). CUQc cach mé;lng xanh da co thê bill dau.

Bat dau tù nam 1965, cac gi6ng lua mai da dé;lng vai nàng suat cao
duqc dua vào Slr dl,mg, n6i tiéng nhat là IR8 sau do là CR203. Do là sI! chung
minh uu thé cua phân hoa h<;)C so vai phân xanh, phân chuong (Barbier và
cQng sI!, 1997). Nhung, dlmg tmac sI! doi hai cua cUQc cach mé;lng ky thu~t

này, cac ca sb công nghi~p tà ra phat triên không du nhanh dê dap lmg nhu
cau nén san xuat nông nghi~p "hi~n dé;li" (phân hoa h9C, thu6c trù sâu, may
moc nông nghi~p, ... ). Néu trang 10 nam san xuat công nghi~p theo lo~i hinh
san phâm này da co sI! tién bQ vuÇ1t b~c, san luqng may barn nuac da tang
lên 5 lan và san luqng phân bon hoa h9C da tiing lên 42 lan (Vienne, 1994),
thi vi~c hi~n d~i hoa nông nghi~p duqc bill dau bàng vi~c nMp mQt kh6i
luqng lan dau vào và nhiing san phâm công nghi~p cua cac nuac trang phe
xa hQi chu nghia, nhieu nhat là cua Liên Xô (cü) và Trung Qu6c (Lê Thành
Khôi, 1978). Vào dau nhiing nam 70, vi~c cay hai Vl,l lUa mQt nàm da tr<':1
thành hi~n tltqng ph6 bién trên toàn châu th6 sông Hong. Dieu do tltang
duang vai vi~c tiing di~n tich gieo trong lên 30% sa vai thoi ky thuQc d~a,

bbi vi theo Y. Henry, trên l, 18 tri~u ha Mt chi co 500.000 ha duqc cay hai
Vl,l lua mQt nam.

LOf!.i hO s'tf chap va

Ve san xuat luang thl!c, mi;ic dù t6ng san luqng luang thl!c tù nam 1960
dén 1970 da tiing gân 50%, nhung san luqng luang thl!c binh quân dâu nguoi
vân giam. San luqng luang thl!c binh quân dau nguoi trang thoi ky này giam
gân 20%, tuc là giam tù 315 kg nam 1960 xu6ng con 220 kg nàm 1975. Nhu
v~y, muc giam tinh binh quân là 1% nàm. Nam 1968, nuac Vi~t Nam Dân chu
CQng hoa da không con tl! tuc duqc luang thl!c niia mà phai nMp tù Liên Xô
mQt kh6i lUÇ1I1g lan (Vienne, 1994, tr. 46).
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Nguyên nhân cùa tlnh tn,mg này mç,t m~t là do ành huèmg cùa cuç,c
chién tranh ch6ng My giành dç,c l~p và th6ng nhât dât nuâc, m~t khac do ti
l~ gia tang dân s6 theo câp s6 nhân nên muc tang nang suât hia không dap
Ung dugc (Nguyên Duc Nhu~n, 1987, fr. 32). Til nam 1955 dén 1965 dân s6
cùa nuâc Vi~t Nam Dân chù Cç,ng hoa dii tang til 13,6 tri~u lên 19,2 tri~u

ngum vOi ti l~ gia tàIlg dân s6 cùa thm ky này là 3,5% nam (Lê Duan, do Lê
Thành Khôi trich dân 1978). Khi do chuang trlnh DS-KHHGD mOi chi bât
dâu và con chua dugc dông dào quân chl1ng nhân dân ciing nhu cac câp chinh
quyén ll châp nh~. Nam 1962, Ûy ban KHHGD dugc thành l~p, nhung chinh
sach kiêm soat muc sinh mç,t cach ch~t chë chi ra dèti sau khi Ûy ban Qu6c
gia Dân s6-KHHGD dugc thành l~p vào giüa nhüng nam 1980 (Vii Quy
Nhân,1991)12.

Cu6i nhüog nam 1980, dê giài toa tlnh tr~ng dân s6 qua dông à dÔng
bàng sông HÔng, chfnh quyén da ap d~ng giài phap di dân co t6 chuc, nhung
không thu dugc két quà. Til nam 1960 dén nam 1975, nhà nuâc XHCN dii t6
chuc và khuyén khich di dan lên cac vùng trung du và mién nui. Tuy nhiên,
s6luqng ngum di dân rât kho xâc d~nh. Trong thm ky này, BÇ> Nông nghiçp
và Phat triên nông thôn dii di chuyên dugc mç,t triçu ngum (Hoàng Dong,
1998). Trong mç,t nghiên cUu mâi vé l~ch sù di dân cùa thé ky 20, A. Hardy
dii uâc luqng râng khoàng 50% s6 ngum di cu dii trà vé quê cii sau mç,t thèti
gian nhât djnh à nai à mOi (Hardy, 1998).

Tuy nhiên, không nên cha râng gia tang dân s6 là nguyên nhân duy
nhât gây nên tlnh tr~g giàm luang tht!c à d6ng bâng sông HÔng. Con co
nhiéu nguyên nhân khac nüa, nhât là viçc nông dân ngày càng không tlm thây
lqi ich thoa dang trong kinh téhqp tac xii, bç, may quàn If cac hqp tac xii yéu
kém ciing nhu st! xu6ng câp trâm trçmg cùa ca câu can bç, dii làm tang st! chan
nàn cùa dân chung (Yvon-Trân, 1994). Néu nhu trong giai do~ này thu nh~p

blnh quân cùa khu Vl;fc hqp tac xii tang 23,7% thl chi phi sàn xuât tang nhüog

Il. R. Dumont ké râng vào nâm 1964, nhân djp dlIgc thù tlIang Phl).m Vàn Dông don tiép ông
dà bày to n6i 10 ngl)..Ï vé ti I~ gia tâng dân s6 à mUc 3,8% nàm "dl).t ki I~c thé gim". Ông khâng
djnh râng, sau do ông dà thily râng dôi khi m()t s6 quan chuc con khuyén khfch ph~ nn dè dày
m6i nâm m()t dÛ'a con, "th~m chi cà khi nglIài ch6ng không co à nhà" (1995, trang XIlI).
12. Vi~c hl).O ché mUc sinh dà bât dau th'!c hi~n à m()t s6 dja phlIang ngay tù dau nhüng nâm
80, nhung mài dén nâm 1988 vi~c giàm sinh mm trà thành qu6c sach. Quyét djnh 162 cUa
H()i d6ng B() truàng (I8/l0/1988) dà xac djnh tOng thé cac giài phap ClIang ché tri~t dé (phl).t
vé tài chinh, nghé nghiçp và nhà à) nhâm hl).O ché dén muc t6i da 2 con m()t c~p vg ch6ng
(Banister, 1993).
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75%. M~c dù da co sl;l giup da cùa Nhà nuac, cac hqp tac xii vân không co dù
khà nang quàn li kinh té ml)t cach lành ml;lnh.

Thang 12 nam 1960, trên toàn bl)liinh tM cùa nuac Viçt Nam Dân cM
CQng bOa co 4.140 hqp tac xii duç'C thành l~p, vai 2,4 téiçu hl) gia dinh (chiém
85,8% t6ng dân s6 s6ng à nông tMn) và 76% Mt dai canh tac (Chù Van Lâm,
1973). Trên thl;lc té, sl;l tham gia ô l;lt vào hqp tac xa nông nghiçp không phài
là ngâu nhiên mà là do két quà cùa ap ll;lc, cùa sl;l phân biçt và cùa cac biçn
phâp ClÎIlg nin mà cac câp chinh quyên ap d'mg d6i vai nông dân và gia dinh
hQ. Tuy nhiên, trong s6 nhiing nguài nông dân tham gia hqp tac xa ciingco
nhiing nguài tl;l nguyçn (Kerkrliet; 1998).

Viçc nông dân Viçt Nam ra kh6i cac hqp tac xii nông nghiçp không
phài là diêu ngl;lc nhiên. Co thé noi ràng, nguài ta dii tMy truac sl;l thât bl;li cùa
viçc c6 tang liên t~c quy mô sàn xuât cùa cac t6 d6i công tl;l nguyçn và duç'c
thé ché hoa (giai dol;lO 1956-1959), vai m~c dich c6t yéu dé dân dât dàn dàn
nông dân Viçt Nam tién vào mô hlnh nông nghiçp xii hQi chù nghïa
(Wickerman, 1986 ; Tessier, 1999a). Nhu chung ta dii tMy, vi~c giài tan cac
hqp tac xa là diêu tât yéu, tuy nhiên à thài ky này trong Iïnh Vl;fC nông nghiçp
dii co ml)t cul)c cach ml;lng ky thu~t th~t sl;l.

Tranh khiing hodng

Nhân t6 nào da làm cho tlnh trl;lng này không gây ra sl;l khùng hoàng
luong thl;lc tràm trQng à dông bàng sông Hông và quan trQng hon là không
gây ra sl;l s~p d6 nhanh ch6ng cùa hç thong hqp tac xii ? C6 3 nhân t6 ca bàn
càn phài tinh dén à dây :

ThÛ' nMt, khi dât nuac co chién tranh, nhân dân co thé de dàng châp
nh~n VI sl;l th6ng nMt T6 qu6c. M~c dù chUng ta không thé do luàng duç'c .
Sl;l hy sinh cùa nông dân, nhung hién nhiên là b6i cành chinh tri này da làm
diu bOt sl;l bât binh bàng cach dl)ng viên long yêu nuâc cùa hQ. CQng thêm
vào do là nhiing kh6 khan này sinh trong diêu ki~n thl;lc té cùa chién tranh
th6ng nhât T6 qu6c. MQt m~t, mién Bâc "dii huy dl)ng hàng tri~u thanh niên
nông thôn và thành thi tham gia vào cul)c chién tranh dân dén chién thâng
cu6i cùng mùa xuân nam 1975"\3. Sl;l huy dQng này dii làm giàm s6 miçng

13. Hà Huy Thanh : NCKT thang 12/1982 do Nguyên Duc Nhu~ trich (1987 trang 23).
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an 6 vùng dong bâng sông Hong, và làm giam s6 hrqng nguoi di cU do Nhà
nuac t6 chuc nhu da nêu 6 trên. M~t khac, hai cuç,c không kich chinh cua
My (1965-1968 và 1972-1973) da buç,c cac cap chinh quyên phai chap nh~n

tlnh trl,lng trai vai tu tu6ng cua hQ, tuc là phân cap quan li san xuat công
nghiçp và cho phép cac hqp tac xa co quyén tl! quyét trong san xuat (Vienne,
1994, tr. 45). Mç,t cach Cl,l thé là, diéu do thé hiçn ê1 quyén tl! do 11!a chQn và
tl! do quan 1y 6 cap dia phuong, và cho phép co sI! dàn xép gifra cac xa viên
và ban chù nhiçm hqp tac xa bâng cach dl!a vào m~ng luai luong trq cü truac
dây (hQ hàng, 1àng xom).

Thu hai, cac hQ gia dinh san xuat nho và cac chq tl! do 1uôn luôn ton
t~i. Trong thoi ky này, cac hç, ca thé, vé m~t 1y thuyét mà noi, chi chiém co
5% diçn tich dat canh tac, nhung da san xuat ra hon 1/3 t6ng san luqng '4

(pillot, 1995 tr. Ill). SI! tho 0 ngày càng tang cùa nông dân d6i vai kinh té
hqp tac xa xay ra dong thoi vai vi~c tang cuong dau tu cùa hQ vào kinh té hQ
gia dinh. Vai trô cùa kinh té phl,l gia dinh duqc xép hàng dau. Mç,t vài tac gia
cho râng kinh té phl,l gia dinh chiém it nhat mç,t nua s6 thu nh~p cùa hQ gia
dinh nông dân, thuong nghi~p tl! do da chiém hon 20% luqng hàng hoa trao
d6i duqc li~t kê (Dào Thé Tuan, 1995, tr. 8 : Yvon-Tnln, 1994, tr. 113). Vi~c
giam luong thl!c binh quân dau nguoi da duqc bù dâp bê1i san xuat cua hQ gia
dinh mà khi tinh tài khoan qu6c gia cac chuyèn gia da bo qua.

Cu6i cùng, theo Nguyen Duc Nhu~n, néu nhu l1l!ac Vi~t Nam Dân chù
Cç,ng hôa trong giai do~n tir 1955-1975 co thé diéu tiét n6i m6i quan h~ giiia
luong thl!c vai mç,t dân s6 co ty 1~ sinh rat cao trên 38 phan nghin là nho vào
sI! gilip da to lan cùa cac nuac trong phe xa hç,i chu nghia. SI! gilip da to lan
này không chi vé vân dé 1uong thl!c mà côn cà trong cac llnh VI!C khac niia
(công nghi~p, quân SI!, giao dl,lc, y té... ).

SI! phat triên ml,lnh me cùa khu vl!c phi chinh thuc, nhiing nguoi chù
san xuât nhô, cüng nhu SI! nhuqng quyén cùa Nhà nuac trong chién tranh da
tl,lO ra nhiing không gian tl! do, cha phép mç,t h~ th6ng ngay tir dau da không
duqc ua thich co thé ton tl,li lâu dài. Theo huang do, khùng hoang kinh té t~p

thé trong nông nghi~p không hoàn toàn mat di nhung cüng ch~m Il,li, mà giai
dOl,ln sau chién tranh se biêu Iç, ro.

14. Vü Nhân Tri nghi râng: vè m(it tDlin h<;>c mà noi. không thé co khâ nang kinh te ca thé tren
thl,Ic té chi chiém co 5% ditt dai canh tac mà (i,li co thu nh~p bàng (/3 thu nh~p cua kinh te t~p

thé chiém nhÜ'ng 95% Mt dai canh tac (1990).
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Khdng dinh quyln kil", SOM cua Nhà nuûc : khôi ph~c lt;li tu tUUng

Bât dâu tir 1975, thai dç, cùa chinh quyén thay d6i và mang tinh cài
tién. Hàa blnh l~p l~i, dât nuac dugc thang nhât, tu tuàng cùa chù nghïa
Mac-Lênin l~i dugc khâng dinh. Trong bai cành ph~c hoi tu tuàng, Dàng
Cç,ng sàn da quyét dinh day m~nh hgp tac hoa à mién BAc nMm m~c dich
dua nén nông nghi~p tién lên sàn xuât 1an xa Mi chù nghïa. M~c tiêu mai
cùa Dàng là bién huy~n là dan vi sàn xuât ca bàn cùa sàn xuât nông nghi~p.

Dan vi sàn xuât hgp 1y bao gom hàng tri~u ha Mt và khoàng 40.000 1ao
dç,ng (Nguyên Duc Nhu~n, 1992). Noi mç,t cach khac, chù nghïa xa Mi
khoa h<;>c không bàng làng vai cac sai lâm mà dén luc này nguài ta vAn bo
qua. Lê Duan, T6ng bi thu Ban châp hành Trung uang Dàng, nhân dip d~i

hç,i Dàng toàn quac vé phat trién nông nghi~p (8/1974) da khâng dinh co sl;l
dlnh tr~ trong sàn xuât (do chién tranh và khi Mu không thu~n 19i) và co sl;l
lân chiém dât dai cùa cac hgp tac xa dùng cha kinh té ca thé, co sl;llang phi
và không sù d~ng hét công suât cùa công c~ sàn xuât, cung nhu co tu tuàng
1an công cùa mç,t sa xa viên trong vi~c thl;lc hi~n cac công vi~c cùa hgp tac
xa (Lê Duan, 1994). .

Cuç,c cài cach này da vuÇ1t ra ngoài 1ïnh Vl;lc nông nghi~p. No da dugc
duc két mç,t cach t6ng hgp và toàn di~n trong cac thé ché xa Mi, kinh té và
chinh sach cha nông thôn nhàm m~c dich "xoa hO vïnh viên di chUng cùa van
hoa l~c h~u và phàn dç,ng do xa Mi cu dé l~i" (Nghi quyét làn thu tu, D~i hç,i
toàn quac nam 1977, do Trinh Van Thào trich, 1987, tr. 175).

Tang quy mô thai qua và ap d~ng nguyên tAc quàn 1y cùa Tay-Io vào
nông nghi~p da làm tan ra nhanh chang h~ thang von da trong tloh tr~ng r~u

ra. Néu vi~c ll;la ch<;>n câp huy~n là dan vi ca sà cùa sàn xuât nông nghi~p chi
mang tinh chât thài diém và thi nghi~m, thl chinh sach l~i ~p trung vào thl;lc
hi~n hgp tac xa b~c cao, tuc là thl;lc hi~n dong lo~t vi~c chuyén hgp tac xâ à
quy mô thôn thành Xâ15. Së rât te nh~t néu nhu mô tà hét st,r roi lo~n dAn dén
cuç,c khùng hoàng vào cuai nhÜl1g nam 1970 : SI! t~p trung quàn ly ky thu~t

sàn xuât à câp huy~n dâ làm sâu thêm ho ngan cach giiîa cac xâ viên hgp tac
xâ nông nghi~p và ban chù nhi~m ; Dinh muc laD dç,ng và phân phoi sàn phâm
không chinh xac, st,r bién thù von và công c~ sàn xuât dé tuôn ra thi truàng tl;l

15. 0 dOng bâng sông HOng, quy mO eÙ3 hgp Ilie xii ehuyén IÙ 165 ha và 414 h(\ gia dlnh nàm
1975 lên Mn 340 ha và 898 h(\ nllm 1980. N€u 50 vôi nllm 1960 thl quy mO hgp Ilie xii dii tâng 5
1l1n néu tinh theo di~n tich dâ't eanh Ilie và 61l1n néu tfnh theo 56 h(\ gia d'mh (Otu Vân Lam, 1993).
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do (vi~c bai bo thi truàng tt,! do trong nam 1975 chi dirng l~i à muc quyét dinh
cùa chfnh sach) ; bÇ> may quàn ly qua công kénh da làm giàm phan phân phoi
dén tay nguài nông dân, thiéu phân bon, thiéu giong tot, thiéu nuac tuai...

Bên qnh nhûng nguyên nhân nÇ>i bÇ> làm cha nguài nông dân mât dan
dÇ>ng lt,!c làm vi~c cha t~p thé, t~p trung vào kinh té gia dinh, con co cà nguyên
nhân bên ngoài, nhûng nguyên nhân này làm cho st,! roi lo~n thêm tram trQng.
Chung ta co thé ké dén st,! ngirng vi~n trg sau ngày mién Nam hoàn toàn giài
phong và st,! câm v~n cùa My vào cuoi nhûng nam 70, vi~c giàm dông lo~t st,!
giup da to lan cùa phe xa Mi chù nghia, c(mg thêm vai st,! ngirng viçn trg vé
mQi m~t cùa Trung Quoc khi co st,! kiçn Viçt Nam vào giài phong Campuchia
và st,! vi~c càng tram trQng hem khi Trung Quoc tân công vào Viçt Nam
(Feray, 1989).

Tuy nhiên, st,! dau tu cùa Nhà nuac cha Hnh vt,!c nông nghiçp chua bao
già nhiéu nhu giai do~n này. MÇ>t so co gâng dugc tht,!c hiçn d~c biçt trong
linh Vl,fC tuai tiêU, diém yéu nhât trong quy ho~ch thùy lÇ1i cùa dông bAng sông
Hông da dugc cài thiçn. St,! cài thiçn này không chi dàm bào an toàn cha sàn
xuât à nhûng vùng tMp mà con chinh phl;lC và dua vào canh tac nhiéu vùng
dât mai (Fontenelle và Tessier, 1997). Dông thài vai viçc t~p trung suc lt,!c à
dông bAng, st,! thong nhât dât nuac t~o ra ca Mi thu~n lÇ1i cha vi~c di dân.
Chfnh sach di dân t~p trung di xây dt,rng Vùng kinh té mai (KTM), d~c biçt là
vùng Tây Nguyên da dugc trién khai. Theo ông giam doc Cl;lC di dân di xây
dt,rng KTM, giüa nam 1976 và 1980 co khoàng 1,5 triçu nguài di chuyên chù
yéu là dân à dông bAng sông Hông và Duyên hài mién Trung dén dinh cu à
Tây Nguyên (Hoàng Dong, 1998).

Bât châp mQi co gâng nhAm t~p trung hoa sàn xuât và phân b6 l~i dân
cu à tam vi mô, giai do~n tù 1978 dén 1980 là nhûng nam ct,!c ki kho khan.
Sàn luqng luemg tht,!c toàn quoc nam 1980 (không co so liçu à dông bâng
sông Hông), nàm cuoi cùa ké ho~ch 5 nam (1976-1980) là 14,4 triçu tân, hl;lt
6,6 tri~u tân so vai ml;lc tiêu cùa ké ho~ch d~t ra là 21 triçu tân, trong cùng
thài gian dân so da tang lên 4,5 triçu nguài (Nguyên Duc Nhu~n, 1992).

Theo Didier Pillot (1995), lân dau tiên tù khi cài cach nông nghiçp, à
mién Bâc không nhüng chi sàn luqng luemg tht,!c binh quân dau nguài da giàm
tù 247 kg thoc quy dÔi trong nam 1976 xuong con 215 kg trong nam 1980 mà
cà tÔng sàn luqng luemg tht,!c ding giàm 1 triçu tân thoc quy dÔi, co nghia là
trong thài ky này tÔng sàn luqng da giàm 13%. MÇ>t nghiên cti'u vé cac nguyên

. nhân cùa khùng hoàng da chi ra râng nguyên nhân ca bàn cùa tinh tr~ng này
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là: nang suat giam sut. trong do muc thap nhat là nam 1978. nang suat cùa nam
1980 thap han nang suat cùa nam 1976 là 10% (Vienne. 1994. tr. 104).

à dong bàng sông Hong. nai mà qua trlnh t~p thé hoa dién ra m~nh më
nhat mién Bâc và kinh té h(l gia dlnh bi h~n ché nghiêm trçmg, tlnh tr~ng này
con tram tn;mg han. Di~n tfch d,lt dành cho kinh té h9 gia dlnh chi con dung
bàng muc chuân cho phép néu nhu không phai là xoa bo hoàn toàn (Yvon
Tran. 1994). Dai song cùa nông dân thap dén noi tlnh tr~ng doi an da tro
thành n~n trên di~n r(lng (Nguyén Duc Truyén. 1993), trong khi san luqng
nh~p khâu g<;lO và lua-ml không nglmg tang lên trong nhfrng nam tir 75 dén 79
(Beresford, 1988). Mi;i.c dù so li~u do cac tac gia dua ra rat khac nhau, nhung
no cüng cho phép chung ta so sanh dé thay duqc tham h<;>a này : san luqng
luang tht!c quy dôi theo dau nguai giam gan 20% so voi nam 1940. Theo m(lt
so tac gia, san luqng luang tht!c da giam tir 280 kg/nam trong nam 1940
xuong con 220 kg/nam trong nam 1980.

Khung hodng vê' thi chl xdy ra trlto'c khung hodng vê' nông nghi~p

Tiép theo thai ky khùng khoang nh~ trttoc 1975 là dén cu(lc khùng
hoang trâm tn;mg sau nam 1975. do do tlnh hlnh luang tht!c cùa dong bàng
sông Hong vào nhfrng nam 1980 rat kho khan và nhfrng dau hi~u cùa thiéu doi
ngày càng r6 ràng. Tlnh tr~ng này làm chung ta nho dén qua trlnh suy thoai và
tri tr~ cùa san xuat nông nghi~p 0 dong bàng sông Hong trong nhfrng nam
1930 và kéo dài dén nâm 1945. Nhung st! giong nhau chi dùng l<;li 0 muc nhu
v~y. Nguqc voi chfnh quyén tht!c dân, chfnh quyén Vi~t Nam da tlm kiém ~ai

phap dé thiét l~p l<;li toàn b(l xa h(li nông thôn. Chfnh quyén da kiém ché st!

sang t<;lo cùa nông dân bàng st! can thi~p và chi d<;lo kiên tri cùa mlnh. Thành
công cùa qua trlnh hqp tac hoa da kéo theo st! truat quyén so hfru dan dân cùa
nông dân, chuyên d6i m(lt cach d(lc doan sang dan vi san xmit moi - hqp tac
xa. Vé mi;i.t li thuyét trong nén kinh té ké hO<;lch hoa t~p trung, hÇ1p tac xa chi
là d<;li di~n cùa quyén It!c trung uang t~i dia phuong. Nhfrng bién ~(lng Ion cùa
nông nghi~p 0 dong bàng sông Hong là két qua cua chfnh sach chi d~o quoc
gia duqc tht!c hi~n 0 dia phuang. Trong hç tMng này. t6 chuc lao d(lng moi
g(lp nhom cac xa viên nông nghiçp vào tirng d(li san xuât, tirng hqp tac xa.
Nguai nông dân trên tht!c té không co quyén san xuat theo y muon và không
thê xin rut ra khoi hÇ1p tac xa. Viçc h~n che di l~i tt! do quy dinh vé dang k'1
h9 khâu da can tro dong di dân không do Nhà mroc tb chtrc (Li Tana. 1992).

Sau nâm 1975, dé phù hqp voi 1'1 tuong da l~ra ch<;>n, chfnh quyén da tir
bo y dinh coi kinh té h(l gia dlnh là don vi san xuat co ban 0 nông thôn và
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cüng lang quên sI! liên két hQ hàng làng xom, m~c dù truac dây da không giup
tféinh khôi khung hoàng nhung cüng h<;ln ché dén mûc thap nhat ành huèmg
cua no. Do do, chinh quyén da khuyén khich sI! chuyên dôi toàn bQ m6i quan
h~ giüa nhà nuac và nông dân. Nông thôn càn phài chuyén sang sb hÜ'U t~p

thé do nhân dân mà nguài d<;li di~n cua hQ là Dàng lanh d<;lo. Theo ly thuyét
này, Nhà nuac không phài là không dé y dén nông dân nhu truac kia mà chi
dan giàn là làm cho hQ thay dÔi.

Trong b6i cành này, vào nhÜ'I1g nam cu6i cua th~p niên 70, dong bâng
sông Hông không co khà nang nuôi nÔi dân s6 cua mlnh, truac hét là do sI!
yéu kém cua h~ th6ng quàn lY. Và néu nhu ta không ngân ng<;li két lu~n râng
co cUQc khung hoàng vé ca câu cua sàn xuat nông nghi~p t~p thé, thl ngugc
l<;li kho co thé noi râng khung hoàng tMt sI! vé nông nghi~p ho~c dân s6 da
xày ra. Két quà tuy~t vài cua vi~c mb rQng kinh té ca thé, cho phép nông dân
mai phât huy dQng ll!c sang t<;lo cua mlnh, da chÛ'ng minh râng hi~n d<;li hoa
nông nghi~p cho phép dây lùi nhÜ'I1g h<;ln ché mà cha dén nay tuèmg chùng
nhu không thé vuÇ1t qua dugc. Ca sb h<;l tâng da san co và công ngh~ ky thu~t

da mun VÜ'I1g, v~y thl van dé con l<;li chi là tl! do hoa ll!c luqng sàn xuat chinh,
do là giai cap nông dân.

Chuyén d6i hqp tac xâ ho~c là Quay tra I~i vOi kinh té h~ gia dlnh

SI! Me sang t~m thm cua chi th! 100

HQi nghi toàn thé BCHlW Dàng CQng sàn Vi~t Nam Mn thû sau (thâng
9 nam 1979) da công nh~n mQt cach chinh thûc sI! tôn t<;li cua khung hoàng.
Theo nh~n dinh cua Dàng cUQc khung hoàng này xày ra chu yéu là do thiéu
hl)t sàn phâm tiêu dùng và sàn phâm ché bién tir nông nghi~p (Beresford,
1988). cac nhà lanh d<;lo da chap nMn sI! ton t<;li cua kinh té phi qu6c doanh,
kinh té tu nhân, kinh té hQ gia dlnh vai diéu ki~n nhÜ'I1g d6i tuqng này không
dugc c<;lnh tranh vai khu VI!C nhà nuac. Dây là mong mu6n cl!c doan hoàn
toàn trai ngugc vm thl!c té t<;li thài diém do (Vü Tuan Anh, 1994). Néu nhu sI!
chuyén huang da trb thành ml)c tiêu tranh lu~n trên truàng chinh tri và khoa
hQc, vai nhÜ'I1g quan diém khac nhau, thl tat cà mQi nguài déu nhat tri vai suy
nghï cha ràng dây chi là giai dO<;ln t<;lm thài, càn thiét dé thoat khôi khunlt
hoàng mà dat nuac da g~p phài vào cu6i tMp ky này (Chù Van Lâm, 1993).
Vi~c chuyén dÔi nén kinh té xa hQi chu nghïa vAn con là ml)c tiêu cua Dàng,
m~c dù thu nh~p tir hO<;lt dQng kinh té hQ gia dlnh trong t6ng s6 thu nh~p cua
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h(> gia dlnh nông thôn tang tir 49,4% nam 1960 dén 64.9% nam 1980 (Dào

Thé Tuâ"n. 1998).

Oic giài phap Cl,l thé dii duqc dua ra nMm phl,lc h6i sàn xuâ"t nông
nghi~p : nâng gia mua mç,t so m~t hàng nông sàn, giàm thué và xem xét l<;ti
sàn luqng khoan (co dinh trong 5 nam). th~m chi hO h<;tn ng<;tch sàn xuâ"t luong
thl!c và chan nuôi. Nhl1Ilg chinh vi~c ap dl,lng khoan 100 dii tr6 thành mç,t
cuç,c cài cach thl!c Sl! so vai hlnh thuc hqp tac xii dii ap dl,lng 20 nàm nay.

Dé dây m<;tnh sàn xuâ"t. chi thi cùa BCHTW Dàng so 100/CT{IW
( 13/01/1981) dii chinh thuc hoa và phÔ bién rç,ng rai mç,t hlnh thuc hqp d6ng

ho~c khoan mai. ffinh thuc này không dl!a trén ca s6 so luqng công vi~c mà
mÔi xii vién phài thl!c hi~n nÛ'a, mà dl!a vào so luqng luong thl!c hQ phài trà
cho hqp tac xii theo muc khoan (khoan sàn phâm)16. Nhu thuètng l~. khi khôi
phl,lc mç,t chut vai tra nguài chù gia dlnh bàng cach t<;todiêu ki~n thu~n lqi
cho cac h(> gia dlnh phat huy sang kién và ra quyét dinh. thl tlnh hlnh duqc
cài thi~n ngay l~p tuc. Nang suâ"t blnh quân dii nhày vQt tir 2.3 tâ"n/ha trong
nam 1980 lén 3 tâ"n/ha nam 1982. Sàn luqng luong thl!c blnh quân dâu nguài
cùng thm ky tang lén nhanh chong. d<;tt 260kg/ng/nam. nghïa là tang hon nam
1980 là 42kg.

Tuy nhién. tlnh tr<;tng trén không kéo dài. Muc khoan mà hqp tac xii

dinh ra dl!a trén nang suâ"t thl!c té và xac dinh l<;ti tirng nam. Diêu do làm giàm
dç,ng ll!c thuc dây nông dân. M~t khac. hqp tac xii vân chiu trach nhiçm cung
câ"p dâu vào, và thu h6i chi phi này tir sàn phâm khoan cùa nông dân. Trén
thl!c té do ca ché quàn ly kém hi~u quà, cac hqp tac xii không thé cung câp
dây dù, ho~c là -cung câp qua tr~m trê dàu vào cho cac h(> nông dân. trong khi
do pMn khâu trir tir sàn phâm khoan l<;ti ngày càng tang lén : cac h(> gia dlnh
bu(>c phài tlm ngu6n cung U'ng cac sàn phâm này t<;ti thi truètng tl! do mà do
l<;ti thuètng là sàn phâm biên thù cùa cac hqp tac xii.

Bât dàu tir nam 1984, sàn luqng blnh quân dàu nguài l<;ti m(>t làn nÛ'a
chûng l<;ti, dé r6i tiép tl,lC giàm trong thài ky 4 nàm sau. Chênh l~ch ngày càng
tang giÛ'a sàn xuât và phân pMi l<;ti sàn phâm luong thl!c cho cac h(> nông dân

16. Hlnh thuc câi cach này trén thllc té là kinh nghiçm cua m~t .~6 d,a phuang dà ap dl;mg nit
sam và không chînh thuc tl,li m~t s6 tinh cua d6ng bâng sông HÔng nhu Hâi Phong 1982. sau
do là Vïnh Phu nam 1986-1988 và tl,li thm diêm do hi cac nhà lành dl,lO phé phan kich liçt (Chu
Van Lâm và c~ng Sil. 1992 do Jesus và Dào Thé Anh trîch dân. 1998).
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(17% dén 23% trong cac hqp tac xa ad6ng bàng sông H6ng trong giai dOé;ln
1986-1987), da làm mç,t so hç, gia dlnh không thé chiu nÔi và h<;> phai tra lé;li
mç,t phan ruç,ng Mt cho hqp tac xa dé t~p trung vào khai thac phan dât con
lé;li (Jesus và Dào Thé Anh, 1998).

Cung thài gian này, dieu ki~n kinh té vï mô co sl;J thay dÔi. Nàm 1985
Nhà nuâc phat hành tien mâi (1 d6ng mâi bàng 10 d6ng cu). Bi~n phap này
kéo theo sl;J tàng gia thl;Jc phâm, tàng güi luong thl;Jc và tàng luong cho can
bç, công chûc nhà nuâc dé giu sûc mua (nhân vâi 10). Cac giai phap này da
gây sl;J lé;lm phat trâm tr<;>ng tù nàm 1986 dén 1988, lân hon 300%/nàm. M~c
dù chinh sach dôi mâi da duqc Mi nghi TW Dang lân thû 6 (thang 12 nàm
1986) thông qua vâi ml;lc dich di cach chién luqc phat trién dât nuâc mà
không tù bo dinh huâng xa Mi chù nghïa. Tinh tré;lng cùa cac gia dlnh nông
dân ngày càng suy Sl;lP. Trong giai dOé;ln 1979-1987, toc dç, tàng san luqng
nông nghi~p là 6% trong khi do dân so tàng han 2%/nàm. cac hç, nông dân
cung chi duqc huang mç,t phan rât nho cùa sl;J tàng truang san luqng này.
No da bi ném vào bç, may quan ly và ké hOé;lch qua k6ng kenh nhung không
thl;Jc hi~n nÔi nhi~m Vl;l cùa mlnh. Dén nàm 1987, thài tiét d~c bi~t kho khàn
da pha và sl;J cân bàng luong thl;Jc von da mong manh và l~p lé;li tlnh hlnh
nhu cuoi nhii'ng nàm 1970 : gia gé;lo tàng v<;>t và né;ln doi diên ra acac thành
pho và nhii'ng vùng von da kho khàn (Pillot và Yvon, 1995). Chinh quyen
lé;li mç,t lân nua phài duong dâu vâi nhii'ng kho khàn và phai hành dç,ng gâp
trong diéu ki~n khùng hoang. Tinh tré;lng này không thé giai quyét bàng bi~n

phap nùa vài.

Chuyin d6i cac htfP tac xâ là không thi dao ngulfC

Nghi quyét 10 nàm 1988 cùa BCHTW Dang Cç,ng san (NQlOnw)
nàm trong chinh sach dôi mâi da duqc dua ra truâc vài thang là mç,t buâc
ngo~t quyét dinh trong lich sù nông nghi~p hi~n dé;li Vi~t Nam. Trong khi
nhÜ'11g cuç,c di cach thl;Jc hi~n cho dén luc này, theo cac nhà lanh dé;lO cùa
thm ky do, chi là nhÜ'11g dieu chinh cho phép dôi mâi M thong mà h<;> nghï
ràng con co thé CUu van duqc. Nghi quyét két thuc sl;J t6n té;li cùa cac hqp tac
xa và M thong quan ly ké hOé;lCh hoa t~p trung da tltng té;lO dieu ki~n cho sl;J

. t6n té;li cùa nhÜ'11g hqp tac xa này : qua trlnh chuyén dôi cac hqp tac xa khi
do là không thé tranh khoi.

Tù do, cac hç, nông dan chiu trach nhi~m toàn bç, qua trlnh san xuât
trên phan ruç,ng cùa mlnh duqc giao té;lm thài trong khoang thm gian là 15
nAm, phàn ruç,ng khoan này ty 1~ vOi so lao dç,ng trong M. Thu nMp cùa mÔi
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hi? gia dlnh së dl!a vào két qua san xuat cua mlnh trir di cac khoan thué mà
nguài nông dân phai chiu : thué dat, thué khac và thuy Iqi phi... Oic hi? gia
dlnh co thê tl! cung cap dau vào và ban san phâm cua mlnh trên thi truàng tl!
do ding nhu cho cac doanh nghi~p nhà nuoc. HQ duqc quyén tl! do Il!a chQn
phuang thuc thâm canh và thay thé công ngh~ ky thu~t.

Bâng cach khôi phl;lc I,!-i quyén làm chu lao di?ng, giao rui?ng dât cho
nông dân, Nhà nuoc da trao cho cac hi? gia dlnh vai tro chu thé kinh té và san
xuât. UOc ma cua hQ là d'!-t duqc nén nông nghi~p Ion xà Mi chu nghia da két
thuc. Nguài dau tiên bj tac di?ng cua cui?c di cach này là cac hqp tac xa kiéu
cu bài VI dan dân no mât di di1-c quyén và nguon Il!c cua mlnh.

Cuai nhii'ng nam 80, vi~c nam gioi trà vé doàn tl;l voi gia dlnh da tra
nên phÔ bién. Mi?t sa ft nam gioi là bi? di?i phl;lC viên, két qua cua viçc rut
quân khài Campuchia nam 1989, con d,!-i da salà công chuc và công nhân
cua cac doanh nghiçp nhà nuoc duqc vé huu non hoi1-c do doanh nghiçp bj
giai thê và giam biên ché khi ap dl;lng chinh sach sap xép l,!-i ca câu cua
IMF (Quy Tién t~ Quac té) tir thang 3/1989 (Banister, 1993) hoi1-c giam
biên ché do cac xi nghi~p nhà nuoc kho khan (Hanaff, 1999). Viçc tang sa
1ao di?ng này anh huàng xâu dén tlnh tr,!-ng viçc 1àm à nông thôn. Tuy
nhiên, sI! tra vé cua nhii'ng nguài này cung dong nghîa voi viçc mang I,!-i
nguon thu nMp moi dai voi gia dlnh hQ, m~c dù rât thap. Nhii'ng bi? di?i và
công chuc tra vé duqc hu6ng trq cap ho~c tién boi thuàng thôi viçc. Do là
nguon ngân quy quy gia cua gia dlnh dé mua cac yéu ta dâu vào d~c biçt
là giang dê chan nuôi.

Néu khoan 100 nam 1981 là Iqi ich truoc mat, thl khoan 10 làm cho
tÔng san 1uqng tang nhanh và liên tl;lC adong bâng sông Hong: Nang suat
blnh quân theo mùa Vl;l tang tir 2,8 tân /ha vào nam 1986 lên 3,3 tân ha nam
1988 và d'!-t 4 tân/ha nam 1992, Jang nhanh han ti lç tang dân sa (TCTK,
1991, 1997). Theo 10gic, muc luang thl!c blnh quân dâu nguài duqc di thiçn,
tang tir 240 kg/ng/nam trong nam 1988 1ên 280kg/ng/nam trong nam 1992.
Diçn tich hoa màu Vl;l dông, hoi1-c Vl;l thu ba cung tang lên : diçn tich trong ngô
tang han 20% giii'a nam 1987 và 1988 (TCTK, 1997). Nhu da da thay à do thj
l, san luqng lua blnh quân dau nguài trong nam 1990 chi ngang bàng muc da
d'!-t duqc nam 1960 và 1931. 60 sau nam, nhii'ng két lu~n co tinh chat dnh
cao cua P. Gourou và R. Dumont cho ràng dong bàng sông Hong vAn chi cung
câp cho nguài dân mi?t khàu phan luang thl!c nhu truoc nhung voi sa dân tang
gâp dôi và voi hç thang san xuat da bj thi~t h,!-i ni1-ng sau 20 nàm chién tranh
và hlnh thuc quan 1y không con thich hqp.
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SIf ph~c hllng bi ht;m chtdo thiê'u ngu6n [lfc

Hi~n d~i hoa công Cl;l sàn xuat phl;lc Vl;l cho kinh té gia dlnh mai duqc
khôi phl;lC duang nhu da mang l~i nhiing diéu ky di~u và hon thé nua VI vi~c

tâng nâng suat giua nâm 1988 và 1992 không phài là két quà cùa vi~c tâng
cuàng dâu vào, mà nguqc l~i. Mqt cuqc diéu tra nhû duqc tién hành doi vai
cac h9 nông dAn 6 dong bàng sông Hong cho thay trong cùng giai do~n này,
chi phi trung gian giàm do cac d~ch Vl;l trtrac dây duqc hqp tac xa dàm nMn
không con ton t~i nua (cac dich Vl;l này von yéu kém, không hi~u quà). Nhtrng
ding co thê vi~c giàm chi phi này là do thiéu von trién miên. Diéu do da
không cho phép d~i da so cac h9 nông dân dâu tu mua v~t li~u sàn xuat trên
thi trtràng tl! do (pillot và Yvon, 1995). Vi dl;l nhu : tiêu thl;l thuoc tr:ir sâu da
giàm tir 15.000 tan trong giai do~n 1981-1985 xuong con 5.000 tan trong giai
do~n 1989-1990. SI! giàm trq giup cùa bên ngoài con thê hi~n 6 vi~c giàm cac
dich Vl;l kT thu~t cùa Nhà nuac nhàm cung cap giong tot cho nhân dân. cac h9
gia dlnh phài dây m~nh tl! cung tl! cap trong sàn xuât và do do chat luqng và
cac chùng lo~i giong IUa ngày càng giàm t~i cac làng quê. SI! bién dqng vé
phAn bon hoa h<,>c con phuc t~p hon. No dong thài phl;l thuqc vào trlnh dq kinh
té cua gia dlnh và vi~c phat triên chan nuôi lqn lay phân thay thé phân bon
hoa h<,>c (Pillot và Yvon 1995, tr. 58-61).

Nhiing tién bl? d~t duqc trong nhiing nâm dâu ap dl;lng chi thi lOvé co
bàn là do két quà cùa vi~c tâng cuàng lao dl?ng chu không phài là do sang
kién ky thu~t. TInh tr~ng này chang minh mqt lân nua, y muon cùa h9 nông
dAn dong vai tro quyét dinh trong qua trlnh phat triên bién dl?ng cua h~ thong
và trlnh dq sàn xuât nông nghi~p.

Hiên nhiên là, sI! c~nh tranh này co ành hu6ng dén kinh té cà nuac.
Vi~t Nam da co buac nhày tuy~t vài, sàn xuat vuqt 1,4 tri~u tan g~o trong
nâm 1990. Nam 1992 Mn dâu tiên Vi~t Nam xuat khâu g~o. Tir ml?t nuac
nh~p khâu g~o vào cuoi nhiing nâm 80, Vi~t nam da tr6 thành nuac dang
hàng thu 3 vé xuat khâu g~o sau Thai Lan và My. Duàng nhu không co gl
càn tr6 sI! phl;lC hoi nhanh chOng cua nén nông nghi~p noi riêng và cà nén
kinh té noi chung.

Tuy nhiên, thành tl,tU to Ion co duqc vào nhiing nâm 90 không che giâu
n6i cac vân dé xa h9i mai mà cac h9 nông dAn phài duong dâu. Dong thài vai
vi~c thay d6i CO cau sàn xuat, Nhà nuac da giàm dâu tu cho linh vl!c d~ch Vl;l
công cqng, d~c bi~t là trong linh vl!c Yté và giao dl;lC (Banister, 1993). Tir nam
1989, hàng lo~t dich Vl;l miên phi, von là quyén lqi công dAn và là biêu tuqng
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cùa diéu kiçn song ltU viçt do ché dQ xa hQi chù nghia mang lé;li, da phai tra
tién. H~u qua cùa viçc tién tç hoa này qua r6 ràng : ding nhu uît cà nhiing
nuac khac trong truÛ'ng hqp tucmg tl!, diéu này da làm cho so nguÛ'i di hQc và
kham bçnh giam di, sI! bat blnh dàng gia tang (Than Mya & Tan, 1993), cac
gia dlnh nghèo, chù yéu là èf nông thôn, không thê chiu nÔi cac IOé;li dich VI,I

gia cao (Tran NgQc Bich, 1998).

cac hQ gia dlnh bUQc phài lI!a chQn và sap xép thu tl! ltU tiên trong chi
phi. cac IOé;li chi phi này không ngùng tang trong khi thu nMp tang không
nhiéu. Dê co tién thàa man cac nhu cau trong tiêu dùng và san xuat, cac hQ
gia dlnh bUQc phai làm thêm trong linh vl!c nông nghiçp ho~c phi nông
nghiçp. Trong hoàn canh do, nhiing hQ gia dlnh song bang cac khoan trq cap
(hltU tri, thuang binh) ho~c bang khoan thu nMp do di dân co tinh chat thÛ'i
VI,I tù nông thôn ra thành thi mang lé;li là nhiing hQ g~p kho khan nhat. Chfnh
hQ là nhiing nguÛ'i trèf lé;li nén kinh té "hQ gia dlnh" sam nhat cùa nhiing nam
1990. SI! phân hoa vé kinh té xa hQi da bat dau và se càng trèf nên tram trQng
hcm trong th~p ky này.

Bao hiim h6a nguon thu nh~p : sI! can thi~p cua Nhà nUlIc

Cuoi nhiing nam 1980 dau nhiing nam 1990, thiéu von dau tu cho cac
hQ nông dân và tlnh tré;lng vô tÔ chuc cùa cac dich VI,I cung rrng dau vào trèf
thành nhiing van dé nôi cQm. NMn thay rang tlnh tré;lng này co thê làm tang
sI! bat Ôn dinh, trong 2 nam, tù 1988 dén 1989, Nhà nuac da cho phép 7.500
hqp tac xa tin dl,lng làm cau noi giiia cac dich VI,I ngân hàng và nguÛ'i nông
dân (Jesus và Dào Thé Anh, 1998). Chinh sach này da không thành công. Co
nhiéu nguyên nhân, khâch quan ding nhu chù quan dân dén sI! that bé;li này

. (ty lç lé;lm phat cao, thiéu nang' lI!c quan Iy, nguÛ'i nông dân thiéu tin tubng
vào co cau hqp tac xa). Thay dôi phu<1ng phap nhung không thay dôi chién
luqc, nam 1990, Nhà nuac thành I~p Ngân hàng Nông nghiçp Viçt nam vai
ml,lc dich cho hQ nông dân vay von trl!c tiép. Nam 1991, ngân hàng da cho hQ
nông dân vay 2,2 triçu dô la. Tuy nhiên nam 1992, nông dân chi duqc vay
43% so von, phan càn l<;li dành cho doanh nghiçp nhà nuac (Bergeret, 1995).

Chinh trong hoàn cành tuy càn bap bênh nhung day triên vQng, chinh
phù Viçt Nam quyét dinh chuyên dôi hoàn toàn hqp tac xa và thao go nhiing
kho khan càn sot lé;li cùa cUQc cài cach diên ra tù nam 1988. Trong hç thong
cac biçn phâp hl> trq cho linh vl!c nông nghiçp, viçc ban hành lu~t dat dai co
y nghia quan trQng. Nhà nuac trao quyén thu hoa Iqi trên Mt canh tac ilIa cho
nông dân vai thÛ'i hé;ln 20 nam, 50 nam doi vai cac lo<;li cây dài ngày. Quyén
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thu hoa lqi này Ôn dinh lâu dài và co thé chuyén nhuqng duqc (Viçt Nam.
1993). Lu~t này cho phép phât hành giélY chtIng nMn mang tên ca nhân. "cac
giélY chtIng nMn Slr dl,lng ruÇ>ng Mt" co màu do duqc gçJi là sÔ do. Trong dip
này. phan Ion Mt trong tr9t duqc phân b6 l,!-i. Diçn tfch mà moi h<? nông dân
duqc nh~n phl,l thuÇ>c vào s6 nhân khâu và duqc ghi chép nhu s6 nhân khâu
thuàng tru.

Cài cach dia chinh. voi quy dinh ve thài h,!-n thu hoa lqi và mÇ>t s6 biçn
phap khac da bào vç cho cac hÇ> nông dân trong hOé;lt dÇ>ng sàn xuat. dàm bào
lqi nhu~n cho viçc dau tu và viçc tl! tiêu thl,l sàn phâm. d dong bàng sông
Hong. hiçu quà Slr dl,lng Mt dâ tang lên ra rçt. SI! thay dôi này da làm tang
sàn luqng lua trung blnh lên 4.7 tan/ha vào nam 1993. Diçn tich canh tac VI,I

dông ding nhu sàn luqng Lang lên ra rçt. Sàn luqng chan nuôi lqn. da tang
thêm 10% trong 1 nam. sau thài ky d~m chân té;li cho tù nam 1980 (xem do
th~ 2). d dong bâng sông Hong. sàn luçtng thoc blnh quân dau nguài là 300
kg. Trên phé;lm vi toàn qu6c. con s6 này da vUÇ1t qua 350 kg. Nhu v~Y. luang
thl!c da duqc dàm bào.

~5oo t----------

<IOOOt---------------+---I

3500+-----------~-_T__f_--_,.'l

3000 +-----+-----'~_===_-'--------''--+--_1

2500 ~r:::::>'"-;;oo~'<I_...,L------------_+

2000+-----------------_1

1500*"----------- -1

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 Nlm

1- SànlllQl1gg~o(IOOOt4n) - Thith;lIl(lOOO) 1
Nguon : r ô'ng CliC rhôÎlg kê.

Do th! 2 : Bién dQng sàn htqng & dong bàng sông Hong

Tuy nhiên. sàn luçtng nam 1993 van làm nguài ta 10 lâng : dong bâng
sông Hong co 17.050.000 nguài sinh s6ng. trong do 14.199.000 nông dân
(83%). M~t dÇ> dân s6 trung blnh là 1.024 nguàil km2 (TÔng CI,lC Th6ng kê.
1994. trfch dan trong Viçt Nam. 1995). Ty lç gia tang dân s6 b mlÎc trên 2%
(Lê Thi Minh Hong. 1992) và diçn tfch Mt tr6ng trÇ>t ngày càng giàm da gây
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ra nhii'ng 10 ltmg trâm tr9ng vê khà nang sàn xuât và phân chia dât cho nhii'ng
nguèri së l~p gia dlnh (do th~ 3).
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Nguon : Tdng qlc Thang ké.

Do thj 3 : Bién dQng ve ap Il;lc dat dai 0 dong bà.ng sông Hong

Chinh seich mOi vi "kj thut;ît" d,!a trên kinh tê' hi) gia dinh

Truâc nhii'ng thach do do, Nhà nuâc h!a ch9n giài phap tang cuàng, da
d;;mg hoa và không ngùng tàng sàn luqng co tinh dén st! nang dé?ng và tt!
nguy~n cua nông dân do vi~c giao dât dài h~n mang l~i. Vâi quan diém do,
bây già là luc cân giao trach nhi~m và khuyén khich dâu tu và ap dl:lDg ky
thu~t mâi.

Nhà nuâc tàng cuàng phat trién chinh sach cho hé? nông dân vay von.
Trong vong 2 nam, t6ng so von cha vay trung blnh dâ tang gâp dôi. Nam
1995, sa von này là 74,2 tri~u USD, tuc là gâp 30 lân nàm 1991. Tù khi chinh
phu My xoa bo lçnh câm v~n, Ngân hàng Nông nghi~p và Phat trién nông
thôn dugc Ngân hàng Thé giâi và Ngân hàng Phat trién châu Acha vay von
(nam 1994 hai Ngân hàng này dâ cha Ngân hàng Nông nghi~p và Phat trién
nông thôn vay 52,4 tri~u USD). S6 von cha vay này chu yéu là dành cho tâng
lâp dân CU kha già nhât nhâm tranh nguy ca không co khà nang trà nq. Vâi
m~c dich h6 trq cha cac ho~t dé?ng thuang m~i cua Ngân hàng Nông nghi~p

và Phat trién Nông thôn, nam 1995 Ngân hàng h6 trq nguài nghèo dâ duqc
thành l~p. Ngân hàng này duqc Nhà nuâc bao câp nhâm ph~c ~ cha bé? phân
dân CU nghèo nhât. Theo danh gia cua Ngân hàng Thé giâi, nam 1997, Ngân
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hàng Nông nghi~p và Phat trién nông tMn da dap ûng khoàng 25-30% nhu
câu vay von b nông thôn (Cresot và cQng sI!. 1997).

Dé tang cuèmg dâu tu ky thu~t cùa Nhà nuac, nam 1993, Phông ph6
bién khoa hQc Nông nghi~p thuQcBQ Nông nghi~p duqc thành l~p. Nhi~m V1!
cùa BQ ph~n này là chuyén giao nhiIng phat minh ky thu~t truac dây duqc
chuyén giao cha cac hqp tac xa dén t~n hQ gia dloh nông dân (Dreybus, 1995,
tr. 92-93). Nhà nuac cüng ap dl:lOg chinh sach di t6 hqp tac xa n6ng nghi~p

nhàm nâng cao hi~u quà quàn lY. Oic hqp tac xa thay d6i chuc nang dé trb
thành cac hqp tac xa dich V1! dap ûng nhu câu cùa nông dân vê tuai tiêu, di~n,
và nhu câu vê may cày trong mQt so truèmg hqp. Nhà cài cach, cac nhà lanh
d<;lo ding xoa bo luôn thué bât bUQc 6% trên t6ng so sàn phâm mà truac dây
hqp tac xa da thu dé chi trà cha cac hO';lt dQng bbi VI ngày nay không côn t6n
t<;li hO';lt dQng cung câp dâu vào và bao tiêu sàn phâm.

Tù nam 1993 dén nam 1996 nhiIng n6 11!c cùa Nhà nuac da d<;lt hi~u
quà to lan. Sàn luqng lua tang lên do tang cuèmg dâu vào (pMn, giong...)
(pillot và Yvon, 1995 tr. 62). Vi~c dâu tu cho hoa hQc, thuoc di~t co và thuoc
trù sâu tang lên trong khi do so ngày làm vi~c giàm (Lê Duc Thinh và
Fontenelle, 1998). Hàng 10<;lt cây tr6ng nang suât cao duqc dua vào tr6ng trQt
(Barbier và cQng sI!, 1997). Oic 10<;li cây tr6ng này duqc pM bién rQng rai
trong xom làng, diêu này da làm cha tâng lap nông dan thuQc "tâng lap dâu
tiên" l<;li mQt làn nüa dlIqc hubng lqi. Nhiéu giong lua lai t<;lo co trién vQng
cha sàn luqng trên 8 tân/ha xuât hi~n trên thi truèmg và lan truyên trong mQt
so vùng d6ng bàng, d~c bi~t b cac vùng trüng ven bién. SI! ll!a chQn cùa n6ng
dân do do phl,l thuQc vào chién luqc ca nhân và tiém nang cùa môi truèmg
xung quanh. Vi~c n<lm viIng quy trloh ky thu~t là sI! tién bQ chù yéu so vai
giai dO<;ln truac dây, khi mà sI! dem di~u trong v~t nuôi cây tr6ng không cho
phép phat trién nhiIng tiêm nang sàn xuât và tiém nang cùa vùng. Oic hQ nông
dan tlm cach tang toi da sàn luqng lua dé dàm bào dù cai an và h<;ln ché dén
muc toi da chi phi không cân thiét dé tang thu nh~p.

Dây chinh là giai dO<;ln phat trién quan trQng thu hai : vi~c da d<;l.Og hoa
cac 10<;li cây tr6ng colqi nhu~n cao dap ûng yêu câu cùa nên kinh té thi truèmg,
cac 10<;li hoa màu thuèmg duqc tr6ng trong thài ky goi V1! truac dây nhu san
giàm hân. CUQc cach m<;l.Og này làm thay d6i hân cach suy nghï cùa nguài nông
dân. Niém tin cùa hQ dân dân duqc khôi phl,lc. Oic 10<;li cây tr6ng V1! dông cüng
phat trién m<;lnh me. Ngum nông dân dâu tu ngày càng nhiêu cha 10<;li cây tr6ng
này. Khac Mn vai cây lua, dé cham soc cac 10<;li cây tr6ng này, hQ phài bO
nhiéu thm gian hem cho mQt dem vi di~n tich (Lê Duc Thinh và Fontenelle,
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1998). NhÜI1g vuèm cày, ao ca ngân ngày (sàn luçmg cao) da duqc xây d'!llg à
mQt s6 canh dong trîlng (Du Van Châu, 1998). Dong thm, chan nuôi gia dloh
pMt trién. Vi~c tang s6luçmg gia suc duqc vÔ béo trong gia dloh truâc tiên dap
Ung nhu câu ngày càng tang vê phân chuong cha cac 10l;li cày trong nang suât
cao cîlng nhu tâng thêm thu nMp. Trong mQt s6 truèmg hqp, diéu này da dân
dén s'! chuyên môn hoa chan nuôi cac 10l;li gia suc cha nang suât cao, dap Ung
nhu câu cung câp cho th! truèmg thành ph6. Cu6i cùng, cac lïnh \'\!C truâc dày
do Nhà nuâc quan ly da chuyên dân dân duqc tu nhân hoa. Trong khu Vl!c tu
nhàn, mQt s6 nông dân da dâu tu dé trà thành ngum cung câp dâu vào cha san
xuât, ngum làm m6i trung gian ho~c ngum thu mua cac san phâm nông nghi~p.

Kinh té "th, truàng dinh huâng xâ hQi chu nghïa" : Nguài nông dân làm

chu cai g'l ?

Sûc sông cua "kinh tlgia dinh trên th! tTltÙ1lg"

à dong bàng sông Hong, quan h~ nông nghi~p-dân s6 co vè cân d6i và
6n dinh. Ty l~ tang sàn luçmg hàng nam trong thm ky 1988-1995 là 4,3%, cao
han ti l~ gia tâng dân s6 (Dào ThéTuân, 1998). Buâc chuyén bién ky di~u này
da xay ra it nhât hàng chl,lc nam nay. Tù mQt nen kinh té gia dloh ton tl;li duâi
hlnh thûc tl! san tl! liêu, nl;lD thiéu an luôn de dQa (mm chi nam 1987 thiéu doi
100 con xay ra à vùng dong bàng sông Hong), nhÜI1g ngum nông dân duâi sl!
dân dât cua Nhà nuâc da hoàn toàn buâc vào ky nguyên cua nen kinh té thi
truèmg, mQt nen kinh té tl;lo nên sl! sung tuc dang ké.

Vâi nghïa do, sûc s6ng cua nén nông nghiçp mien BAc Viçt Nam da
bac bo nhÜI1g lm canh bao cua Dumont và P. Gourou truâc dây ve tloh tré;lng
kh6n kh6 và không 16i thoat cua nông dân Mien BAc. NhÜI1g ngum nông dân
à dong bàng sông Hong da d~p ll;li nhÜI1g quan diêm cua hai tac gia này, bàng
sl! mong mu6n thành dl;lt và nàng cao dieu ki~n s6ng Mn mûc cao nhât.
Không co gl co thé ch6ng ll;li hQ : tang cuèmg da dl;lng hoa và d6i mâi không
chi con là khâu hiçu mà da trà thành hi~n thl!c.

Tuy nhiên, không thé ngan càn sl! hoài nghi d6i vm dl! bao ve sl! tang
truèmg theo câp s6 cQng cua nén san xuât nông nghi~p, co thé dap Ung viçc
liên tl,lC di thiçn dieu kiçn s6ng cua nông dân. Th~t v~y, viçc ly giai vé sl! càn
bàng giii'a dân s6-nguon tài nguyên ngày càng kho khan và thiéu thl!c té néu
chung ta chi giâi hl;lD no trong sàn luçmg luang th,!c. Noi mQt cach khac,
chung ta không thé chi tinh dén ty lç luang thl!c (thOc gl;lo, ngîl c6c)/dàn s6
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dé suy ra tinh hinh kinh té vfrng ml;lnh cùa nông dân nhu trong thoi ky thuÇ>c
dia và t~p thé hoa. Nguqc ll;li, sI! khùng hoang tiém nàng co thé xây ra bat cu
luc nào. Kinh té nông nghi~p mién Bâc Vi~t Nam rat dÇ>c dao bai vi no thuÇ>c
"nén kinh té gia dinh trên thi truong", no nàm giil'a "kinh té theo tu tuang
nông dân" cùa J. C Scott, duqc d~c trung bai mong muon an toàn trong san
xuat và rùi ro nho nhat (1976) và "kinh té hW If' và d6i moi (Popkin, 1979).
Suy nghï cùa nguoi nông dân dii vuqt qua mong muon dù àn. Hq muon co' mÇ>t
cuÇ>c song sung tuc hon, nhat là vé m~t suc khoe và giao d",c. Oing con ton
tl;li mÇ>t vài biéu hi~n mang tinh chat phô truong, không tinh dén sI! hW ly cùa
nén kinh té. Néu không co nhfrng chi tiêu liing phi trong dip ma chay, cuoi
xin, sira sang nâng cap ho~c xây dl,tng nhà cira thi kinh té co thé se vfrng ml;lnh
hon. Vi v~y, néu khùng hoang co xay ra thi cüng không phai là van dé luong
thl!c thl!c phâm. Thay cho loi két lu~n chung tôi muon dé c~p dén mÇ>t so ton
tl;li hi~n nay, co thé gây tra ngl;li cho nhfrng dl! bâo ll;lc quan.

H{ln chl vé' miJt xà hfji và thlchl trong vi~c hoa nh~p vào thi truirng

Hl;ln ché dâu tiên và co ban nhat là sI! phân hoa ra r~t vé kinh té xii hÇ>i
dang xây ra anông thôn. M~c dù sI! phân hoa này không giong nhu sI! phân
hoa amién Nam, nhung không phài VI thé mà no kém phân gay gat. SI! gay
gat này bat nguon ttr ap ll!c ml;lnh me doi voi van dé dat dai. Dat dai dây sI!
bat blnh dâng dén kjch diém và ciing giam sI! bat binh dâng dén mUc thap
nhat. Trên thl!c té, néu tât cà cac gia dinh adong bàng sông Hong dù àn thl
van dé cùa hq hi~n nay là tl;lo diéu ki~n toi thiéu dé san xuat ma rÇ>ng. Chinh
vi v~y, can thiét dâu tu vé tài chinh và ky thu~t càng tàng dé tàng nàng suat
thl!c té ho~c phat trién cac hOl;lt dÇ>ng phi nông nghi~p. 0 giai dOl;ln này, xuat
hi~n sI! phân hoa amUc dÇ> dâu tiên : nghiên cU'u tién hành anhiéu xii dong
bàng chU'ng to ràng chi phi cho san xuat nông nghi~p rat khac nhau giil'a cac
hÇ> và sI! khac bi~t này là rat IOn (Dào Thé Tuan, 1998).

Kho khàn trong vi~c hoa nh~p vào thi truong làm tàng thêm sI! bé tlÎc.
Diéu này co nghïa là sI! hoa nMp cùa nhà san xuat vào quy trlnh thuong ml;li
dam bâo thu nh~p toi thiêu và vi~c tiêu th", san phâm cùa anh ta không phai
bao gio cüng dê dàng. Dây là van dé mau chot doi voi nông dân vi dl;li bÇ> ph~n
cac hÇ> gia dinh déu g~p kho khàn trong vi~c hoa nh~p vào thi truong, (Dào
ThéTuan, 1998). Kha nàng hÇ>i nh~p ph", thuÇ>c truoc hét vào sI! thành thl;lo vé
ky thu~t trong san xuat và ché bién san phâm, cüng nhu màng Iuoi nhân ll!c
(gia dinh, bl;ln bè...) và dia diém khu VI!C (làng, xii... ). NhÜ'ng d~c diêm này
thuoog thây acan bÇ> cü cùa thoi ky HW tac xii nông nghi~p. Trong hoàn cành
này, néu nhu thu nh~p ttr san xuat nông nghi~p rat da dl;lng, thi no cüng thé
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hi~n tinh không châc chân ngày càng tàng. Thi tnIèmg sàn phâm nông nghi~p

râ:t bâ:p bênh. Duàng cong biêu dien xu huâng bién dÇ>ng bâ:t thuàng cua mÇ>t
s6 sàn phâm nhu toi, hành da chlÎng minh diêu d6 (Lê Duc Thinh và cÇ>ng sI!,
1999). Dây chinh là diêm bÇ>c 1Ç> rD nhâ:t sI! yéu kém và mâu thuân cua h~

th6ng. Bàng cach ltU tiên "tâ:t cà cho ky thu~t" và dua ra cac khâu hi~u dan
giàn nhu "hay 1àm giàu" (Li Tana, 1992) ding nhu dlJOg 1ên nhiïng diên hinh
thành công qua cac phuang ti~n thông tin d~i chung, Nhà nuâc da t~o ra và
duy tri ca ché sàn xuâ:t kinh doanh mà không thiét l~p duqc cac t6 chuc
chuyên nghi~p bào v~ quyên 1qi t6i thiêu cho nguài sàn xuâ:t. SI! thiéu vâng
ho~c thai dÇ> ng~p ngÙ'I1g trong vi~c xây dlJOg cac t6 chuc chuyên nghi~p dÇ>c
l~p ho~c chi it là cac quy dinh hành chinh cua Nhà nuâc là diêu nguy hiêm
nhâ:t cho sàn xuât trong tuang lai. Dây không phài là sI! cài t6 cac Hqp tac xa,
cài t6 ca câ:u lac hâu, 1ôi thài b6i vi viêc vân hành theo ca ché cû ~à lac hâu,. . . . . .
t6n ~i tù 10 nàm nay se dân dén tlnh tr~ng vô t6 chuc 1âu dài và kh6 c6 tM
thay d6i cua thi truàng.

Theo khia qmh d6, suc s6ng manh 1i~t mà nhiïng nguài nông dân 6
d6ng bàng sông H6ng da chlÎng minh vân con nhiïng yéu kém, thê hi~n 6 cha
hl? không duqc làm chu hoàn toàn 6 tâm vi mô mà vân phài chiu nhiïng ap l1!c
nhâ:t dinh. Vi~c ph",c h6i quyên làm chu cua nông dân mà nguài ta không
ngÙ'I1g ca t",ng, không vuÇ1t qua giâi h~n hÇ> gia dinh và chu yéu giâi h~n trong
linh vl!c ky thu~t. Vi~c giàm gia thit 1qn tù 3 nàm nay là vi d", diên hlnh vê
tlnh tr~ng bâ:t ll!c cua nhiïng nguài sàn xuâ:t. Vi~c thiéu ca ché diêu tiét thi
truàng và cac t6 chûc chuyên nghi~p trong vai tro nguài bào v~ quyên lqi, vi~c
gia tàng sàn 1uqng kéo dài dây nhiïng nguài nông dân dén cha phài ban sàn
phâm cho mÇ>t s6 dâu n~u trung gian nh~y bén, nhiïng nguài này giâu 1ên mÇ>t
cach bâ:t chinh.

SI! phân hoa vê' kinh tl và tinh tr~ng nghèo doi cua m(jt b(j pht,in dân CU

nông thôn

Tù nàm 1995-1996, d6i m~t vâi sI! bâ:t blnh dâng ngày càng tàng vê khà
nàng vay v6n, cÇ>ng vâi m~ng luâi kinh doanh ngày càng dông duc, nhiêu hÇ>
gia dlnh da g~p kh6 khàn trong vi~c d6i mâi và th~m chf cà kh6 khàn trong
vi~c dàm bào nhu câu sinh s6ng. Trong bai cành d6, t6n t~i 2 xu huâng phat
triên chu yéu. Xu huâng thu nhâ:t - chuyên môn h6a cac ho~t dÇ>ng. Vi~c

chuyên môn h6a này da dân dén sI! khôi ph",c nhiïng vùng dia ly d~c thù. SI!
phân vùng sàn phAm rD nhât dai vâi cac gi6ng !Ua lai t~o, rau, ca, cây àn quà
và chàn nuôi. SI! chuyên môn h6a t~o ra thu nh~p cao, nhung chi râ:t it sa hÇ>
làm duqc. Trong sI! chuyên môn h6a d6, mÇ>t s6 gia dlnh phat triên vi~c buôn
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ban, dich vl,l cac ho~t dçmg ché bién ho~c nghé thù công. Xu huâng thu hai 
ngày càng nhiéu hQ gia dlnh bi vô san h6a roi vào tlnh cành kinh té bap bênh.
Theo so liçu cùa Hç,i Nông dan Viçt Nam, 9% hç, gia dlnh duqc coi là giau
c6 ho~c kM gia (trong d6 1% giàu và 8% kM gia), 40% duqc coi là trung blnh
và 51 % thuç,c di~n nghèo, (trong d6 5-10% rat nghèo) (Tran Ngqc Bich trich
dân, 1998). Nam 1995, Ùy ban Ké ho~ch Nhà nuâc danh gia ràng 50% cac
gia dlnh Viçt Nam song duâi mUc nghèo d6i và 90% trong so này là cac gia
dlnh nông dan.

SI! phân h6a kinh té xâ. hÇ>i tram trqng này làm gia tang soltrqng nguoi
di cu thoi Vl,l tù nông thôn ra thành thi, nhat là ra Hà Nç,i. Phan lân nhiing
nguoi nh~p CU làm nhiing nghé không co trlnh dç, trong ngành xây di!Og, nhà
hàng và kMch s~n, ban t~p h6a, thu gom và ché bién phé liçu... Trong vong
nam nam gan day, di dan nông thôn thành th! m~nh me dâ. làm tang ty lç that
nghi~p, m~c dù s6 liçu vê ty 1~ that nghiçp c6 vè thap han so vâi thl!c té và rat
kho kiêm tra. S6 không co vi~c làm day dù Ci nông thôn cüng v~y. Theo so
liçu thong kê hàng nam co khoàng 25% h,rc luqng lao dç,ng thiéu viçc làm.
Con so này con 100 han niia trong thoi ky nông nhàn (Tan, 1993). Khoang
chl,lc nam gân day khi quan ly hÇ> tich, hÇ> khau duqc nâi long (Li Tana, 1992)
di cu nông thôn thành th! duqc cac hQ nông dan nghèo coi là cach da d~ng

hoa viçc làm và tang thu nMp ngoài nhiing công viçc nhà nông (Tessier,
1999b). Nghiên clÎU cùa Phan Si Mân vào nam 1997 Ci 23 xâ. dong bàng sông
Hong chi ra ràng 4% dan so ho~t dç,ng kinh té vang m~t Ci nông thôn tù 6
thang trCi lên ; Ci mç,t s6 xâ., ty lç này d~t tâi 10-12% (Jésus và Dào Thé Anh,
1998, tr. 96).

Cân bàng nông thôn/dô th! xem chùng rat bap bênh, thi truong Mt dai
sôi dç,ng và diçn tich Mt canh tac ngày càng giam (xem hlnh 3) thl!c sI! là
nguy CO pM va SI! cân bàng này. Trong hoàn canh hiçn nay, tù di CU theo thoi
VI,l nhàm ml,lc dich duy trl ho~t dç,ng sùn xuat nông nghiçp, dén di CU hàn chi
là mç,t buâc quyét dinh. Hiçn nay chung tôi cho ràng doi nghèo ngày càng
tâng cùa mç,t so hÇ> nông dân là moi de dqa thl!c té doi vâi sI! an toàn xâ. hÇ>i.

Cu6i cùng, chung ta không th~ k6t thuc chuong này mà không dé c~p

dén mç,t cach ngan gqn 2 yéu to chù yéu khac ành huCing dén sI! phat triên
cùa dong bàng sông Hông trong tUOllg lai. Yéu to dau tiên là sI! xuong cap
nghiêm trqng cùa môi truong, h~u qu;', cùa viçc SU dl,lng qua nhiêu chat h6a
hqc trong nông nghiçp. H~u qua này c:.n tang lên gap bç,i duâi anh huCing cùa
môi trLtoog song. TInh tr~ng xuong C<lp cùa dat và nuâc là diéu không phai
nghi ngo. SI! xuong cap này không chi xay ra Ci nông thôn mà con xay ra Ci
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cac trung tâm dô thi. Yéu t6 thli hai, Viçt Nam không con don dÇ>c nûa, viçc
ra nh~p cac mrac ASEAN, cho phép gây dvng l~i hlnh ành cùa dat nllac trên
trllàng qu6c té, ding co nghia là sI! hoa nh~p cùa nhûng ngllài nông dân vào
hç th6ng cac m6i quan hç trong khu VI!C néu không muon noi là quan hç qu6c
té. Và néu h~u quà cùa khùng hoàng châu A không qua n~ng ne, dUt khoat
viçc dinh hllang kinh doanh nông nghiçp vào cu6i thé ky này së làm tâng dÇ>
nh~y càm cùa nông dân trllac cac sI! kiçn kinh té vi mô xày ra. Liçu co can
nêu l~i nhûng câu hài mà thé hç cha ông chling ta dii cành bao tù 60 nâm trllac
hay không?
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Du bao dân so.

Hoàng Xuyên

Vé thl!c châ"t, cac dl! Mo dân s6là nhiing mô hinh toan hQc dugc thiét
ké nhàm tinh toan dân s6 trong tuong lai dl!a trên m<?t s6 gia thiét nào do vé
cac ty suâ"t sinh, chét và di cu. VI v~y, tinh chinh xac cua cac dl! bao dân s6
phl;l thu<?c chu yéu vào muc d<? phù hqp vâi. thl!c té cua cac gia thiét liên quan
dén qua trinh thay dôi trong tuong lai cua cac thành phân khac nhau t,:\o ra sI!
tang hay giam dân s6. M~c dù không biét cMc chân muc d<? chinh xac, nhung
cac dl! Mo dân s6 co tâm quan trQng d~c bi~t d6i vâi. sI! hinh thành cac ké
ho,:\ch và chuong trinh phat trién toàn di~n cua dâ"t nuâc. Quy mô và ca câ"u
(giâi. tinh, tuÔi, dân t<?c, v.v.) cua dân s6 trong tuong lai giup xac djnh quy mô
san xuâ"t cha cac lïnh VJ!C ho,:\t d<?ng kinh té khac nhau. 56 nguài buâc vào tuôi
lao d<?ng là m<?t chi tiêu quan trQng li~n quan dén cac khia c,:\nh kinh té và xa
Mi ding dugc uoc luqng trên ca sà muc tang và ca câ"u dân s6. Oic ké ho,:\ch
vé giao dl;lC phâi tinh dén s6 dân thu<?c d<? tuôi di hQc trong tuong lai. Chinh
SI! phat trién và phân b6 cua dân s6 quyét djnh cac chinh sach liên quan dén
vi~c xac djnh dia diém và mà r<?ng sI! nghi~p y té, nhà à cùng cac phuc IÇ1i xa
Mi khac. Tom l~i, bâ"t ky lo~i ké ho~ch nào vé phat trién kinh té-xa Mi cua
dâ"t nuâc déu co nhiing xem xét trl!c tiép hay gian tiép liên quan tâi. quy mô
và ca câ"u cua dân s6 trong tuong lai.

Do nhu câu s6 li~u dl! Mo dân s6 ngày càng trà nên buc xuc, trong
yang vài th~p ky qua da co nhiéu dl! Mo dân s6 dugc thl!c hi~n. Co m<?t s6
phuong phap dl! Mo dân s6. Vi~c sir dl;lng phuong phap này hay phuong phâp
khac truâc hét phl;l thu<?c vào nhu câu dl! Mo (chi tié! hay don giân, dài h~n
hay ngân h~) và ngu6n s6 li~u san co. Thông thuàng, s6 li~u cua cu<?c tÔng
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diéu tra dân s6 moi duqc tién hành gân vm thm diêm làm dl! Mo se cung c~p

ml)t co s6 thich hqp cha yêu câu l~p dl! bâo.

Sau cul)c t6ng diéu tra dân s6 ca nuac lân thu nh~t nam 1979, Ban chi
d~o T6ng diéu tra dân s6 Trung uong 1979 da tién hành dl! Mo dân s6 cà nuac
theo phuong phâp thành phân chi tiét dén tÙllg dl) tu6i và tÙllg nam cha thài
ky 1980-2000. Tuy nhiên, két qua dl! bâo chù yéu duqc su dl;lng n(>i b(>. Ml)t
s6 chi tiêu co ban cùa dl! Mo do da duqc chçm lQc dê dua vào cu6n Dân sô'

Vi~t Nam 1/10/1979 (Ban chi d~o T6ng diéu tra dân s6 Trung uong, 1983).
Nam 1985, BQ Lao dl)ng (nay là BQ Lao dl)ng, Thuong binh và Xa Mi) chù
tri co sI! ph6i hqp cùa Uy ban Ké ho~ch Nhà nuac (nay là BQ Ké ho~ch và
Dâu tu), BQ y té và T6ng Cl;lC Th6ng kê da dl! Mo dân s6 cha ca nuac cüng
theo phuong phâp thành phân chi tiét toi tÙllg d(> tu6i và tÙllg nam cùa thm
ky 1985-2015. Tuy nhiên, két qua cùa dl! bâo này chi luu hành n(>i b(>.

Dén cul)c t6ng diéu tra dân s6 cà nuac lân thu hai nam 1989, T6ng cl;lc
Th6ng kê, vm sI! giup dâ cùa Quy Dân s6 Liên hqp qu6c ca vé kinh phi và ky
thu~t, da tién hành dl! Mo dân s6, hQc sinh dén truàng và ll!c luqng lao d(>ng
cha cà nuac, dl! bâo dân s6 cho 7 vùng dia ly-kinh té và 53 tinh thành ph6 trong
ca nuac. Oic dl! Mo này déu theo phuong phâp thành phân. Oic két qua dl! Mo
da duqc xu~t ban và phât hành r(>ng rai (xem, TDTOS 1989, Phân tich két qua
diéu tra mâu, Nhà xu~t ban Th6ng kê, Hà N(>i -1991 và, T6ng diéu tra dân s6
(TDTOS) 1989, DI! bâo dân s6, hQc sinh dén truàng và ll!c luçmg lao d(>ng, Vi~t
Nam, 1990-2005, Nhà xu~t ban Th6ng kê, Hà N(>i -1994). Cüng dl!a vào s6li~u

TDTOS 1989, Uy ban Qu6c gia Dân s6-Ké ho~ch hoa gia dinh (nay là Uy ban
Dân s6, Gia dinh và Trè em) xây dl;lOg dl! Mo dân s6 cha ca nuac và 7 vùng dia
ly-kinh té theo chuong trinh ml;lC liêu cùa Nhà nuac d~t ra là d~t duqc mûc sinh
thay thé (TFR =2,1) vào nam 2015 (UBQGDS-KlllIGD, 1993).

Cu(>c T6ng diéu tra dân s6 và nhà 6 cà nuac lân thu ba da duqc tién
hành vào thm diêm 1 thâng 4 nam 1999. Thành công cùa cu(>c T6ng diéu tra
là da cung c~p m(>t ngu6n s61i~u tin c~y vé quy mô, CO c~u và nhiéu d~c trung
co ban khâc cùa dân s6 Vi~t Nam, t~o co s6 thich hqp cha công tac dl! Mo
dân s6.

Phuang phap thành phân doàn h~

Co m(>t s6 phuong phâp dl! Mo dân s6. Phuong phâp don gian nh~t là
dl! Mo s6 dân cha m(>t s6 nam trong tuong lai néu biét duqc t6ng s6 dân 6
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thm diém xuât phat và cac già thi€t vê ty suât tang dân s6 trong tuang lai.
Phucmg phap dl! Mo dân s6 hoàn chinh nhât làphucmg phâp thành phân doàn
h~ co thé dl! bao dan s6 theo tu6i và giâi tjnh sir dl;!ng phân b6 tu6i và giâi
tjnh cùa dan s6 am(>t thài diém dUÇ1C chçm làm g6c cùng vâi già thi€t vê sl!
thay d6i cùa cac thành phân t~o ra bi€n d(>ng dân s6 nhu : sinh, ch€t và di cu
(bi€n dQng cc! hÇ>c).

Dl! Mo dân s6 theo phucmg phâp thành phân doàn h~ doi hôi phài co
nhÜIlg lo~i s6 li~u ban dâu sau dây :

(i) Phân b6 dan s6 theo giâÏ tlnh và tu6i t~i thm diém g6c ;

(ii) cac già thi€t vê tir vong ;

(iii) cac già thi€t vê sinh ;

(iv) cac già thi€t vê di cu (trong nuâc hay qu6c tê).

Tùy vào muc dQ chi ti€t mà thông tin yêu câu và khà nang s6 li~u g6c
co dUÇ1c, ta co thé l~p dl! bao dân s6 theo tùng nam và theo tùng d(> tu6i.
Nhung khi ap dl;!ng phucmg phâp thành phân, Cl;! thé nhu dl! bao trlnh bày
trong chucmg này, ngum ta thuàng tjnh theo cac nhom tu6i và theo tùng thm
ky dl! Mo 5 nam. Khi do, cac già thi€t vê cac thành phân bi€n dQng dân s6
(sinh. ch€t và di cu thuân tuy) së phài dua ra cha cac thài diém cach nhau
5 nam ho~c cha cac khoàng thài gian 5 nam. Khi da co cac s6 li~u ban dâu
càn thi€t, phân b6 tu6i cùa nam g6c dUÇ1c dl! bao d€n nam cu6i cùng cùa
tùng thài ky 5 nam liên tiép, bang cach trù dân theo tùng doàn h~ tu6i nhÜIlg
nguài da ch€t trong ky, cQng thêm s6 trè em sinh trong ky con s6ng dUÇ1c
d€n nam cu6i ky và cQng (ho~c trù) theo tùng doàn h~ s6 di CU thuân tuy,
n€u co.

Sir dl;!ng phucmg phap thành phân. ta co thé thu dUÇ1c nhÜIlg lo~i s6li~u
sau dây :

(1) Dân s6 chia theo d(> tu6i và giâi tjnh ;

(2) cac bi€n dân s6 khac nhu : t6ng s6 dan, s6 ngum trè, s6 ngum già
và s6 phl;! nü trong dQ tu6i sinh dè ;

(3) cac chi tiêu vê cC! câu dân s6 nhu : ty trÇ>ng dân s6 theo nhom tu6i
và ty l~ giâÏ tlnh ;

(4) Dl! bao s6 trè em sinh, s6 ngum ch€t. s6 ngum di cu cùng cac ty
suât sinh, ch€t và di cu.
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Nhu da dé c~p à tren, ca sà thich hqp nhât cho ml)t dl! Mo dân sa theo
phuang pbap thành phân là sir d\,mg phân b6 tuôi và gi6i tinh cùa ml)t cul)c
tÔng diéu tra dân sa làm dân sa gac. CUl)c tÔng diéu tra dân sa cà nuac gân
dây nhât dugc tién hành vào thài diém 0 già ngày 1 thang 4 nam 1999. Vi v~y,
dl! Mo này da chçm phân bô tuÔi và giai tinh cùa cul)c TÔng diéu tra dân sa
và nhà à nam 1999 làrn dân sa gac. Vi thài diém cùa cul)c TÔng diéu tra dân
sa nâm 1999 là 0 già ngày 1 tbang 4, nen nam noi dén trong dl! Mo là nam
két thuc vào ngày 31 tbang 3.

Ddnh gUi so li~u diê'u tra vé' ttfng sô'dan

Ml)t trong nhÜIlg lo~i sai sa rât phô bién trong cac cul)c diéu tra vé dân
sa, d~c biçt trong cac cul)c tÔng diéu tra, là sai sa ph~ vi diéu tra do dang
ky trùng ho~c bo sot nhân khâu. Trnh hinh chung à cac nuâc dang phat trién
là bo sot nhiéu han dang ky trùng, nen ành huàng phai hqp cùa hai d~ng sai
sa ph~m vi diéu tra se dân dén diéu tra thiéu nhân khâu. CUl)c TÔng diéu tra
dân sa nam 1999 cùa Viçt Nam co le ding không phài là truàng hqp ngo~i lç
cùa d~c diém chung do.

Dé danh gia muc dl) bo sot nhân khâu, trong cul)c TÔng diéu tra dân sa
nam 1999 da tién hành phuc tra két quà diéu tra à 11 0 d!a bàn diéu tra, g6m
60 d!a bàn à khu Vl!c thành th! và 50 d!a bàn khu Vl!c nông thôn. Tir két quà
phuc tra da uâc luqng muc dl) hO sot trong cul)c TÔng diéu tra dân sa và nhà
à nam 1999 nhu Bàng 1 du6i dây :

Bang 1 : Uâc hrc;mg s6 nguùi bi bo sot trong TÔng diéu tra (TDT)
và Phuc tra (PT)

Lo~i dang ky 56 ngllài

56 ngllài thu th~p dllQ'C trong TOT, nhung không thu th~p dllQ'C trong PT 485

56 ngllài thu th~p dllQ'C ca trong TOT và PT 42.535

56 ngllài không thu th~p dllqc trong TOT, nhung thu th~p dllqc trong PT 552

Ngllon : TEH 1999. Hà Nf)i - 2000
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Két quà cho thâ"y, muc dQ hO sot trong diêu tra và trong phuc tra là
tuang duang nhau. Tù bàng này da tinh duqc ty l~ bo sot chung là 1,3 phân
tram. Theo tiêu chuan qu6c té, thl dây là mQt ty 1~ bo sot thâ"p. Tù do, dl! Mo
này khô.ng tién hành diêu chinh l~i t6ng s6 dân do bo sot.

Danh gia sô' li~u vê' phan M' tudi và gim tinh

Nhu da dé c~p, dl! Mo này chçm phân b6 dân s6 theo giro tinh và nhom
5-dQ tu6i theo két quà t6ng hqp toàn bQ cùa cUQc T6ng diéu tra dân s6 và nhà
à nam 1999 làm g6c. Dé danh gia muc dQ sai sot cùa s6 li~u vê phân b6 dân
s6 theo giro tinh và nhom 5-dQ tu6i, chung tôi da sù d\mg phuang phap cùa
Ban Thu ky Liên hqp qu6c hay con gQi là chi s6 chinh xac giâi tinh-tu6i Liên
hqp qu6c 1. Chi s6 này bao g6m vi~c cho diêm cac ty s6 giâi tinh và ty s6 tu6i
cho tâ"t cà cac nhom 5-dQ tu6i trong khoàng tu6i tù 0 dén 74 tu6i.

Diim ty sô'-giéti tinh duqc tinh. bàng hi~u s6 giüa ty s6 giâi tinh à mQt
nhom tu6i này so vro ty s6 giro tinh nhom tu6i kê liên phia trên r6i lâ"y s6 blnh
quân cac hi~u s6 này, không tinh dén dâ"u cQng, tru.

Ty s6 tu6i duqc dinh nghïa bâng ty s6 giüa nhùng ngubi à mQt nhom
tu6i này so vro s6 trung blnh cùa nhùng ngubi à hai nhom tu6i kê lién bên
c~nh nhu sau :

Px 2Px
TY sô tu6i = x 100 x 100

(Px.1 + Px+1)/2 Px.1+ Px+1

Trong do: Px - Dân so nh6m tu6i x

PX- l
- Dân so nh6m tu6i "X-l

PX+l
- DAn so nh6m tu6i x+1.

Vro mQt phân b6 tu6i blnh thuO'ng, ty s6 tu6i, khi biéu dien bàng s6
phân tram, së râ"t gân vro 100. Do do, së tinh cac chênh l~ch ty s6 tu6i so vro
100 và l~y s6 blnh quân cùa chung, bâ"t kê Mu cQng trù, làm diim ty sô'-tu6i.
Diêm ty s6-tu6i phài tinh riêng cho nam và nfr.

1. HUÔDg dAn chi titt cach Hnh chi s6 này, xem Population and Social Statistics, Part 1.
Population Statistics, by KOlO Ueda, September 1998. Statistical Institute for Asia and the
Pacifie (SIAP), Tokyo, Japan.
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Do ty s6-giâi tfnh 6n dinh hon so vâi ty s6-tu6i, nên no co quyén s6 16n
hon trong diêm ph6i hqp. Cl;I thê, diim phôî }l(lP dugc tfnh bâng cach lây ba lân
diém ty s6-giâi tfnh cQng vâi diêm ty s6-tu6i nam cQng tiép vâi diêm ty s6-tu6i
nit Két quà tfnh toan cl;! thé cho s6li~u T6ng diéu tra dan s6 và nhà cr nàm J999
vé phân b6 dân s6 theo giâi tfnh và nhom 5-dQ tu6i dugc trlnh bày cr bàng 2.

Kinh nghi~m thl!c té cha thây, gia tri diém ty s6 giâi tinh ho~c diêm ty
s6 tu6i (nam, nü) 16n hon la co thé coi là 'cao', tûc cr do s6li~u vé phân b6
dân s6 theo giâi tinh-tu6i co sai s6. Tù cach tinh chi s6 ph6i hqp, la co duàng
biên 'cao' cha chi tiêu này là : IOx3 + 10 + 10 =50. Két quà tinh toan b6n
diêm ty s6 cr trên cho thây tât cà déu nÀm kha thâp so vâi duàng biên 'cao',
chûng 10 không co sai s6 dang kê trong phân b6 dan s6 theo giâi tinh và nhom
5-dQ tu6i theo s6li~u T6ng diéu tra dân s6 và nhà cr nam 1999.

Bang 2 : Chi s6 chinh xac gim tinh-tuÔi Liên hen> qu6c, Vi~t Nam 1999

Chitiêu Gia t~

Diêm tY 56 giai tinh 3,0

Diêm tY 56 tuOi cùa nam 6,5

Diêm tY 56 tu6i cùa nu 5,6

Diêm pMi hqp 21,2

Ngll6n : T6ng qlC thông kê. Hà N9i - 2001.

Cac gia thiét

Trong ba thành phân xac dinh quy mô và ca câu dân s6 Vi~t Nam trong
tuong lai: sinh de, tù vong và di cu qu6c té, dl! Mo này gia thiét di cu qu6c
té bâng không. Oic gia thiét vé sinh và tù vong dugc trlnh bày duâi dây.

Gia thiét vé' sinh

Co thé xây dl!llg cac già thiét vé sinh bâng cach sù dl;!ng cac ty suât sinh
d~c trung theo tu6i ho~c cac s6 do t6ng hqp mUc sinh nhu t6ng ly suât sinh
(1FR) cùng vâi phan b6 ty trçmg cac ty suât sinh d~c trung theo tu6i. Trong hai
thành phân cùa mQt già thiét vé sinh, mûc sinh së quan trQng hon, con mô hlnh
sinh it quan trQng hon, và trong truàng hqp kho xac dinh mô hlnh sinh thl!c cho
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dan s6 dang nghiên cUu, ta co thé sir dl;mg mô hinh sinh mâu (Vi dl;!, mô hinh
sinh cùa Coale và Trussell, mô hinh sinh co quan h~ Gompertz cùa Brass 
Manual X : Indirect Techniques for Demographic Estimation, United Nations,
1988 ; ho~c bàn dich tiéng Vi~t : Câm nang s6 X : cac ky thu~t gian tiép vê uac
luçmg nhan khâu hqc. Hà N<)i : Nhà xuâ't bàn Khoa hqc và Ky thu~t -1996).

Mûe sinh

Dé co ca sb dua ra già thiét vê sinh, ta phài dl!a vào xu hué1ng thay d6i
muc d<) và mô hinh sinh trong qua khu cha dén hi~n t~i dé dl! kién khà nang
thay d6i cùa chung trong tuang lai. Bàng 1 dua ra mQt lo~t cac uac luçmg vê
muc sinh tir cac cUQC t6ng diêu tra dân s6 nam 1989 và 1999, và cac cUQc diêu
tra mâu qu6c gia vê nhan khâu hqc và suc khoe vào cac nam 1988, 1994 (côn
gqi là diêu tra giüa ky), 1997 và 2002. T6ng ty suâ't sinh cùa Vi~t Nam da
giàm tir 4,0 con/phl;! nü trong thài ky 1987 xu6ng côn 2,33 con/phl;! nü thm
ky 1998-1999. Bao cao két quà Diêu tra nhân khâu hqc và suc khoe Vi~t Nam
2002 cha thâ'y, 1FR da giàm m~nh xu6ng côn 1,9 con/phl;! nü trong thài ky
1998-20022. Bao cao ding cha thâ'y, m~c dù không nghi ngà vê vi~c muc sinh
cùa Vi~t Nam giàm nhanh trong nhiêu nam qua, d~c bi~t trong thài ky giüa
hai cUQc diêu tra VNDHS 1997 và 2002, song co thé vân Mo cao thiéu m<)t
s6 s6 sinh nhâ't dinh trong cUQc diêu tra VNDHS 2002.

Xuâ't phat tir muc sinh uac luçmg tir két quà T6ng diêu tra dân s6 và nhà
b nam 1999, chung tôi da dl! Mo cac gia tri lFR cha tÙIlg khoàng thm gian
5-nam nhu sau :

Bang 3 : DI! bao tÔng ty suat sinh (TFR) theo 3 phuong an giam sinh :
thap, trung binh và cao

Phuemg an
T6ng tY suât sinh (sô con/phl,l na)

1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019 2019-2024

Phuemg an thâp 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7

Phuemg an trung binh 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9

Phuemg an cao 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1

2. D6i vâi cue><: diéu tra VNDHS 2002, cac ty suat sinh tinh cha thài ky 5 nâm tnrâc cu(>c dieu
tra, tûc vào khoàng tù giîi'a nàm 1998 dén giùa nàm 2002, vâi trung diém cùa thèri ky này là
vào dâu nâm 2000.
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Vi~c dl! Mo muc sinh duqc mô tà nhu sau. Truac hét, quan sat sI! thay
dôi cac gia tri tÔng ty suât sinh trong qua khu cho thây chung giàm nhanh và
co xu huang ch~m l~i trong nhûng nam gân dây. Vi v~y, xu huang thay d6i
do duqc xâp xi bâng mQt hàm s6 mü tl! nhiên, y = a*exp(b*x), cJê tir do xac
dinh duqc mQt t6c dl) tang, b, cùa ty suât sinh t6ng cQng theo hàm s6 mü do.
Sau do, ta càn chçm mQt gia tri tÔng ty suât sinh xuât phat dé cùng vm t6c dQ
tang b së dl! Mo cac gia tri t6ng ty suât sinh cho cac thà:i ky 5 nam tir 2000
2025. Oic diêm co thé cho SI! ll!a chçm thich hqp là : (i) 1FR =3,8 con cho
ml)t phl;l nü tinh cho nam 1988-1989 ; (ii) TFR'= 3,52 tinh cho nam 1992
1993 ; TFR = 3,1 con tinh cho nam 1993 ; (iii) TFR = 2,67 tinh cho thà:i ky
5 nam 1992-96 và (iv) TFR =2,33 tinh cho nam 1998-1999.

Ta biét râng, TFR cho nam 1988-1989 duqc tinh trl!c tiép tir két quà
tÔng diêu tra dân s61989. Danh gia chât luqng s6li~u (TDTDS 1989,1991)
cho thây no co d<') tin c~y cao. TFR cho nam 1993 cüng là gia tri duqc tinh
trl!C tiép tir két quà cul)c diêu tra giüa ky 1994. Tuy nhiên, theo Két quà chù
yéu (TcrK, 1995), thi gia tri TFR do co thé thâp han thl!c té do bi bo sot
sinh. Gia tri TFR cho nam 1992-1993 duqc tinh dl!a vào két quà cul)c dieu
tra bién dl)ng dân s6 1993, nhung co sir dl;lng phuang phap uac luqng gian
tiép (phuang phap Brass dl!a trên s6 con da sinh và s6 con con s6ng) dé diêu
chinh cao thêm do cho râng da diêu tra sot s6 sinh. Ta cüng không biét ml)t
cach châc chân da diêu chinh lên bao nhiêu phàn tram, nhung co thé nMn
dinh râng no da bi dieu chinh lên cao han muc thl!c té. Vi~c tinh TFR =2,67
cho thài ky 5 nam 1992-1996 (chu không phài ngân han) tir cu<')c diêu tra
VNDHS 1997 nhâm dap U'ng ba tiêu chuân : cung câp duqc cac thông tin
gàn nMt, giàm sai s6 mâu và giàm duqc khà nang khai bao sai nam sinh. 50
vai TFR =3,3 con tinh duqc tir Diêu tra giüa ky 1994, thi TFR da giàm duqc
han ml)t nira con trong thài gian 3 nam - ml)t t6c d<') giàm sinh nhanh. Bâo
cao phân tich két quà cu<)c diéu tra cho biét muc giàm sinh nhu thé là kha
nhanh song cüng chi nâm trong ph~m vi da quan sat duqc CI mQt s6 nuac
(VNDHS 1997. Hà n<)i 1999). TFR tinh cho nam 1998-1999 duqc dl!a trên
s6 li~u TÔng diéu tra dân s6 và nhà CI nam 1999. Con s6 này cüng da duqc
diêu chinh lên dl!a vào két quà phuc tra vê muc dl) bo sot sinh trong diêu tra
thu th~p s6 li~u (TDT 1999. Két quà diéu tra mâu. Hà Nl)i, 2000). Gia tri
TFR này duqc lây làm diém xuât phat cho vi~c .1~p dl! bao muc sinh trong
tuang lai.

Két quà tinh toan theo quy trinh mô tà CI trên duqc dùng làm phuang
an trung binh cùa dl! bao này. Theo phuang an- này, Vi~t Nam së d~t duqc
muc sinh thay thé (2,1 con d6i vm ml)t phl;l nü) vào nam 2005. Phuang an
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thâp và phuang an cao dugc hinh thành do cha râng èJ mÔi thài ky 5 nam TFR
tuang Ung se chênh khoàng 0,2 con thâp han và cao han so vai phuang an
trung binh.

DI! bao này dugc thl!c hiçn vai già thiét cac yéu t6 chfnh tri, kinh té và
xa h\li pbat trién binh thuèmg. Ta biét râng, tOng ty suât sinh phl;l thu\lc trl!c
tiép vào m\lt s6 yéu t6 chfnh quyét dinh muc sinh : mô hinh két Mn, d\l dài
thÛ'i gian mât kinh sau khi dè con, muc d\l thl!c hiçn phOng tranh thai, muc d\l
n~o/pba thai (xem, John Bongaarts và Robert Potter, 1983, Biology and
Fertility Behavior : An Analysis of Proximate Determinants, New York,
Academic Press). Tuy nhiên, trong diéu kiçn Viçt Nam là moi trung vi khi két
hôn lân dâu da không tang trang vong 25 nam qua và On dinh èJ muc 21 nam
(theo VNDHS 2002) ; thm gian mât kinh sau sinh không qua ngan, trung binh
khoàng chin tbang (theo DTGK 1994, VNDHS 1997 và VNDHS 2002) ; và
muc d\l n~o/pba thai tang lên không dang ké (theo VNDHS 2002), thi ké
ho~ch hoa gia dinh tiép tl;lc là yéu t6 quyét dinh nhât làm giàm muc sinh trong
tuang lai. Duai dây chUng tôi chù yéu nMn m~nh m\lt s6 d\lng ll!c chfnh cho
công tac dân s6 và ké ho~ch hoa gia dinh.

à tâm vi mô, Dàng và Chfnh phù Viçt Nam luôn luôn nMn m~h vân
dé phài h~ thâp muc sinh dé d~t dugc muc sinh thay thé và On dinh quy mô
dân s6 càng sam càng t6t. Nghi quyét cùa Dàng C\lng san Vi~t Nam vé công
tac dân s6 và kého~ch hoa gia dinh (tbang 1 nam 1993) khâng dinh m\lt cach
rô ràng viçc gia tmg dân s6 qua nhanh se dân dén nhiing kho khan 160 vé xa
Mi, kinh tévà môi sinh. Nghi quyét dé ra ml;lc tiêu 'thl!c hiçn quy mô gia dinh
nho' - khuyén khfch mÔi c~p vg ch6ng chi co m\lt ho~c hai con dé h~ tMp
muc sinh tién tai 6n dinh dân s6. Chién lugc dAn s6 dén nam 2000, Chién lugc
dân s6 2001-2010, Chién lugc cham soc suc khoe sinh san 2001-2010 cùa
TM lu60g Chfnh phù và Pbap lçnh dân s6 cùa Ùy ban Thuèmg VI;l Qu6c Mi
là nhiing ké ho~ch chfnh thuc và toàn di~n nhâm t~p trung cac nÔ Ivc dé thvc
hi~n co hi~u qua Nghi quyét noi trên.

à tâm vi mô, nhân dân noi chung và phl;l nu trong tu6i sinh dè noi riêng
da co nhiing chuyên bién dang kê trang nh~n thuc vé quy mô gia dinh nho.
Két qua cac cU\lC diéu tra nhân khâu hQc và suc khoe cho thây, s6 con mong
mu6n cùa nhiing phl;l nu hiçn dang co ch6ng liên tl;lc giam, tù 3,35 con nam
1988 xu6ng con 2,81 con nam 1994 và dén nan 2002 chi con 2,4 con. Trang
s6 phl;l nu trong tu6i sinh dè dang co ch6ng và hiçn co hai con khi dugc hoi
vé co mu6n sinh thêm con nua không, thi ty tfQng trà lm không nam 1988 chi
co 53%, dén nam 1994 da tang lên 75% và dén nam 2002 tâng lên tai 92%.
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Kinh té Ôn dinh và phat trién, dm. s6ng dugc cài thiçn và vi~c cham soc con
c,ii t6t han da, dang và së tiép tl;lc gop phân làm chuyén dôi mQt cach sâu sâc
nh~n thuc cua ngum. dân vê h~n ché sinh dè, dé h~ thâp ty lç gia tang dân s6.

Ké ho~ch hoa gia dlnh tiép tl;lc dugc xem là biçn phap quan trQng dé
thl!c hi~n chuang trlnh dân s6 mà Nghi quyét Trung uang da dinh huang.
Trong nhiéu nam qua, công tac này da gop pMn chu yéu làm tang ty ~~ hiéu
biét vé cac biçn phap tranh thai. Nam 1988, 94,1 % phl;l nu da tÙDg co ch6ng
biét it nhât mQt bi~n phap tranh thai ; con s6 này tiép tl;lc tang lên 98,8% nam
1997 và 99,5% nam 2002.

Kého~ch hoa gia dlnh vân là giài phap cet bàn dé cac c~p vg ch6ng thl!c
hiçn viçc tranh thai. Trong thèli gian qua, ty lç hi~n dang sir dl;lng bi~n phap
tranh thai tang nhanh : tir 53% nam 1988 lên 65% nam 1994, và 79% nam
2002. Tuy nhiên, trong s6 ngum. hi~n dang sir dl;lng biçn phap tranh thai, s6
dang sir dl;lng bi~n phap truyên th6ng kém hiçu quà vân con dang ké và co
chiêu huang tang lên (15,5% nam 1988, 21,2% nam 1994 và 21,8% nam
2002). VOi phuang châm da d~g hoa viçc sir dl;lng cac biçn phap tranh thai
và khuyén khfch sir dl;lng cac biçn phap tranh thai hiçn d~i co hi~u quà cao,
chuang trlnh ké ho~ch hoa gia dlnh tiép tl;lc gop phân quan trQng làm giàm
nhanh mUc sinh.

Hiçn t~i, Viçt Nam dang è1 giai do~n giUa cua sI! chuyén dich tiép tl;lc
trong hành vi và thai dQ tai sinh sàn, trong tuang lai không xa sè dân dén viçc
mûc sinh giàrn xu6ng thâp tuang tl! nhu tlnh hlnh da xày ra è1 mQt s6 nuac
thuQc khu V'!c Dông và Dông Nam fi.. (vi dl;l, TFR nam 2002 cua Trung Qu6c
= 1,8 con/phl;l nu ; H6ng Kông = 1,0 ; Nh~t Bàn = 1,3 ; Hàn Qu6c = 1,5 ;
Xinhgapo =1,6; Thai Lan =1,8)3. Chung tôi cho ràng tÔng ty suât sinh cua
Vi~t Nam sè giàm xu6ng mUc thay thé (TFR =2,1 con/phl;l nu) và vân tiép
tl;lc giàrn cho dén khi d~t mûc sinh thâp han. cac nghiên clÎ'U nhân khâu hQc
vai nhüog nuac co mUc sinh thâp dang ké so vai mUc thay thé cho thây, diêu
do chi xày ra khi co nhüog thay dôi m~nh mè trong 16i s6ng liên quan dén
hôn nhân, gia dlnh và tlnh dl;lC. Truyén th6ng và van hoa Vi~t Nam vOi tu
tubng Nho giao là cet bàn, thl nhüog thay dôi nhu thé sè con xa l~. Triét ly
Nho giao cho râng, ngum. không co con là vô phuc. Diéu này da an sâu trong
suy nghï cua tÙDg con ngum.. Cocon là 'phuc' - mQt trong ba uac vQng lan
cua ngum. Viet Nam ; hai uac vQng kia là 'lQc - giàu co' và 'thQ - sûc khoe'.

3. ESCAp, 2002, Population DaIa Sheel 2002. Bangkok: United Nations.
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Hi~n nay, phân lan phl;l nü da nh~n thuc dugc vi~c phài thl!c hi~n quy mô gia
dlnh m(>t dén hai con, song, nhu két quà diéu tra giüa ky cho thâ'y (TCI'K,
1995), tâ't cà phl;l nü dugc phong vâ'n da trà lài là mu6n co con.

Mô hinh sinh

Trong s6 cac mô hinh sinh mâu dugc dua vào trong cac b(> phân mém
sù dl;lng cho dl! bao dân s6 theo phuang phap thành phân, chung tôi da chç>n
mô hlnh sinh de sam. Mô hlnh này thuèmg co quan h~ v6i vi~c phl;l nü két
hôn sam.

Nhu da dé c~p atrên, tu6i trung vi khi két hôn Mn dâu cua phl;l nÜ Vi~t

Nam 6n dinh amuc 21 nam trong vong 25 nam qua (VNDHS 2002, 2003).
Tu6i két hôn nhu thé thâ'p so v6i nhiéu nuac dang phât trién achâu A và m(>t
s6 vùng khac trên thé giai.

Dong thài, mUc sinh anuac ta vân dang tiép tl;lc giàm. Mô hinh sinh se
thay d6i khi muc sinh giàm. Nhu co tM thâ'y qua Bàng 4, anhüog nhom tu6i
cao muc sinh giàm nhanh han so vai nhüog nhom tu6i tre (du6i 25 tu6i). Diéu
này se gap phân làm cho mô hlnh sinh cua dân s6 Vi~t Nam thay d6i theo xu
huang de con sam han.

Bang 4 : Ty suat sinh d~c trlOlg theo tuoi theo mc)t s6 nam chQn lQc,
Viçt Nam, 1987-2002

Nh6m VNDHS- T6ng diéu tra EMu tra giO'a VNDHS-1997 T6ng diéu tra VNDHS-
tu6i 1988 dân 561989 ky-1994 (1992-96) dân 561999 2002

(1987) (1988-89) (1989-93) (1999-89) (1998-02)

15-19 20 35 38 39 29 25

20-24 235 197 196 178 158 138

25-29 243 209 189 148 135 114

30-34 151 155 124 95 81 60

35-39 85 100 69 52 41 26

40-44 51 49 31 20 18 10

45-49 11 14 2 4 6 2

Ngu6n : VNDHS 2002, Hà Nr)i, 9-2003
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Già thiét vé tu vong

Mûe tiÎvong

DÂN SO vÀ PHAT TRIÉN 0 vrtr NAM

Già thiét vê tir vong cùa dl! Mo này duÇl'c dua ra trên ca sb trién vçmg
song khi sinh (eo) và mô hlnh tir vong theo tu6i. Néu co duÇl'c cac chi tiéu này
cha m~t so thèri. diém truâc nàm làm dl! bio, thl cach tot nhât dé xAy dlJI1g già
thiét là ngoll-i suy xu huâng cùa qua khu cha tllang lai. Diêu này doi vâi
trtrèmg hqp Vi~t Nam là kho co duÇl'c do thiéu ngu6n so li~u tin c~y.

Nàm 1979, dl!a vào két quà T6ng diêu tra dAn so 1 thang 10 nàm 1979,
Ban cru dll-o t6ng diêu dAn so trung uang (TDTDS 1979, 1983) da tinh duÇl'c
trién vçmg song khi sinh (eo) cho nàm 1979 là 63,7 nàm doi vâi nam, 67,9
nàm doi vâi nu, và 66,1 nàm chung cha cà hai giâi. Ty suât chét cùa tre em
duâi 1 tu6i (IMR) mà bàng song do dua ra là 45 phân nghln (cho cà hai giâi).
Con so này cao han m~t chut so vâi trién vçmg song tinh duÇl'c sir dl,mg soli~u

t6ng diéu tra dAn so 1989. Theo bàng song nàm 1989, trién vQng song khi
sinh cha nàm 1988-1989 cùa nu là 67,5 nàm và cùa nam là 63,0 nàm. Ty suât
chét trè em duâi 1 tu6i ûng vâi cac gia tri trién vQng song b trên là 43,9 phan
nghln doi vâi trè em gai và 44,6 phân nghln doi vâi trè em trai, tinh chung
cha cà hai giâi là vào khoàng 45 phân nghln. Co ca sb dé tin râng, muc tir
vong cùa nuâc ta giàm trong vèmg 10 nàm 1979-19894• Nhu v~y, trién vQng
song khi sinh nàm 1979 cao han nàm 1989 co thé chù yéu do muc d~ dây dù
cùa soli~u tir vong thu th~p nàm 1989 tot han nàm 1979, chu không phài do
muc tir vong tàng.

Nàm 1994, Ùy ban Quoc gia DAn so và Kého~ch hoa Gia dlnh và T6ng
cl,lc Thong kê da l~p bàng song cha cà nuâc dl!a vào két quà cu~c diêu tra bién
d~ng dân so và ké ho~ch bOa gia dlnh 1 thang 4 nàm 1993. Tuy nhiên, trién
vQng song khi sinh mà bàng song này biéu thi Wcao han dâng ké so vâi trién
vQng song theo bàng song nàm 1989. Nguèri. ta cha rAng co lë cu~c diêu tra
nàm 1993 da thu th~p thiéu so nguèri. chét nhiêu han cu~c t6ng diêu tra 1989,
chu không thé co khà nàng muc tir vong giàm xuong nhanh nhu v~y trong
vong 4 nàm (1989-1993).

4. Demographie Trends in Vietnam, by Magali Barbieri, James Allman, Pham Bieh San and
Nguyen Minh Thang (Bang 3, tr. 213). Population. An Englisll Selection. 8, 1996, p. 209-234.
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Qua phân tich s6 li~u TÔng diêu tra dân s6 và nhà à nâm 1999 TÔng
Cl;lC 'Ib6ng kê dà dua ra uac luçmg eo cho nâm 1998-1999 là 70 nâm d6i vai
nü, 67 nâm d6i vOi nam. Œc luçmg này dugc thl;l'c hi~n dl;l'a trên gia tri IMR
=37 phân nghÙl tinh tù s61i~uT6ng diêu tra dân s6 và nhà à 1999. Chung tôi
dua ra biêu so sanh muc tir vong cùa Vi~t Nam vOi cac nuac khac trong khu
Vl;l'c Dông Nam Anhu sau :

Bàng 5 : Ty suat chét tre em dtrôi 1 tuÔi và triên v(.mg song khi sinh
aciic ntrac trong khu vl!c Dông Nam A

Nl/OC Nam diéu tra IMR eo(nam)
(phân nghin)

Nam NO'

Vi~t Nam 1989 45 63,0 67,5

1999 37 67 70

Bru-nây 1999 6 74 76

Campuchia 2000 76 54 59

Lào 1999 91 53 55

IndOnêxia 2000 42 65 69

ThâiLan 2000 18 71 76

Mianma 2000 89 60 59

Malaixia 2000 8 70 75

Philippin 1999 31 68 72

Sing-ga-po 1999 3 70 80

Ngll6n : TDT1999. Hà NQÎ. 2001.

Truac hét ta thâ"y râng, uac luçmg muc tir vong cùa Vi~t Nam kM phù
hqp vai uac luçmg cùa cac nuac khac, cho thâ"y két qua uac luçmg eonhu thé
là co thé tin c~y dugc. Thu hai, vai gia tri trién vçmg s6ng luc sinh hi~n nay,
tlnh trl;lng suc khoè cùa Vi~t Nam mai chi à muc trung bÙlh so vOi cac nvoc
trong khu Vl;l'c Dông Nam A, co t6t hon so vOi Cam-pu-chia, Lào, Mianma
và In-dô-nê-xi-a, nhung kém hon so vOi Ma:-lai-xia, Phi-lip-pin, Thai Lan,
và Sing-ga-po. Thu ba, trong 10 nâm giüa hai ky t6ng diêu tra dân s6 nâm
1989 và 1999, trién vQng s6ng luc sinh cùa dân s6 nuac ta tAng len 4 nâm
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d6i vai nam và 2,5 nàm d6i vai nu. Vai nhÜllg thành tich d~t duge nhiêu
nàm qua và nhÜllg e6 gâng tiép t\le trong thm. gian tai, eo ea sà dé tin râng,
mue tir vong Viçt Nam tiép t\le giàm, tue trién vQng s6ng tiép t\le tàng ; và
mue tàng nhu trên kM gân vai mô hlnh tàng tu6i thQ eùa Liên hgp qu6e nhu
Bàng 6 duai dây.

Bàng 6 : Mô htnh tâng tuÔi the,) cùa Lién hgp qu6c

Mlle tù yang xuat phat Nam Na
(eQ tinh bang nam)

55,0-57,5 2,5 2,5

57,5-60,0 2,5 2,5

60,0-62,5 2,3 2,5

62,5-65,0 2,0 2,5

65,0-67,5 1,5 2,3

67,5-70,0 1,2 2,0

70,0-72,5 1,0 1,5

72,5-75,0 0,8 1,2

75,0-77,5 0,5 1,0

77,5-80,0 0,4 0,8

80,0-82,5 0,4 0,5

82,5-85,0 0,4 0,4

85,0-87,5 0,4 0,4

87,5-92,5 - 0,4

Ngu6n : United Nations, Population Division, 1998.
World Population Projections to 2150.

Do mue tir vong eùa nuae ta hi~n da giàm xu6ng thff'p, nên nhfrng thay
d6i nhû vé mue tir vong không ành huàng nhiêu dén két quà dl! bao. Tu do,
dl! Mo này già thiét rAng trién vQng s6ng khi sinh se tàng theo mô hlnh tllng
tu6i thQ eùa Liên hgp qu6e. Xuff't phat tu gia tri eo nàm 1999 ta eo két quà dl!
bao eo nhu à Bàng 7. Theo mue tàng này, dén eu6i ky dl! bao, triên vQng s6ng
lue sinh eùa dan s6 Vi~t Nam vÀn ehua vuÇft trién vQng s6ng eùa Sing-ga-po
hi~n nay (1999).
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Bang 7 : Dt,J bao eo cho cac thùi ky 5 nâm tir 1999-2024

Thài KY 5 nâm Nam Na

1999-2004 66,5 70,1

2004-2009 68,0 71,6

2009-2014 69,2 73,1

2014-2019 70,4 74,3

2019-2024 71,4 75,5

Mô hinh tu vong theo giUi tinh-tu6i

613

Ngoài trién vçmg song khi sinh, phuang phâp thành pMn dài hoi phài c6
mÇ'>t mô hinh tir vong thfch hqp dé cùng vôi eosë tinh ra xac suât song theo tu6i.
Khi so sânh mô hinh tir vong cùa Vi~t Nam vôi 4 hQ bàng song mâu cùa Coale
Demeny da rut ra két lu~ là tr~t tl! chét cùa dân so Vi~t Nam gân vôi. hQ &le 
là hQ c6 mlÎc tir vong tre em và nguèri già thâp (UN, 1983) - han cà (TcrK,
1991). Trong dl! Mo dân so theo phuang phâp thành phân, vi~c chQn hç bàng
song này hay hç bàng song khac, hay nhu trong cùng mÇ'>t h~ bàng song, viçc
chQn hQ này hay hQ kia ành hubng không nhiéu dén két quà dl! Mo. Han nua,
mlÎc tir vong cùa tre em Viçt Nam da giàm dang kê trong nhiêu nàm gân dây.
Ty suât chét cùa tre em duôi 1 tu6i (IMR) nàm 1988-1989 là 45 phân nghln, da
giàm xuong càn 40 phân nghln nàm 1992 (TCTK&UBQGDS. 1995). Két quà
cu<)c T6ng diéu tra dân so và nhà à nàm 1999 cho uac luçmg IMR nàm 1998
1999 36,7 phân nghln (BCD1W. 2(00). Vi v~y, dl! 00.0 này sir d~ng mô hinh tir
vong hQ &le trong hç thong bàng song mâu cùa Coale - Demeny.

Gia thiêt vê' di cu thuâ'n tuy

Di cu quoc té c6 ành hubng không nho dén qui mô dân so cùa nhiéu
nuac. Do thiéu ngu6n thông tin tin c~y vé thành phan bién dÇ'>ng này, nên dl!
bâo da già thiét luçmg di CU quoc té thuan tuy bà.ng không.

Két qua dt,J bao

Két quà quan trQng nhâ't cùa mÇ'>t dl! Mo dân 50 theo phuang phap
thành phan doàn Mlà phân b6 dân so theo tu6i và giai tinh. Bàng 6 phan
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Phl;l ll;lc trinh bày phân b6 dân s6 theo nhom tu6i 5 nâm theo nam và nü và
theo ba phuemg an dl! Mo. Nhu da dé c~p trong phân phuO'ug phap thành
phan, ngoài thông tin quan tn;mg nhât này, dl! Mo con cho ta nhiéu chi tiêu
dân s6 cO' bàn khac. Sau dây là tom tat nhüog két quà chinh thu dUÇ1c tir dl!
Mo này, liên quan dén t6ng s6 dân{ ty l~ giai tinh, cac ty suât hl? tich và cO'
câu tu6i. Dong thèti, trong ba phuang an, dl! Mo này coi phuemg an trung
binh, tuc Ung vai khà nâng d~t dUÇ1c muc sinh thay thé vào nâm 2005, là
hi~n thl!c nhât.

Két quà T6ng diéu tra dân s6 và nhà à nâm 1999 cha thây, s6 dân Vi~t

Nam t~i thèti diêm diéu tra 0 gièt ngày 1 thang 4 nam 1999 là 76.323,2 nghln
nguèti. Theo cà ba ph.uemg an, s6 dân dl! Mo tang liên tl;lc qua cac thèti ky và
dén nam 2004, s6 dân Vi~t Nam không duai 80 tri~u ngum. Dén cu6i ky dl!
Mo, tuc 25 nam sau, tang lên con s6 trên duai 100 tri~u nguèti (96 tri~u theo
phuang an thâp, 100 tri~u theo phuemg an trung blnh và 103 tri~u theo
phuemg an cao). Nhu v~y, trong cà thèti ky dl! Mo, s6 dân tang thêm khoàng
20 tri~u nguèti theo phuang an thâp - blnh quân m6i nam tang 0,8 tri~u

ngum ; 24 tri~u theo phuemg an trung blnh - blnh quân m6i nam tang gân 1
tri~u ngum ; và 27 tri~u theo phuang an cao - blnh quân moi nam tâng hem
1 tri~u ngum.

Ty l~ gié1i tmh cùa dân s6 Vi~t Nam thâp hem 100, cho thây co nhiéu
phl;l nü hem nam gié1i. Dây là do h~u quà cùa cac cul?c chién tranh kéo dài tir
nhüog nam 40 dén nhüog nam 70 cùa thé ky truac. Sau khi chién tranh hoàn
toàn châm dUt vào cu6i th~p niên 70, ty l~ gié1i tinh cùa dân s6 da tang lên.
DI! Mo này cho thây, nam 2004, ty l~ gié1i tinh cùa dân s6 vào khoàng 97, tuc
cu 100 nü giai co 97 nam gié1i. Ty l~ giai tinh tang dân qua cac nam. Vào nam
cuoi cùa thm ky dl! Mo (2024), s61uqng nü giai gân nhu cân bàng vai nam
gié1i (chênh nhau khoàng 0,4 tri~u). Chênh l~ch ty l~ gié1i tmh giüa cac phuemg
an là không dang kê.

Bàng 2 (PhI,11I;lc) trlnh bày tom tilt cac chi liêu hl? tich thu dUÇ1c qua dl!
Mo này, bao gom so sinh, s6 chét, s6 tang, ty suât sinh, ty suât chét và ty suât
tang, cho tÙDg thm ky dl! Mo 5 nam. Quan tâm dén chi tiêu sinh, ta biét ràng
dl! Mo da co ba già thiét khac nhau vé xu hué1ng thay d6i t6ng ty suât sinh
trong tuemg lai vé1i d~c diêm cO' bàn là giàm dân cha dén luc d~t dUÇ1c muc
sinh thay thé thl vân tiép tl,1C giàm nhung vé1i t6c dl? ch~m hem. Xu hué1ng
chung cùa cà ba phuemg an là so trè em sinh giàm dân, song co sI! dao dl?ng
lên xuong à ml?t so thm ky Cl;l thê, vi dl;l, vé1i phuemg an thâp, tuc già thiét muc
sinh giàm nhanh, so sinh giàm ngay giüa thm ky 1999-2004 và 2004-2009,
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nhung sau do ll;li tango M~c dù v~y, diéu dang chu y là ty suât sinh thô giàm
dân theo cà ba phuang an chu yéu là do ành hui'mg cua ca câu tu6i phl;l nü dl!
Mo cho timg thài kY.

Muc tir vong (dugc biêu th~ bbi triên vçmg s6ng trung binh luc sinh)
trong dl! Mo này dugc già thiét tang theo Mô hinh tang tu6i thQ cua Liên hqp
qu6c. Két quà là, ty suât chét thô, theo cà ba phuang an, co xu huang giàm
dân qua cac thài ky dl! Mo 5 nam .

Ty suât tang là hi~u cua ty suât sinh thô và ty suât chét thô. Cà ba
phuang an da cho thây ty suât tang dân s6 giàm dân. Theo dl! bao này, sau
khoàng 20 nam nüa, tuc khoàng sau nam 2020, ty suât tang cua dân s6 Vi~t

Nam mai châc chAn b muc du& 1 phân tram.

Bàng 3 trinh bày phân b6 dân s6 dl! Mo theo cac nhom tu6i chinh, hay
con gQi là nhom tu6i chirc nang, g6m nhom tre em, nhom trong tu6i lao dc~mg

và nhom ngoài tu6i lao dçmg. Nhom tre em bao g6m nhÜI1g nguài du& 15
tu6i. Noi chung, chung chua tham gia lao d(>ng và phân dôrig dang di hQc.
Nhom trong tu6i lao d(>ng g6m nhÜI1g nguài tir 15 dén 59 tu6i. Nhom ngoài
tu6i 1ao d(>ng g6m nhÜI1g nguài tir 60 tu6i trb lên. Tir cach phân t6 này da dua
ra m(>t chi tiêu biêu th~ sI! phl;l thu(>c theo nghïa trong d(> tu6i co khà nang lao
d(>ng và ngoài d(> tu6i co khà nang lao d(>ng, do là ty s6 phl;l thu(>c. No dugc
xac d~nh bâng ty s6 phân tram cua nhÜI1g nguài du& 15 tu6i và 60 tu6i trb
lên so vai nhÜI1g nguài tir 15 dén 59 tu6i. Nhu v~y, chi tiêu này chi dan thuân
biêu th! sI! phl;l thu(>c tu6i, hoàn toàn không hàm th~ khà nang lao d(>ng thl!c
té cua m6i con nguài.

56 li~u b bàng 3 cho thây, noi chung s6 lugng tre em giàm dang kê
qua cac thài kY. Theo phuang an trung binh, s6 tre em giàm dugc khoàng
3,2 tri~u em. Dây là m(>t chi Mo quan trQng cho cac nhà ké hOI;lCh và chinh
sach, nhât là trong lïnh vl!c giao dl;lC và cham soc tre em, dé co sI! diéu
chinh kéhol;lch và chinh sach tùy theo cho phù hqp. Vi dl;l, trong nhiéu nam
qua, công tac giao dl;lC thuàng chu y nhiéu han dén m~t s6luqng, thi co thé
bAt dâu tir nam 2000 trb di phài quan tâm giành lIU tiên cho vi~c nâng cao
chât lugng giao dl;lC, do s6 tre em giàm, cho dù kinh phi Nhà nuac câp cho
lïnh vl!c giao dl;lC không tang ho~c tang it. Két quà dl! Mo cüng cho thây
s6 1ugng nguài già (60 tu6i trb lên) tang binh quân 250 nghin nguài mÔi
kY. 50 lugng nguài già tang d~t ra nhu câu d~c bi~t dn phài dap ung cho
nguài già.
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Vào dâu thé ky 21, Vi~t Nam co han 45 tri~u nguài trong tu6i co khà
nang lao dQng. Theo phuang an trung blnh, dén cu6i thài ky dl! Mo se tang
thêm 20 tri~u nguài, blnh quân mÔi nam tang thêm 0,8 tri~u nguài. Nhu
v~y, nhu câu vi~c làm trong nhiéu nam tai con rât lan. Hi~n t~i, Vi~r Nam
dang thl!c hi~n chuang trlnh công nghiçp hoa và hi~n d~i hoa dât nuac.
Diéu do doi hai phài co nhân công, nhung phài là nhiîng nguài tre và co
tay nghê. Uu thé cùa mQt ll!c luçmg lao dQng tre nhu à Viçt Nam se rât
thich hgp vai doi hai do. Tuy nhiên, diéu quan trçmg là hQ phài dUÇ1c dào
t~o dé co tay nghé.

M~c dù co sl! tang, giàm s6 luçmg cùa ba nhom tu6i chuc nang nhu da
dé c~p à trên, nhung ty l~ phl;! thuQc vân giàm nhanh, tir 70% nam 1999
xu6ng 55% (theo phuang an thâp và trung blnh) và 57% (theo phuang an
cao). Ty l~ phl;! thuQc giàm se gop phân làm giàm ganh n~ng phl;! thuQc kinh
té cùa dân s6. .

Co thé phân tich phân b6 tu6i cùa dân s6 qua bàng 41à bàng trlnh bày
phân b6 phân tram dân s6 theo ba nhom tu6i chinh. MQt nét d~c thù khi xem
xét bàng 4 là trong khi ty trQng nhom nguài tre giàm nhanh qua cac thài ky
5 nam, thl nhom nguài già tang liên tl;!c qua cac thài ky dl! Mo 5 nam. Dây
là do già thiét muc tu vong nuac ta tiép tl;!C giàm.

Muc sinh giàm làm cho ty trQng tre con trong dân s6 giàm nhanh. Vi
dl;!, theo phuang an trung blnh, ty trQng nhom dum 15 tu6i nam 1999 là 33
phân tram, thl 25 nam sau se giàm dUÇ1c 8 diém phân tram. Ciing theo phuang
an trung blnh và cüng trong vong 25 nam do, ty trQng nguài già tang 5 diêm
phân tram (tir 8 phân tram nam 1999 lên 13 phân tram nam 2024).

Cùng vm muc sinh giàm và ty trQng nguài già tang, tu6i trung vi cùa
dân s6 Vi~t Nam dl! Mo tang kha trong vong 25 nam tm. Hi~n nay, mQt nua
dân s6 dum 24 tu6i. Vào nam cu6i ky dl! bao, tu6i trung vi tâng lên khoàng
33-34 tu6i.

Nhu da dé c~p à trên, vâ'n dé h~ thâ'p ty lç gia tang dân s6 thông qua
công tac ké ho~ch hoa gia dlnh vân là mQt trong nhüng nhi~m Vl;l quan trQng
cùa cac ké ho~ch phât triên kinh té-xa Mi trong thài gian tm. D6i tuçmg t~p

trung v~n dQng cùa công tac này vân là phl;! nü trong dQ tu6i sinh de. Vi v~y,

bàng 5 dua ra dl! Mo s6 phl;! nü 15-49 tu6i. Nam 1999, ta co khoàng 20,8 tri~u

chi em phl;! nü trong tu6i sinh de. Chi tiêu này tang liên tl;!C qua cac nam, dén
cu6i ky dl! bao, tuc 25 nam sau, se tang lên con s6 26-27 tri~u nguài, blnh
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quân m6i nam tang thêm trên 0,2 tri~u phl;l nu vào tuôi sinh dè. Dây là mQt
con s6 cân duqc cac nhà l~p ké hO(,l.ch và chinh sach quan tâm dé co nhüng
diêu chinh thich hqp nhâm nâng cao cMt luqng cung câ'p dich VI;I ké ho~ch

hoa gia dinh cha s6 tang lên khiêm t6n này.

Tom l(,l.i, dl! Mo dân s6 này duqc thl!c hi~n sù dl;lng phuang phap thành
phân doàn h~. S6li~u vê phân b6 tuÔi và giâi tinh thu th~p tù cUQc TÔng diêu
tra dân s6 và nhà à nam 1999 duqc chçm làm dân s6 g6c. DI! bao bao g6m
ba già thiét vê t6c dQ giàm tÔng ty suâ't sinh (nhanh, vùa và ch~m), mQt già
thiét vê tù vong và già thiét di cu qu6c té thuân tl1y bàng không. Phuang an
giàm sinh nhanh cho ràng Vi~t Nam së d(,l.t duqc muc sinh thay thé vào cu6i
nam 2000, phuang an giàm sinh trung blnh d(,l.t duqc vào nam 2005 và
phuang an giàm sinh cMm d(,l.t duqc vào nam 2015. Tù do, da hinh thành ba
phuang an dl! bao dân s6 : thâp, trung blnh và cao, tuang Û'ng vâi ba già thiét
ve muc giàm sinh : nhanh, trung blnh và ch~m. Tâ't nhiên, muc dQ chfnh xac
cùa s6li~u dl! bao phl,l thuQc vào muc dQ phù hqp cùa cac già thiét dua ra vâi
thl!c té. Song, nhu da xem xét à trên, két quà dl! Mo cung câp cho ta nhüng
s6 li~u cân thiét cho công tac ké hO(,l.ch hoa phat triên kinh té-xa hQi trong
thài gian tm. .

S6 luqng trè em giàm xu6ng dang ké trong vèmg 25 nam tâi co thé
giàm nhu câu mà rQng giao dl;lC, tù do, dé)t hy vçmg cha mQt sI! cài thi~n nào
do ve châ't luqng giao dl;lC. S6 nguài trong tuÔi lao dQng tang thêm m6i nam
khoàng 0,8 tri~u nguài dua ra chi bao ve nhu câu vi~c làm rât lân cha nhiêu
nam tm. Ty trçmg nguài già tang dé)t ra nhu câu vê cham soc nguài già. Trong
yang 25 nam tâi, ty l~ phl,l thuQC giàm nhanh và tuôi trung V! cùa dân s6 tang
lên dang ké. Dieu do cha thây xu huâng lao hoa dang xày ra trong dân s6
Vi~t Nam.
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Phl;lll;lC

Bàng 1 : D1,I' bao quy mô dân s6 và ty I~ giOi tinh,
Vi~t Nam, 1999-2024

619

Nam NiI Tong 56 TY I~ giOi tinh

(nghfn ngllài) (nghfn ngllài) (nghfn ngllài) (Nam/100 niI)

Phllang an thâp

1999 37.469,1 38.854,1 76.323,2 96,4

2004 39.686,8 40.786,2 80.473,0 97,3

2009 41.855,4 42.708,1 84.563,5 98,0

2014 44.012,8 44.677,9 88.690,7 98,5

2019 46.046,8 46.559,2 92.606,0 98,9

2024 47.769,5 48.186,4 95.955,9 99,1

Phllang an trung bfnh

1999 37.469,1 38.854,1 76.323,2 96,4

2004 40.035,0 41.117,4 81.152,4 97,4

2009 42.578,4 43.396,6 85.975,0 98,1

2014 45.137,6 45.750,0 90.887,6 98,7

2019 47.569,0 48.011,5 95.580,5 99,1

2024 49.702,3 50.032,8 99.735,0 99,3

Phllang an cao

1999 37.469,1 38.854,1 76.323,2 96,4

2004 40.200,6 41.275,0 81.475,5 97,4

2009 43.106,4 43.899,1 87.005,4 98,2

2014 46.056,6 46.625,6 92.682,2 98,8

2019 48.883,6 49.265,0 98.148,6 99,2

2024 51.422,3 51.674,9 103.097,1 99,5

Chu thich : Nam và nfi Crlng l{li co thl không bà.ng t6ng st!do làm tron sô~
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Bang 2 : Tom tÂt két qua dl! bao theo cac phmmg an,
Vi~t Nam 1999-2024

1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019 2019-2024

PhlIang ân thap

1.56sinh 6.877.872 6.869.832 6.990.853 6.892.848 6.482.865

2.56 chét 2.728.094 2.779.309 2.863.719 2.977.485 3.133.050

3.56 tang 4.149.778 4.090.523 4.127.134 3.915.363 3.349.815

4.CBR 17,6 16,7 16,1 15,2 13,7

5. COR 7,0 6,7 6,6 6,6 6,6

6.GR 10,6 9,9 9,5 8,6 7,1

PhlIang ân trung binh

1.56sinh 7.586.840 7.635.559 7.808.705 7.701.131 7.318.509

2.56 chét 2.757.645 2.813.008 2.896.086 3.008.225 3.164.020

3.56 tang 4.829.195 4.822.551 4.912.619 4.692.906 4.154.489

4.CBR 19,3 18,3 17,6 16,5 15,0

5. COR 7,0 6,7 6,5 6,5 6,5

6.GR 12,3 11,5 11,1 10,1 8,5

PhlIang ân cao

1.56sinh 7.924.047 8.372.070 8.603.086 8.503.532 8.141.094

2.56 chét 2.771.701 2.842.192 2.926.321 3.037.197 3.192.567

3.56tang 5.152.346 5.529.878 5.676.765 5.466.335 4.948.527

4.CBR 20,1 19,9 19,2 17,8 16,2

5. COR 7,0 6,8 6,5 6,4 6,4

6. GR 13,1 13,1 12,6 11,5 9,8

Ghi chû: CBR ky hi~1t cho tY sltât sinh thô, no dUf!c tinh trên 1000 dân ;
CDR ky hi~1t cho tY sltât chêt thô, no dUf!c tinh trên 1000 dân ;
GR ky hi~1t cho tY sltât tango Do # Mo gid thiêt không co biêfl dt)ng
ca hÇJc nên no Mng tY sltât tang t~( nhiên, tltC Mng CBR-CDR.
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Bàng 3: D" bâo dân so theo mt)t so nh6m tuÔi chinh và ty I~ ph1:1 thut)c, Vi~t Nam, 1999-2024

1999 2004 2009

Nam Na TOng 56 Nam Na TOng 56 Nam Na TOng 56

Phuang an thâp

Duai 15 tuOi 12.971,5 12.300,5 25.272,0 11.612,5 11.040,6 22.653,1 10.348,7 9.853,1 20.201,8

15-59 tuOi 21.974,4 22.940,4 44.914,8 25.413,3 26.021,2 51.434,6 28.632,3 28.959,3 57.591,6

60+ 2.523,2 3.613,2 6.136,4 2.660,9 3.724,4 6.385,3 2.874,4 3.895,7 6.770,1

TY I~ phI) thuQc 70,5 69,4 69,9 56,2 56,7 56,5 46,2 47,5 46,8

Phuang an trung binh

Duai 15 tuOi 12.971,5 12.300,5 25.272,0 11.960,7 11.371,8 23.332,5 11.071,6 10.541,6 21.613,3

15-59 tuOi 21.974,4 22.940,4 44.914,8 25.413,3 26.021,2 51.434,6 28.632,3 28.959,3 57.591,6

60+ 2.523,2 3.613,2 6.136,4 2.660,9 3.724,4 6.385,3 2.874,4 3.895,7 6.770,1

TY I~ phI) thuQc 70,5 69,4 69,9 57,5 58,0 57,8 48,7 49,9 49,3

Phuang an cao

Duai 15 tuOi 12.971,5 12.300,5 25.272,0 12.126,3 11.529,4 23.655,7 11.599,6 11.044,1 22.643,7

16-59 tuOi 21.974,4 22.940,4 44.914,8 25.413,3 26.021,2 51.434,6 28.632,3 28.959,3 57.591,6

60+ 2.523,2 3.613,2 6.136,4 2.660,9 3.724,4 6.385,3 2.874,4 3.895,7 6.770,1

Ty I~ phI) thuQc 70,5 69,4 69,9 58,2 58,6 58,4 50,6 51,6 51,1
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2014 2019 2024

Nam Na TOng 56 Nam Na TOng 56 Nam Na TOng 56

Phllang an thap

DlIOi 15 tu6i 10.169,0 9.694,1 19.863,1 10.246,1 9.765,2 20.011,3 10.106,0 9.632,0 19,";38,0

15-59 tu6i 30.402,0 30.486,6 60.888,6 31.278,1 31.149,7 62.427,8 31.741,5 31.434,4 63.175,9

60+ 3.441,8 4.497,1 7.938,9 4.522,6 5.644,3 10.167,0 5.922,0 7.120,1 13.042.0

TY I~ phl,l thuQc 44,8 46,5 45,7 47,2 49,5 48,3 50,5 53,3 . 51,9

Phllang an trung binh

DlIOi 15 tu6i 11.293,8 10.766,3 22.060,1 11.427,2 10.890,8 22.318,0 11.327,9 10.796,5 22.124,4

15-59 tu6i 30.402,0 30.486,6 60.888,6 31.619,2 31.476,4 63.095,6 32.452,4 32.116,3 64.568,6

60+ 3.441,8 4.497,1 7.938,9 4.522,6 5.644,3 10.167,0 5.922,0 7.120,1 13.042,0

TY I~ phl,l thuQc 48,5 50,1 49,3 50,4 52,5 51,5 53,2 55,8 54,5

Phllang an cao

DlIOi 15 tu6i 12.212,8 11.641,9 23.854,7 12.579,5 11.988,9 24.568,4 12.528,8 11.941,0 24.469,7

16-59 tu6i 30.402,0 30.486,6 60.888,6 31.781,4 31.631,8 63.413,2 32.971,5 32.613,8 65.585,4

60+ 3.441,8 4.497,1 7.938,9 4.522,6 5.644,3 10.167,0 5.922,0 7.120,1 13.042,0

TY I~ phl,l thuQc 51,5 52,9 52,2 53,8 55,7 54,8 56,0 58,4 57,2

ChU thich : Ty l~ ph~t thuçc là sô'phan trdm cûa cd hai nhOm tudi tre em (dum 15 tut'Ji ) và nguèli già (60 +) so vm nhOm
trung niên (15-59).
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Bang 4 : DI! bâo phân b6 (%) dân 56 theo mt)t 56 nh6m tuÔi chinh và tuÔi trung v~, Vi~t Nam, 1999-2024

1999 2004 2009

Nam NO' T6ng 56 Nam NO' T6ng 56 Nam NO' T6ng 56

Phl1ang an thap

Ol1é1i 15 tu6i 34,6 31,7 33,1 29,3 27,1 28,1 24,7 23,1 23,9

15-59 tu6i 58,6 59,0 58,8 64,0 63,8 63,9 68,4 67,8 68,1

60+ 6,7 9,3 8,0 6,7 9,1 7,9 6,9 9,1 8,0

Ty I~ ph~ thu~ 22,4 24,4 23,4 24,2 26,1 25,1 26,3 28,0 27,2

Phl1ang an trung binh

Ol1é1i 15 tu6i 34,6 31,7 33,1 29,9 27,7 28,8 26,0 24,3 25,1

15-59 tu6i 58,6 59,0 58,8 63,5 63,3 63,4 67,2 66,7 67,0

60+ 6,7 9,3 8,0 6,6 9,1 7,9 6,8 9,0 7,9

TY I~ ph~ lhuQc 22,4 24,4 23,4 24,2 26,1 25,1 26,3 28 27,2

Phl1ang an cao

Ol1é1i 15 tu6i 34,6 31,7 33,1 30,2 27,9 29,0 26,9 25,2 26,0

16·59 lu6i 58,6 59,0 58,8 63,2 63,0 63,1 66,4 66,0 66,2

60+ 6,7 9,3 8,0 6,6 9,0 7,8 6,7 8,9 7,8

TY I~ ph~ lhu~ 22,4 24,4 23,4 24,1 26 25 26 27,7 26,9
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2014 2019 2024

Nam Na TOng 56 Nam NO' TOng 56 Nam NO' TOng 56

Phllong an thâp

DllOi 15 tuOi 23,1 21,7 22,4 22,3 21,0 21,6 21,2 20,0 20,6

15-59 tuoi 69,1 68,2 68,7 67,9 66,9 67,4 66,4 65,2 65,8

60+ 7,8 10,1 9,0 9,8 12,1 11,0 12,4 14,8 13,6

TY I~ ph~ thuQc 28,5 30 29,2 30,7 32,2 31,5 33 34,4 33,7

Phllang an trung blnh

DIlOi 15 tuOi 25,0 23,5 24,3 24,0 22,7 23,3 22,8 21,6 22,2

15-59 tuOi 67,4 66,6 67,0 66,5 65,6 66,0 65,3 64,2 64,7

60+ 7,6 9,8 8,7 9,5 11,8 10,6 11,9 14,2 13,1

TY I~ ph~ thuQc 28,5 30 29,2 30,7 32,2 31,5 33 34,4 33,7

Phllang an cao

DllOi 15 tuOi 26,5 25,0 25,7 25,7 24,3 25,0 24,4 23,1 23,7

16-59 tuOi 66,0 65,4 65,7 65,0 64,2 64,6 64,1 63,1 63,6

60+ 7,5 9,6 8,6 9,3 11,5 10,4 11,5 13,8 12,7

TY I~ ph~ thuQc 28 29,5 28,7 30 31,5 30,7 32 33,5 32,7

Ghi cM: TI/di trung vi là tudi mà t(,li do dân sô' dUÇfc chia làm ha; phân bdng nhau;
mtlt phân g6m nhirng nguiJi tre và phan kia g6m nhîrng nguiJi già hlJn.
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Bang 5 : Dl! bao so hrgng phl,l nu trong d(J tu6i sinh dè (15-49),
Vi~t Nam, 1999-2024

Nam Soll1qng phV nO' 15-49 tu6i (nghin ngl1ài)

Phl1ang an thap Phl1<1ng an trung binh Phl1ang an cao

1999 20.795,4 20.795,4 20.795,4

2004 23.294,5 23.294,5 23.294,5

2009 25.117,9 25.117,9 25.117,9

2014 25.580,9 25.580,9 25.580,9

2019 25.667,9 25.994,5 26.149,9

2024 25.575,0 26.256,9 26.754,5

Bang 6 : Dl! bao dân so theo nhom 5-d(J tu6i và theo giOi tinh,
Vi~t Nam, 1999-2024
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Phuang an thap

1/4/99 1/4/04 1/4/09 1/4/14 1/4/19 114/24

Nam

0-4 3.682.743 3.377.539 3.397.204 3.475.073 3.440.365 3.246.709

5·9 4.634.400 3.629.712 3.340.218 3.367.819 3.450.122 3.419.930

10-14 4.654.315 4.605.296 3.611.236 3.326.122 3.355.627 3.439.358

15-19 4.141.058 4.619.687 4.575.270 3.590.327 3.309.159 3.340.426

20-24 3.430.084 4.092.401 4.570.672 4.531.118 3.559.738 3.284.075

25-29 3.281.300 3.381.308 4.039.855 4.517.333 4.484.538 3.527.309

30-34 3.003.421 3.232.277 3.335.728 3.990.366 4.468.320 4.441.128

35-39 2.726.540 2.954.165 3.184.504 3.290.830 3.942.283 4.419.749

40-44 2.180.363 2.673.972 2.902.792 3.133.934 3.243.508 3890481

45-49 1.465.289 2.127.228 2.614.450 2.843.082 3.074.891 3.187.071

50-54 964.240 1.414.883 2.058.965 2.535.572 2.763.390 2.994.206
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Phltang an thap

1/4/99 1/4/04 1/4/09 1/4/14 1/4/19 1/4/24

Nam

55-59 782.143 917.426 1.350.082 1.969.441 2.432.247 2.657.083

60-64 759.708 727.065 855.959 1.263.582 1.850.251 2.292.247

65-69 725.600 677.287 651.406 770.157 1.142.884 1.680.786

70-74 500.522 605.339 569.003 550.575 655.866 979.372

75-79 307.069 371.833 454.259 430.741 421.399 506.558

80+ 230.322 279.391 343.816 426.728 452.241 463.014

T6ng 56 37.469.116 39.686.808 41.855.416 44.012.800 46.046.828 47.769500

NO'

0-4 3.489.499 3.213.669 3.229.888 3.305.147 3.271.024 3.087.417

5-9 4.398.762 3.449.195 3.186.578 3.210.832 3.290.042 3.259.805

10-14 4.412.247 4.377.692 3.436.675 3.178.134 3.204.121 3.284.745

15-19 4.081.222 4.389.127 4.358.781 3.424.818 3.169.235 3.196.976

20-24 3.495.303 4.051.552 4.361.651 4.336.159 3.410.263 3.158.301

25-29 3.286.874 3.463.601 4.019.504 4.332.689 4.312.310 3.394.848

30-34 3.030.285 3.253.118 3.432.740 3.989.358 4.305.393 4.289.756

35-39 2.860.080 2.994.891 3.220.261 3.403.459 3.960.395 4.279.130

40-44 2.369.697 2817808 2.955.838 3.183.969 3.370.037 3.926.930

45-49 1.671.969 2324389 2.769.173 2.910.495 3.140.221 3.329.091

50-54 1.140.076 1628347 2.268.534 2.708.555 2.852.111 3.083.164

55-59 1.004.864 1098383 1.572.772 2.197.143 2.629.736 2.776.159

60-64 987.600 950772 1.042.728 1.498.600 2.100.578 2.523.074

65-69 921.175 902143 872.628 962.115 1.389.592 1.958.012

70-74 710.582 791842 780.706 760.975 845.141 1.230.178

75-79 514.680 548441 616.908 614.884 605.683 680.364

80+ 479.141 531194 582.736 660.542 703.344 728.437

TOng 56 38.854.056 40786160 42.708.096 44.677.876 46.559.228 48.186.388
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Phltang an trung binh

1/4199 1/4/04 1/4/09 1/4/14 1/4/19 1/4/24

Nam

0-4 3.682.743 3.725.695 3.775.865 3.881.618 3.843.797 3.665.212

5-9 4.634.400 3.629.712 3.684.526 3.743.204 3.853.748 3.820.964

10-14 4.654.315 4.605.296 3.611.236 3.668.977 3.729.653 3.841.724

15-19 4.141.058 4.619.687 4.575.270 3.590.327 3.650.265 3.712.758

20-24 3.430.084 4.092.401 4.570.672 4.531.118 3.559.738 3.622.596

25-29 3.281.300 3.381.308 4.039.855 4.517.333 4.484.538 3.527.309

30-34 3.003.421 3.232.277 3.335.728 3.990.366 4.468.320 4.441.128

35-39 2.726.540 2.954.165 3.184.504 3.290.830 3.942.283 4.419.749

40-44 2.180.363 2.673.972 2.902.792 3.133.934 3.243.508 3.890.481

45-49 1.465.289 2.127.228 2.614.450 2.843082 3.074.891 3.187.071

50-54 964.240 1.414.883 2.058.965 2.535.572 2.763.390 2.994.206

55-59 782.143 917.426 1.350.082 1.969.441 2.432.247 2.657.083

60-64 759.708 727.065 855.959 1.263.582 1.850.251 2.292.247

65-69 725.600 677.287 651.406 770.157 1.142.884 1.680.786

70-74 500.522 605.339 569.003 550.575 655.866 979.372

75-79 307.069 371.833 454.259 430.741 .421.399 506.558

80+ 230.322 279.391 343.816 426.728 452.241 463.014

TOng s6 37.469.116 40.034.964 42.578.384 45.137.584 47.569.020 49.702.256

Na

0-4 3.489.499 3.544.933 3.589.899 3.691.812 3.654.598 3.485.387

5-9 4.398.762 '3.449.195 3.515.049 3.568.719 3.674.940 3.642.063

10-14 4.412247 4.377.692 3.436.675 3.505.734 3.561.260 3.669.024

15-19 4.081.222 4.389.127 4.358.781 3.424.818 3.495.918 3.553.319

20-24 3.495.303 4.051.552 4.361.651 4.336.159 3.410.263 3.483.857

25-29 3.286.874 3.463.601 4.019.504 4.332.689 4.312.310 3.394.848

30-34 3.030.285 3.253.118 3.432.740 3.989.358 4.305.393 4.289.756

35-39 2.860.080 2.994.891 3.220.261 3.403.459 3.960.395 4.279.130
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Phltong an trung bfnh

Na

1/4/99 1/4/04 1/4/09 1/4/14 1/4/19 1;4/24

40-44 2.369.697 2.817.808 2.955.838 3.183.969 3.370.037 3.926.930

45-49 1.671.969 2.324.389 2.769.173 2.910.495 3.140.221 3.329.091

50-54 1.140.076 1.628.347 2.268.534 2.708.555 2.852.111 3.083.164

55-59 1.004.864 1.098.383 1.572.772 2.197.143 2.629.736 2.776.159

60-64 987.600 950.772 1.042.728 1.498.600 2.100.578 2.523.074

65·69 921.175 902.143 872.628 962.115 1.389.592 1.958.012

70-74 710.582 791.842 780.706 760.975 845.141 1.230.178

75-79 514.680 548-.441 616.908 614.884 605.683 680.364

80+ 479.141 531.194 582.736 660.542 703.344 728.437

T6ng s6 38.854.056 41.117.424 43.396.584 45.750.028 48.011.524 50.032.796

Phltang an cao

1/4/99 1/4/04 1/4/09 1/4/14 1/4/19 1/4/24

Nam

0-4 3.682.743 3.891.288 4.140.077 4.276.496 4.244.292 4.077.174

5-9 4.634.400 3.629.712 3.848.289 4.104.266 4.245.791 4.219.081

10-14 4.654.315 4.605.296 3.611.236 3.832.049 4.089.408 4.232.544

15-19 4.141.058 4.619.687 4.575.270 3.590.327 3.812.506 4.070.883

20-24 3.430.084 4.092.401 4.570.672 4.531.118 3.559.738 3.783.607

25-29 3.281.300 3.381.308 4.039.855 4.517.333 4.484.538 3.527.309

30-34 3.003.421 3.232.277 3.335.728 3.990.366 4.468.320 4.441.128

35-39 2.726.540 2.954.165 3.184.504 3.290.830 3.942.283 4.419.749

40-44 2.180.363 2.673.972 2.902.792 3.133.934 3.243.508 3.890.481

45·49 1.465.289 2.127.228 2.614.450 2.843.082 3.074.891 3.187.071

50-54 964240 1.414.883 2.058.965 2.535.572 2.7633.90 2.994.206

55-59 782.143 917.426 1.350.082 1.969.441 2.432.247 2.657.083
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Phl1ang an cao

1/4/99 1/4/04 1/4/09 1/4/14 1/4/19 1/4/24

Nam

60-64 759.708 727.065 855.959 1.263.582 1.850.251 2.292.247

65-69 725.600 677.287 651.406 770.157 1.142.884 1.680.786

70-74 500.522 605.339 569.003 550.575 655.866 979.372

75-79 307.069 371.833 454.259 430.741 421.399 506.558

80+ 230.322 279.391 343.816 426.728 452.241 463.014

Tong s6 37.469.116 40.200.560 43.106.360 46.056.596 48.883.552 51.422.292

Na

0-4 3.489.499 3.702.492 3.936.174 4.067.381 4.035.380 3.877.137

5-9 4.398.762 3.449.195 3.671.280 3.912.950 4.048.793 4.021.539

10-14 4.412.247 4.377.692 3.436.675 3.661.551 3.904.772 4.042.274

15-19 4.081.222 4.389.127 4.358.781 3.424.818 3.651.299 3.896.065

20-24 3.495.303 4.051.552 4.361.651 4.336.159 3.410.263 3.638.702

25-29 3.286.874 3.463.601 4.019.504 4.332.689 4.312.310 3.394.848

30-34 3.030.285 3.253.118 3.432.740 3.989.358 4.305.393 4.289.756

35-39 2.860.080 2.994.891 3.220.261 3.403.459 3.960.395 4.279.130

40-44 2.369.697 2.817.808 2.955.838 3.183.969 3.370.037 3.926.930

45-49 1.671.969 2.324.389 2.769.173 2.910.495 3.140.221 3.329.091

50-54 1.140.076 1.628.347 2.268.534 2.708.555 2.852.111 3.083.164

55·59 1.004.864 1.098.383 1.572.772 2.197.143 2.629.736 2.776.159

60-64 987.600 950.772 1.042.728 1.498.600 2.100.578 2.523.074

65-69 921.175 902.143 872.628 962.115 1.389.592 1.958.012

70-74 710.582 791.842 780.706 760.975 845.141 1.230.178

75-79 514.680 548.441 616.908 614884 605.683 680.364

80+ 479.141 531.194 582.736 660542 703.344 728.437

TOng s6 38.854.056 41.274.984 43.899.088 46625644 49.265.048 51.674.860
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Chinh sach dân so 1

Vu Quy Nhân

Nguyin Phu(ftlg Lan

MI;lC tiêu cuôi cùng trong qua trloh phat trién cua mÔi qu6c gia là nâng
cao chilt luqng cu(>c s6ng cho nhân dân. Yéu tô con ngum luôn là trçmg tâm
cua mÇli chién lugc phat trién kinh té-xii Mi. Dàng và Nhà nuâc Vi~t Nam da
khâng dinh : "Con ngum là VÔIl quy nhât, cham 10 hçmh phuc nhân dân là
m~c tiéu cao nhât cua chê' dr) chung ta, phat trié;l kinh té'phdi gdn vOi fié'l
br) và công bang xii hr)i". VI v~y, ngay sau ngày thành l~p nuâc Vi~t Nam Dân
chu C(>ng hoa à miên BAc, Dàng da co nhiêu bi~n phap nhâm nâng cao tùng
buâc dm s6ng nhân dân, d~c bi~t thông qua cac chinh sach dân sô và chinh
sach bào v~ suc khoe bà m~ và trè em. Trong khuôn kh6 cua chuong này,
chung tôi xin trloh bày vê cac giai do~n phat trién cua chinh sach dân s6.

Chung ta co thé chia qua trloh hinh thành và phat trién cùa chinh sach
dân s6 thành bôn giai do~n :

1. Giai do~n 1960-1975 : thm ky chién tranh ; dilt nuâc bi chia làm hai
miên ; trong chuong này se chi dé c~p tOi cac chinh sach ap dl;lng à mién BAc
Vi~t Nam.

2. Giai do~n 1975-1993 : chinh sach dân s6 ap dl;lng th6ng nhilt trên
toàn quôc truâc khi Nghj quyét 04-NQ/HNTlf cùa H(>i nghi Ban chilp hành
Trung uong Dàng làn thu 4 khoa VII vé chinh sach Dân s6 - KHHGD ra dm.

1. Ban biên l~p da sua dÔi và c~p nh~l bô sung mQI s6 lhông lin lrong chuang này.
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3. Giai do~n tir sau Nghi quyét 04-NQ/HNTU dén 2000 : "Chién luqc
Dân s6-KHHGD dén nâm 2000" ra dm, dugc triên khai và thl!c hi~n thang lqi
trên ph~m vi toàn qu6c.

4. Giai do~n 2001 dén nay : chinh sach dan s6 kê tir sau "Chién luqc
Dân s6 Vi~t Nam giai do~n 2001-2010" cho dén nay.

Giai do~n 1960-1975 : nhl)n thue vé van dé dân so và thu thl)p soli~u

Cac hOÇlt d(mg dân sô' dtlÇfc dé cfjp Mn dau tiên il Viçt Nam vào mim
1961, thông qua Quylt dinh cua H(h dong Chinh phu vé viçc sinh dé co htlO'ng
dan (Quyêt dinh 216-CP, ngày 26 thang 12 nam 1961). Vào cuôÎ thfjp kY 50
dau thfjp ky 60, trong diê'u kiçn dât ntl6'c bi chia cdt làm hai miêfl, cùng viii
viçc chi viçn cho mién Nam dâu tranh, nhân dân mién Bdc dâ dÇlt dtlÇfc nhiing
thành tlfU Mn trong phat triln nông, công nghiçp, van hoa, xâ JUli. Nhlttlg
ngay sau thm ky "JlOàng kim" ngdn ngui (1955-1957) cua nông nghiçp Viçt
Nam, nhiêu chi tiêu quan trçmg cua san xuât nông nghiçp không tang, thfjm
chi giam sut. So viii nam 1958 thu nhfjp quôc dân trong nông nghiçp nam
1960 giam 2,8%. T6ng sanltlç11lg ltldtlg thl!c tuy co tang til4.737,6 triçu tân
(1956) lên 5.201,4 triçu tân (1961) nJll(llg binh quân ltldtlg thl!c dau ngtlm IÇli
giam til tit 337,5 kg XUÔtlg 318 kgfngtlm do tôc di) tang dân sonhanh hdn tôc
di)tang sanltlç11lg ltldng thl!c. Diêu dç'ic biçt il Viçt Nam thm ky này là ty suât
tang dân sô'hàng nam tang Vi}t til 1,1 % (1954) lên 3,93% (1960). Trong M,'
canh noi trên, ngày 26 thang 12 nam 1961 Hi)i dong Chinh phu dâ ra Quyêt
dinh sô' 216/CP vé viçc sinh dé co htlO'ng ddn, xuât phat til thl!c tl vé sI! gia
tang dân sô'qua nhanh do thiêu htlélng ddn gây can tril cho SI! phat triln kinh
tê:xâ hQi.

Quyêt dinh bao gom nhiing ni)i dung sau dây :

"1. Vi sûc kJuJe cua ngtlm mç, vi hÇlnh phuc và hoa thufjn cua gia dinh,
vi viçc nuôi dÇlY con cai dtlÇfc chu dao, viçc sinh dé cua nhân dân ta cdn dtlÇfc
htlO'ng ddn mi)t cach tMch hÇ!p.

2. BtlO'c dâ'u câ'n t6 chûc viçc htlimg dan sinh dé này trong cac can bi),
công nhân viên chûc, bi) di)i, sau do sè rut kinh nghiçm và dan ddn mil ri)ng
trong nhân dân.

3. Cac doàn thlquan c/zUng : Hi)i Liên hiçp PhI!- nu, Doàn Thanh niên
lao di)ng, T6ng Công doàn và Bi) Y tê'sècùng thao lufjn và quyêt dinh chtldtlg
tn'nh JIOÇlt di)ng nhtlm thl!c hiçn tôt dçp chu trtldtlg trên.
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4. Bt) Y tt câ'n titp t'!-c nghiên cûu thêm cac biçn phap thich JU!P nJzât
vOi JlOàn cành sinh hOÇlt cua can bt), công nhân, viên chuc, bt) dt)i ta noi
chung vOi hoàn cành sinh hOÇlt cua nhân dân ta .. Bt) Y ttco trach nhiçm cung
câp vOi gùi ré, mt)t cach di dàng và thutJn lçJi nltât clIO nhung nguifi câ'n dùng
cac phuo'ng tiçn co liên quan dên viçc sinh dé co hu/mg ddn. "

Tiép theo do là Chi thi cùa Thù tuang Chinh pM vê công mc huang dAn
sinh dè co kého~ch (Chi thi 99fffg, ngày 16 thang 10 nàm 1963), co nêu :

"Ht)i d6ng Chinh phu ngày 26 thang 12 !Ulm 1961 da quyêt dinh chu
truong hu/mg ddn sinh dé nhâm làm clIO dân sô'phat triin phù h{f[J vOi slfphat
triin cua kinh tê'và win hoa. Chu trUo'llg này co mt)t y nghïa Mn và thiêt thlfc
vl cac mijt kinh tê: win hoa và xa ht)i. No gop pJzâ'n quan trçmg vào viçc thlfc
hiçn Slf cân dôÎ giUa slf phat triê;l kinh ttvà win hoa và slf phat triên dân sô:
do do gop phâ'n vào viçc cài thiçn difi sông cua nJzân dân, bào vç sUc khoe
cua nguifi mç và con cai, tang hÇlnh pMc cua gia dinh. No ding tÇlo diêu kiçn
cho nguifi ph,!- nU hflC ttJp và làm viçc tôt ho'n ... Ht)i d6ng Chinh phu quyêt
dinh dâ'y mÇlnh hon nUa công tac hulmg ddn sinh dé nhâm làm cho trong vimg
nhiing nam tOi, trên toàn miln Bilc, tôC dt) tang dân sô' tà 3,5 % xuông 2,5 %
r6i dên 2%, tiêll tOi m6i gia dinh co 2-3 con, cach nhau 5-6 nam ".

Quyét dinh s6 94-cp' ngày 13 thang 5 nàm 1970 cùa H"i d6ng Chinh
phù m"t làn nua nhân m~nh dén tàm quan trçmg cùa cu"c V~ d"ng sinh dè
co kého~ch. Quyét dinh dua ra m"t s6 chi tieu Cl,l thé càn d~t dugc và yêu càu
cac ca quan co trach nhi~m phài ph6i hqp vOi nhau tMt cMt chë. D~c bi~t,

Quyét dinh nêu ra:

"1. Tiêp t'!-c dâ'y mÇlnh cut)c vtJn dt)ng sinh dé co kt hOÇlch trong tât cà
cac tinh, thành, chu trflng cac thành pM' Hà Nt)i, Hài Phong, Quàng Ninh,
Nam Dinh, cac co' quan xi nghiçp, công-nông-lâm truifng và cac tinh d6ng
bâng dông dân.

DôÎ tuçtng vtJn dt)ng là nhiing cijp vçt ch6ng da co 2 con tri! lên. Chu
trflng nhiing nguifi dé qua dày, sUc khoe kém, sinh hOÇlt gijp nhiêu kho khan.

Tich clfc phân dâu dico thi trong vong vài nam tOi, ty lç phat triin dân
sô'miln Bilc nuilc ta XUÔIlg con tà 2,2 % dêll 2,4 % trong do :

2. Cac thành pM' con tà 1,8 % dên 2%.

3. Cac tlnh d6ng bâng con tà 2,3% dên 2,5%.

4. Cac co' quan, xi nghiçp, công, nông, lâm truilng, sô' nguifi dé trong 1
niim con tà 10% dên 12% t6ng sô' nU công nhân, viên chuc.
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5. DôÎ viti cac dân t(Jc tltiêu sô' d vùng réo cao cdn khuytn klzich pMt

triln dân sô:

6. Kt hOÇlcJz Nhà nuire cdn co chi tiêu huitng ddn vi pMt triê;z dân sô:
Uy ban KthOÇlch nhà nuire cdn pM,· hqp viti Uy ban Bdo vç bà ml! và rré em

di ra chi tiêu plu]t triê;z dân sô' hàng nam dl cac doàn thl và cac ngành co

liên quan can CU vào do Vljn d(Jng sinh dé co kê' hOÇlch.

7. Cac Uy ban Bdo vç bà ml! và rré em, cac Cd quan Nhà nuire, cac
doàn thlph~ nu, công doàn, thanh niên, co nhiçm v~ tuyên truyên giao d~c

m~c dich, y nglzla cua sinh dé co kt hOÇlch trong can b(J, công nhân, nhân

viên, h(Ji viên và doàn viên cua minh và gumzg mdu thilc hiçn.

8. B(J Y tl co nhiçm v~ sdn xuât và nlujp thêm cac IOÇli thuô'c và vong

tranh thai, t6 chuc thêm cac Cd sd huilng ddn sinh dé co kthOÇlch, dt'jt vong,
nÇlo thai, v. v."

Van bàn này da co nhfrng dinh huang rô rçt vê dia bàn, d6i tugng
và ml;lc tiêu nhân khâu hÇlc ; buac dâu phân dinh tnich nhiçm cho cac ca
quan Chinh phù. Tuy nhiên, luc này chua co ca quan chuyên trach, chuang
trinh mai dùng b cuç,c v~n dç,ng tuyên truyên. Trong van bàn co mç,t vài
do~n thiéu ca sb khoa hÇlc dn thiét, gây bât 19i vê sau : chua quan tâm
dén câu truc tuôi khi giao chi tiêu cho cac ca quan xi nghiçp, chù tfUang
d6i vai mç,t s6 dân tç,c b vùng sâu vùng xa "cân phlit trién dân s6" co thé
gây hiêu lâm. Vân dê chinh là giup cac dân tç,c này tang cuàng công tac
cham soc sûc khoe bà mt; trè em nhâm giàm ty l~ tù vong trè em, tang tuÔi
thÇl trung blnh.

Trong giai do~n này, bên qnh cac quyét dinh vê chinh sach dân s6 noi
chung, Chinh phù cüng da ban hành mç,t lo~t cac van bàn vê diêu tra bién
dç,ng dân s6 và dang ky hç, khâu h9 tich nhu sau :

9. Cuç,c tÔng diêu tra dân s6 toàn miên BAc làn thû nhât nam 1960.

10. Nghi dinh s6 04/CP ngày 16 thling 01 nam 1961 cùa Hç,i d6ng
Chinh phù ban hành bàn diêu lç dang ky h9 tich, sinh, ttr, két hôn.

11. Nghi dinh s6 104/CP ngày 27 thang 06 nam 1964 cùa Hç,i d6ng
Chinh phù ban hành diêu lç dàng ky và quàn 1y h9 khÀu.

12. Chi thi s6 206/CT-TW ngày 22 thling 12 nam 1973 cùa Ban Châp
hành Trung UOl1g Dàng Lao dç,ng Viçt Nam vê viçc 1iinh d~o thl;fc hi~n t6t
công tac tÔng diêu tra dân s6 toàn miên BAc lân thû hai.
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13. Tiép do, Hqi dong Chinh phù ra mqt Quyét dinh ban hành kého~ch

t6ng diêu tra dân s6 toàn miên Bac lân thû hai (Quyét d~nh s6 16/CP ngày 17
tbang 01 nam 1974).

Trong nhiIng nam 1960, công tac sinh de co ké ho~ch dUÇ"tc d~t duâi
sl! chi d~o trl!c tiép cùa B9 y té. Dâu nhung nam 70, công tac này duÇ"tc
giao cho Ùy ban Bào v~ Bà m~ và tre em ph6i hqp vâi Bq Y té và cac t6
chûc quân chung kbac t6 chûc thl!c hi~n. Tuy nhiên, nam 1974, Ùy ban Bào
v~ Bà m~ và tre em giài thé. Công tac dAn s6 duÇ"tc giao trà l~i cho B9 y té,
là ca quan chiu trach nhi~m vê cac dich v~ d~c bi~t, chù yéu là d~t vong
và n~o hut thai (Quyét dinh 283/CP ngày 20 thang 12 nam 1974 cùa Hqi
dong Chinh phÙ). Cac t6 chûc quân chung nhu Doàn thanh niên, Hqi Ph~
nu... duÇ"tc giao nhi~m v~ di tiên phong trong cuqc v~n dqng sinh de co ké
ho~ch. Tuy nhiên, cac chinh sach dAn s6 vAn chua rô ràng, rât chung chung
và cac chi tiêu vê giàm ti l~ sinh luc bây già con qua sa sài. Vi~c dua công
tac bào v~ sûc khoe bà m~ và tre em vàké ho~ch hoa gia dlnh vào ho~t

dqng dAn s6 vAn chua duÇ"tc coi trqng. Trên thl!c té, cac cuqc diêu tra bién
dqng dAn s6 và dang ky h9 khâu h9 tich là nhiIng ho~t dqng chinh trong
lïnh vl!c này.

Giai do~n 1975-1993 : chu tr<;mg tOi công tac bao vç bà mç và tre em. Vai
tro chu d~o cua Ûy ban Dân so-KHHGD trong công tac dân so

Sau ngày dât nuâc hoàn toàn giài phong, cac ho~t dqng dAn s6 chuyên
sang mqt giai do~n mâi. Hqi dong Chinh phù thông qua Chi thi vê vi~c dây
m~nh cuqc v~n dqng sinh de co ké ho~ch (Chi th~ s6 265/CP ngày 19 tbang
10 nam 1978). Chi thi nêu rô :

"CUQC vqn dQng sinh de co kthOÇlch vua co tinh chât khoa hÇJc, vua co
tich chât câch mÇlng. Dây là mQt cUQc dâu tranh cach mÇlng trén /inh vt!c tu
tuang và V/ln hoa ...

Tuyén truyén vé' sillh de co kthOÇlch, dong tluii phdi tuyén truyên vé' vç
sinh ph~ IlU, vç sinh thai sdn, phong và chua bçnh ph~ khoa ...

.. .Nêu ro lÇJ'i ich và yêu cau sillh de co kê' hOÇlch là ph~ nU sinh
de vua phdi (2 hoÇic 3 COll) doi hoi cua CÔllg tac sinh de co kt hOÇlch : chi
em ph~ nU chi Ilên co 2 hoÇic 3 COll, sinh de thua (cach nhau 4-5 niim)
và sinh de khi ngu<Ji ph~ nU da co cd thl phat triin hoàn thifn (tu 20 tudi
tra lên).
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Dô! tuçtng Vl.în d(mg là nhÎÏng phlf nÎÏ trong dl) tu6i sinh di, dong tlun
phdi coi tn?ng công tac tuyên truyin v~n dl)ng trong nam giOi, trong quàn dl)i
và công an.

Dô! vOi cac dân tl)c thilu sô' mà dân sô' không phat triin thi khuyêll
khich phat triln dân sô~

Phdi dùng nhiê'u hinh thûc tuyên truyin thich hÇ1p vOi tÙllg vùng, tùng
dô! tUç1Jlg. Hinh thûc chu yêu là noi chuyçn và triê;l làm.

Vi mlfc tiêu dût diim, qua nhiê'u m'lm th'!c hiçn cho thây :

14. (; dia phumlg, nêu mUôl1 h(J ty lç tang dân sô' 1% trong ml)t vùng,
thi phdi v~n dl)ng dijt vong tranh thai dUÇ1c 5% tra lên sô'phlf nÎÏ trong dl) tu6i
sinh di so vOi sô' dân trong dia phumzg do.

15. (; Cd quan, xi nghiçp, nêu muôn h(J ty lç phlf nÎÏ sinh di trong ml)t
nam con 10 % so vOi t6ng sô'nÎÏ công nhân viên CJz(IC, thi phdi v~n dl)ng 70%
tra lên sô' cijp vÇ1 chOng trong dl) tu6i sinh di ap dlfng cac biçn phap tranh
thai và 30% tra lên sô' nÎÏ trong diçn sinh di th'!c hiçn dijt vong tranh thai.

16. PMi kêt hÇ1p cul)c v~n dl)ng sinh di co kt hO(Jch vOi cul)c v~n dl)ng
ntp sông mOi, gia dinh van Ma mOi và cul)c v~n dl)ng sdn xuât và tiêt kiçm ... ".

Nlulm triê;l khai th'!c hiçn Chi thi, thang 10 nam 1978, Bl) Y ttdà ra
ml)t Thông tu vi viçc da'y m(Jnh cul)c v~n dl)ng sinh di co kthO(Jch (TJzông tu
sô'4200/BYI-CP ngày 20 thang 11 nam 1978). Thông tu nêu ro :

"NMm th'!c hiçn co hiçu qud cul)c v~n dl)ng sinh di co kê' hO(Jch,
chung ta phdi th'!c hiçn dung nhÎÏllg chi thi sau :

17. Ma chiên dich sâu rl)ng : cu(jc v~n dl)ng kê' hO(Jch Ma gia dinh
phdi dUÇ1c triên khai rl)ng kJz&p và d(Jt dUÇ1c m~c tiêu t~n gôC. Phdi phân tich
cac biçn phap tranh thai trên cd sa khoa hÇJc, nMm thuyêt phlfc mÇJi ngut'fi tif
giac thl!c hiçn.

18. Ddm bdo an toàn tuyçt dôî cac khâu kY thu~t.

MlfC tiêu cua cul)c v~n dl)ng nMm vào can bl), công nhân, viên chûc
nhà nUde, cac l,!c IUÇ1ng vu trang, ngut'fi lao d(jng a thành pM: thi trân, thi xâ
và nông dân cac vùng nông tMn. Trai l(Ji, cac dân tl)c it ngut'fi chua dijt thành
vân di v~n d(jng rl)ng rài.

Biçn phap triên khai th'!c hiçn là dùng nhiiu hinh thûc tuyên truyin
tMch hÇ1p vOi tùng vùng, tùng dô! tuçmg và dijc biçt là tuyên truyêtl tJzông qua
hO(Jt d(jng cua cac t6 chûc qudn c/zUng".
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Tiép do, HÇli d6ng BQ truèmg da ra m<)t Chi thi nharn dây ml;lnh cUÇlc
v~n dÇlng sinh dè co ké hOI;lCh trang 5 nâm, tù 1981 dén 1985 (Chi th~ s6 29
HDBT, ngày 12 théing 08 nAm 1981), vai nÇli dung sau :

..... M6i ct;ip vç ch6ng chi nén sinh con cach nhau 5 nam, phlf. nii chi
sinh de khi nào Cd thlda phat triln hoàn thi~n, tôt nhat là tit 22 tu6i trd lén.
Dé'n tlam 1985 phdi dqt mlf.c tiéu hq ty l~ phat triln dân sdbinh quan cd mliJc
là 1,7%, trong do mién Bâc 1,5% trd XUÔtlg, mién Nam 1,9% trd XUÔtlg".

Oic hOl;lt dÇlng vé dAn s6 và ké hOI;lCh hoa gia dinh dUÇ1c d~t duai sl! chi
dl;lO cùa BQ y té, và nhu v~y công tac bào Vt; bà mt; và tre em thUÇlc câ:p trung
uong quàn 19. MÇlt lol;lt vAn bàn vé công tac bào Vt; sûc khoe bà mt;, tre em và
ké hOI;lCh hoa gia dinh da dUÇ1c ban hành. Trang do co thé lit;t kê mÇlt s6 vAn
bàn sau :

19. Thông tu cùa BQ Lao dÇlng hUÔ'ng dân vé ché dÇl nghi truac và sau
khi sinh d6i vÔ'Ï nfr công nhân viên chûc nhà nuac, s6 ngày phép nguèri mt; co
thé dUÇ1c huèmg trang truèmg hqp con 6m (Thông tu s6 05/LD-TT ngày 06
théing 05 nAm 1971).

20. Phéip It;nh cùa Ùy ban thuèmg Vl;l Qu6c hÇli vé Bào Vt;, ChAm soc và
Giao dl;lC tre em nAm 1979, tl;li diéu 6 co nêu ro : "Tre em co quyén dUÇ1c bào
Vt; sûc khoe, dUÇ1c kham bt;nh, và chfra bt;nh không phài trà tién. Oic ca quan
y té co trach nhit;m t6 chûc vit;c phong bt;nh, thl!c hit;n tùng buac vit;c kham
sûc khoe d~nh ky và co s6 theo doi sûc khoe cùa cac em".

21. Ngh~ djnh cùa HÇli d6ng Chfnh phù vé vit;c thi hành phap It;nh vé
Bào Vt;, ChAm soc và Giao dl;lC tre em, tl;li diéu 2 co nêu ro : "BQ Y té'co trach
nhi~m l{Îp ké'hoqch t6 chuc sdn xuât cac thu thudc can thiét cho tÙtlg lua tu6i
tre em .. titng bllifc tang tj l~ gillèlng b~nh dành cho tre em trong b~nh vi~n ..
ddm bdo chat lllf;mg cham soc cùa nhân vién /àm vi~c d cac khoa nhi ... "
(Nghf dfnh sô'2931CP tlgày 04 thang 7 nam 1981).

22. Quyét d~nh vé vi~c sùa d6i, b6 sung ché dÇl thai sàn d6i vÔ'Ï nfr công
nhân, viên chûc nhà nuac co nêu ro : ..... ngoài ché' dQ hllong 75 ngày phép
nghi de, khi sinh con, nii công nhân vién chuc nhà nlliJc dllçc trç câp tién b6i
dlliJng và mua sdm v{Ît dWlg câtz thiét cho con ... " (Quyét d~nh 07/HDBT ngày
15 théing 1 nAm 1983).

Trang giai dOl;ln này, Chinh phù da bât dàu quan tâm tÔ'Ï vâ:n dé di dAn
dén cac vùng giàu tiém nAng phéit trién. Vit;c di dAn dUÇ1c thl!c hi~n theo chù
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truong ké ho~ch cùa Hqi dong Chinh phù vm nhiéu chinh sach khac nhau
dUÇ1c ban hành. Quyét dinh 272/CP, ngày 3 thang 10 nàm 1977 dé c~p tai vi~c
mà rqng di~n tich san xuât nông, 1âm nghi~p cùa cac hqp tac xa, xây dl!llg
vùng kinh té mai, thl,l'c hi~n dinh canh, dinh cu. Tiép dén là Quyét dinh so
95/CP ngày 27 thâng 03 nàm 1980 cùa Hqi dong Chinh phù vé chinh sach xây
dl!llg cac vùng kinh té mai và Quyét dinh so 254/CP ngày 16 thâng 6 nàm
1981 cùa Hqi dong BQ truàng bÔ sung chinh sach khuyén khich khai hoang,
phl;lC h6a.

Công tac diéu tra bién dqng dân so cüng dUÇ1c d~c bi~t coi trçmg. Hai
cuqc tÔng diéu tra dân so da dUÇ1c tién hành trong nhiing nàm 1970. Tnrac hét
là cuqc tÔng diéu tra dân so toàn miên Bâc lân thu hai nàm 1974 da diên ra
theo tinh tMn cùa Chi thi so 206/CT-1W ngày 22 thang 12 nàm 1973 cùa Ùy
ban Châp hành Trung uong Dang Lao Dqng Vi~t Nam và cùa Quyét dinh so
16/CP ngày 17 thang 1 nàm 1974 cùa Hqi dong Chinh phù. Tiép d6 là cuqc
tÔng diêu tra dân so toàn quoc lân thu nhât nàm 1979 dUÇ1c thl,l'c hi~n theo
Quyét dinh so 183/CP ngày 20 thâng 7 nàm 1978 cùa Hqi dong Chinh phù.

Nhln chung, trong giai do~n 1975-1984, ho~t dqng chinh cùa cac ca sà
ké ho~ch h6a gia dlnh là d~t vong tranh thai. cac chi tiêu giam ti l~ sinh vân
chua th~t chinh xac và dây dù. cac ùy ban v~n dqng sinh dè c6 ké ho~ch câp
dia phuong da dUÇ1c thành l~p nhung ho~t dqng con h~n ché. Vi~c diéu tra
bién dqng dân so vân tiép tl;lc dUÇ1c trién khai. D~c bi~t cuqc tÔng diêu tra dân
so ca nuac lan thu nhât da dUÇ1c thl,l'c hi~n nàm 1979. So vm giai do~n 1960
1975, cac chinh sach dân so da phat trién và chuyén sang mqt giai do~n mai.
cac ho~t dqng cùa công tac ké ho~ch h6a gia dlnh dUÇ1c phoi hqp và gan vm
công tac bao v~ suc khoe bà m~ và trè em. Công tac di dân c6 tÔ chuc bat dâu
dUÇ1c trién khai thl,l'c hi~n.

Quyét dinh cùa Hqi dong BQ truàng vé viçc thành l~p Ùy ban Quoc gia
Dân so và sinh dè c6 ké ho~ch mà ra mqt thài ky phât trién mm cùa công tac
Dân so (Quyét dinh so 58-HDBT ngày 11 thâng 04 nàm 1984). Dây là làn dâu
tiên, công tac dân so dUÇ1c giao cha mqt ca quan chuyên trach. Diêu này
chûng to sl,l' quan tâm, công nh~n và sl,l' khâng dinh cùa Dang, Nhà nuac doi
vai tâm quan trQng cùa công tac Dân so trong phat trién kinh té-xa hQi. Ph6
chù tich Hqi dong BQ truàng giü chuc Chù tich Ùy ban. BQ truàng BQ y té và
BQ truàng BQ Lao dqng là d6ng Ph6 Chù tich Ùy ban. cac thành viên cùa Ùy
ban g6m c6 BQ truàng BQ Giao dl;lC, ph6 chù nhi~m Ùy ban Ké ho~ch nhà
nuac, chù nhiçm Ùy ban phât thanh-truyên hlnh Vi~t Nam, Bi thu thu nhât
Ban Châp hành Trung uong Doàn Thanh niên Cqng san Ho Chi Minh, ph6
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Chu tich Hé?i Liên hiçp Phl;l nù Viçt Nam, pho Chu tich TÔng Công doàn Viçt
Nam, và TÔng cl;lc pho T6ng CI;lC Th6ng kê. ThÛ' truang Bé? y té giü chUc TÔng
thu ky Ùy ban.

Quyét dinh này nêu rô : ..... lly ban Quôc gia Dan sô" và sinh dé co
kt hoq.ch co nhi~m v~ giup H(Ji dô'ng B(J tntifng chi dq.,o công tac dan sô' và
sinh dé co kt hoq.ch, chu tri vi~c phôÎ hçtp giiia cac Cd quan, cac doàn thé'
quâ'n cJlung, tif chuc và thw hi~n công tac dan sô" và sinh dé co kt hoq.ch
trong ca /ll(âc H.

Tiép do, Hé?i d6ng Bé? tfUang da ban hành Quyét dinh vé mé?t s6 chinh
sach dan s6 và ké ho~ch hoa gia dlnh (Quyét dinh 162/HDBT ra ngày 18
tMng 10 nâm 1988). Quyét dinh nêu rô :

.... .M6i cijp vç chô'ng chi nén co 2 con. Tuifi sinh dé cua nii là 22 tuifi
trif lén, nam là 24 tuifi trif lén. Khoang cach giiia hai Mn sinh là tit 3 dtn 5
niim.

Câ'n phai chuâ'n bi day du phudng tiçn, dWlg c~, thuôC men và can b(J
chuyén môn y té"dé' dap ung kip thdi cac yéu câ'u vi dich v~ trach thai. Dam
bao an toàn và hi~u qua vi chuyén môn kY thuçît.

B(J Tài chinh, lly ban Ké"hoq.cJl Nhà nuâc, lly ban Nhân dan cac tinh,
thành, dijc khu tfl!c thu(Jc Trung udng ... caon bd tri kinh phi thich dang cho
lly ban Dan sô' cap tUdng dUdng hoàn thành Mt công tac dan sd và ké'hoq.ch
hoa gia dinh cua minh.

Câ'n phai ban hành cac chinh sach, chtdrj khuyé" khich tJ,'!C hi~n kt
hoq.ch Ma gia dinh. CJuing hq.n, dôÎ viti vi~c cap dat làm nhà và phân pM,'
nhà, m(Jt trong nhiing tiéu chuâ'n dé' dq.t duçc là gia dinh co tit 1 dé" 2 con.
DôÎ v6'i cac Cd quan Nhà nuâc ciing nhu dml vi san xuat kinh doanh, khi xem
xét két qua th'!c hi~n kthoq.ch, phai xét m(Jt tiéu chuâ'n là hoàn thành cac chi
tiéu vi dan sô" và ké'hoq.ch hoa gia dinh ... H.

Nhâm dày m~h ho~t dé?ng cua Ùy ban Qu6c gia Dan s6 và Ké ho~ch

bOa Gia dlnh, Chu tich Hé?i d6ng Bé? truang da ra Quyét dinh vé nhiçm VI;l,

quyén h~n và t6 chUc bé? may cua Ùy ban này (Quyét dinh s6 51-CT ngày 06
tMng 03 nâm 1989). D~c biçt, quyét dinh da chi rô là phài :

..... X:îy dl!Jlg phuo'ng huilng chién luçc vi dan sô: kê" hoq.ch 5 niim và
hàng niim, cac chê'd(J chinh sach vi công tac dan sô"và kthoq.ch hoa gia dinh
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trillh lên Htji dong Btj tnldllg ban hành ... PhOi lu!p cùng Uy ban Kt hOflCh
Nhà nuilc trong vi~c can dÔI kthOflch vê' công tac dan sô' vm pluit triln kinh
tê:xâ Mi trong cd nl1dc. Tich qlc dê' nghi cac t6 chuc quôc tt và nl1é1c ngoài
cùng pMI lu;tp và vi~n trÇl cho Chl1dng trinh dan sô' và kê'hOflch Ma gia dinh.

Công tac t6 chuc kê'hOflCh Ma gia dinh chuyêlz sang mtjt giai dOfln mOi.
Cac tinh, thành và dt;ic khu tnfC thutjc Trung I1dng thành lÇip cac Uy ban Dan
sô' và KillOflelz hoa Gia dinh cua riêng minh. Thành phan và Cd cau cua cac
Uy ban này giông nhl1 d Trung I1dng và co mtjt sôcan btj chuyên trach. TI1(/fzg
tl! 11h11 vÇiy, cac quÇin vÙ'a co dfli di~n cua Btj KihOflCh, Btj Y tê: Btj Tài chinh,
dfli di~n cac t6 chuc qualz clzUng, lfli vÙ'a co can btj chuyên trach riêng ... "

Nghi quyét cùa ky h<?p thu hai Qu6c h9i kh6a VIII da nêu ra là cân
phài : "Gidm nhanh chong tôC dtj tang dan sô' cua nl1é1c ta. Dflt ti lç tang tl!
nhiên dan sô' 1,7% ngay trong nam 1990 ... "

Htji dong Btj trl1dng dâ bail hành Nghi dinh nêu ro chuc nang, nhiçm
VI!-, quyêlz hfln, t6 chuc btj may, và chtdtj làm viçc cua Uy ban Quôc gia Dan
sô' và Kt hOflCh Ma Gia dinh (Nghi dinh 193-HDBT ra ngày 19 thang 06
nam1991). Uy ban này taelz han kMi Btj Y tl

Ngoài nhiing nhiçm VI!- nhl1 dâ nêu trong Quyêt dinh 511CT ngày 06
thang 03 nam 1989, Uy ban QuôC gia Dan sô' và KthOflCh hoa Gia dinh phdi
phôi hÇfp vm Btj Tài chinh dl ddm bdo ngan sach cua minh. Mtjt chl1l1ng
trz'nh do Uy ban dê' xuat dâ dl1Ç1c Chu tjch Htji dong Btj trl1dng phê duyçt.
Tom lfli calz phdi t6 chuc viçc tlzu thÇip sô' liçu thôlzg kê vê' dan sô'và kê'hOflCh
Ma gia dinh.

Nghi dinh 193-HDBT da chi ra nhi~m Y1;I, quyén h~n cùa cac ca quan
thành viên nhu sau :

" .. .Uy ban Kt hOflCh Nhà nl1dc co trach nhiçm pMI hÇfp vm Uy ban
Dan sô'xay dzpzg, t6ng hÇfp và can dÔI kthOflCh dan sô'-kê'hOflCh hoa gia dinh
hàng nam và 5 nam trinh Htji dong Btj trl1dng phê duyçt cùng mQt luc vm cac
kê'hOflCh kinh tê:xâ Mi.

- BQ Tài chinh co trac/znhiçm pMI hÇfp vm Uy ban Dan sô' trong viçc
tflo ng~on tài elzinh (bao gom : ngan sach trung l1(/fzg, ngan sach dia phl1(/fzg,
dong gop cua nlzân dan và viçn trÇl cua cac t6 chuc quôc tê: trong viçc xac
djnh Cd chiphan pMI sU' dl!-ng, kiêm tra viçc sU' dl!-ng cac nguon kinh phi dÔI
vm công tac dan sô' và kt IzOflCh hoa gia dinh.
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1. Bf) Y tico trach nhiçm qudn ly, bdo vç sUc khoe bà ml! và tre Sd sinh,
t6 chuc ddm bdo hO{lt df)ng cua cac trung tam kihO{lch Ma gia dinh c,!-m liên
xà. Bf) Y ticiing phdi xây dl!flg cac tiêu chuàn kY thuçît và lçîp danh sach nhçîp
khàu cac ph/flfng tiçn tranh thai phù hl/P vdi yêu cau cua ngltm sU- d,!-ng, di
gop phân gidm tl lç sinh.

2. Bf) Giao d,!-c và Dào t{lO co trach nhiçm dlta Chltdng trinh giao d,!-c
vê' công tac dân sô: giao d,!-c dm sông gia dinh vào gidng d{lY cho hÇ>c sinh
cac trltifng.

3. Bf) Van Ma - Thông tin, Thi thao và Du ljch chju trach nhiçm tlu!c
hiçn cac chltlfng trinh truyê'n thông theo djnh hltil1lg cua Chltdng trinh phat
triin dân so và kê'hO{lch Ma gia dinh.

4. Bf) Lao df)ng-Thltdllg Binh và Xii Mi co nhiçm v'!- xây dlfllg chinh
sach, biçn phap di sU- d,!-ng tôt nguonnhân llfc, xây dl!flg Cd chê; chinh sach
di dân ddm bdo thlfC hiçn tôt cac chltlfng trinh dân sô' và kê'hO{lch gia dinh.

5. T6ng c'!-c Thô"ng kê co trach nhiçm xây dl!flg mf)t hç thông thông tin
thô"ng kê nhtÎm phdn anh dung dan qua trinh và df)ng thai phat triê;/ dân sô~

T6ng c'!-c Thông kê phdi dê' ra cac chi tiêu kinh tê:xà hf)i di cung câp cho cac
Cd quan thành viên cua uy ban, nham giup cac Cd quannày gop phân vào viçc
danh gia kêt qud. Cac thông tin này ding se- dltf/c dùng làm Cd sa di lçîp kê"
hO{lch và xây dlfllg cac chinh sach dân sô~

6. Cac doàn thi llhân dân, cac t6 chuc xà Mi nhltTrung ltlfng Hf)i Uên
hiçp Ph'!-llÙViçt Nam, Trung ltlfng Doàn Thanh niên Cf)ng sdn Ho Chi Minh,
Trung ltlfng Hf)i Nông dân Viçt Nam, T6ng Liêll doàn Lao df)ng Viçt Nam
phdi tich ClfC phôî hl/P vdi Uy ball Dân sô" nhtÎm xây dl!flg cac chltdllg trinh
hành df)ng. Nhlt vçîy, cac t6 chuc này se gop phan thlfc hiçn m{ic tiêu cua
chltdng trinh dân sô" và kê'hO{lch hoa gia dinh.

- Bf) Quôc phong và Bf) Nf)i v'!- co trach nhiçm tuyên truyê'n giao d,!-c
vê' dân sô" và kê"hO{lch Ma gia dinh cho chiên si và si quan trong quân df)i và
công an.

- Bf) NgO{li giao co llhiçm v'!- thông bao và hltil1lg ddn kjp thm cac
thông tin vê' khd nang hl/P tac quôc tê' trollg linh vlfC dân sô' và kê"hO{lch Ma
gia dinh ".

TI€p d6, Chù tich Ùy ban Quoc gia Dân so và K€ ho~ch bOa Gia dinh
da ban hành Quy€t dinh quy djnh cac nhi~m Yl;l Cl;! thé và moi quan h~ công
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tac cùa CCI quan thuèmg tfl!c cùa Ûy ban Qu6c gia Oân s6 và Ké hOi,lch h6a

Gia dinh (Quyét dinh s6 285/UBNP ngày 24 thâng 07 nam 1991).

Oing trong nam 1991, Ûy ban Kéhoi,lch Nhà nuélc và Ûy ban Qu6c gia

Oân s6 Ké hOi,lch h6a Gia dinh dii ra Thông tu huélng dân xây dl;lI1g cac trung

tâm dân s6 và kéhoi,lch h6a gia dinh câ:p tinh, thành ph6 (Thông tu s6 01nT

LB ngày 09 thâng 10 nam 1991).

Diéu 40 trong Hién phâp sira d6i nam 1992 cùa nuélc C(>ng hoa Xii Mi
Viçt Nam nêu rô: "Nhà nLIÔC, xii hf}i, gia dinh và công dân co trach nhiçm

thlfc hiçn tôt công tac bdo vç bà mç và tré em, thlfc hiçn chulJng trinh dân sô'

và kê' hOÇlch h6a gia dinh ... n.

Tiép d6, H(>i d6ng B(> truèmg ban hành Quyét dinh vé Chién luÇ1c Thông
tin-Giao d~c-Truyén thông dân s6-KHHGD (1992-2000) (Quyét dinh s6
315/CP ngày 24 thang 08 nam 1992), trong d6 c6 nêu : "Nghiêm chinh thlfc

hiçn Clic dinh hu/mg dii nêu trong Chiln luçtc On dinh và Pluit triln Kinh té

Xii Mi dln nam 2000 dii duçtc DÇli hf}i VU cua Ddng Cf}ng sdn Viçt Nam

thông qua: Thlfc hiçn chulJng trinh DS-KHHGD wJi nhîing gidi phap mÇlnh

mè, d6ng bQ dlfa trên cUQc vÇÎn dQng xii hQi rQng Mn và sâu sac, huy dQng mÇJi

llfc luçmg, bdng nhiêu Mnh thuc ta' chuc, ddm bdo tinh tif nguyçn, tinh thuyêt

plll!oC gan wJi lçri ich cua cac dôÎ tlIt;mg, v6i viçc bdo vç suc khoe bà mç và tré

em, v6i slf nghiçp gidi phong phI!- nil ». Chién IUÇ1c Thông tin-Giao d~c

Truyén thông phài g6p phân thl!c hiçn cac m~c tiêu OS-KHHGD giai dOi,ln

1991-2000. Câc m~c tiêu c~ thé nhu sau :

1. T6ng ti suâ:t sinh giàm O,I/nam nhàm di,lt dUÇ1c t6ng ty suâ:t sinh tù
2,8 dén 3,0 vào nam 2000.

2. Ti suâ:t sinh thô trung binh nam giàm tù 0,4 dén 0,6 phân nghin/ nam
nMm di,lt dUÇ1c muc duéli 25 pMn nghin vào nam 2000.

3. Ti lç tang dân s6 duâi 1,8% vào nam 2000.

4. Tang m6i nam 2% ti lç cac c~p vÇ1 ch6ng sir dl,mg biçn phap tranh

thai nhàm di,lt dUÇ1c ty lç 55% vào nam 2000.

Dây là van bàn dâu tiên vé truyén thông dân s6, dUÇ1c sOi,ln thào công
phu và kha toàn diçn. Chién luge này là van bàn quan trçmg, kim chi nam
cho eac hOi,lt d(>ng thu(>c lïnh vl!c truyén thông dân s6 Viçt Nam nhÜ'ng nam
tiép theo.
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Giai do~n 1993 dén nàm 2000 : S., cam két m~nh me cua Dang dOl vôi

công tac DS-KHHGD
\

Ngày 14 thang 01 nàm 1993, H<)i ngh~ Mn thû tu Ban châp hành Trung
uong Dàng khoa VII thông qua Ngh~ quyét s6 04-NQ/HNTW, trong do vân
dé quan trQng hàng dâu là dAn s6 và ké ho~ch hoa gia dinh. Chi dén H<)i nghi
này, vân dé dAn s6 mai dugc nghj sI! chinh thûc èJ câ'p H<)i nghi BCH nr,
trong b6i dnh Mt nuac d6i mai vé kinh té-xâ h<)i. Diéu d6 khâng d~nh sI! carn
két m~nh me cua Dàng d6i vai công tac DS-KHHGD sau hon 30 nàm thl!c
hi~n chuong tdnh và chuyên sang hinh thûc Nhà nuac quàn lY. Tù dAy,
chuong trinh DS cua Vi~t Nam dugc chuyén sang m<)t giai do~n mm, phat
trién rl!c ra. Ngh~ quyét nêu rô :

"M,!-c tiêu chung : tJllfc Iziçn gia dinh it con, khoe m{fnh, t{fO diiu kiçn
dl co cUQc sông âm no hlfllh pluic.

M,!-c tiêu c'!- thl: m6i gia dinh chi co mQt hoijc hai con, dl dln nam
2015, binh quân trong toàn xii hQi m6i cijp VQ' chong co 2 con, tiên tdi 6n djnh
quy mô dân sô' tù giifa thl kY XXI. Ngay tù bây giiJ, phdi tt,îp trung mç>i n6 l,!c
dl t{fO ra chuyln biln ro rçt ... "

Theo tinh thdn cua Nghj quyêt 04-NQ/HNTW, Uy ban Quôc gia Dân
sô' và KlhO{fch hoa Gia dinh dii ra Thông tu sô'37-UB/KHCS ngày 28 thang
1 nam 1993 huitng ddn t6 chûc và th'!c hiçn công tac DS-KHHGD, dong thiJi
quy djnh viçc th'!c hiçn cac biçn phap nMm gidm ti lç tang dân sô':

"- ... Can khuyê'l khich dinh sdn (nam hoijc nif) : boi duiJng cha nhûng
nguiJi châp nht,în dinh sdn, cha nhifng nguiJi làm công tac tuyên truyin, vt,în
dQng cac cijp VQ' chOng th'!c hiçn cac biçn phap dinh sdn, ding nhu cha nguiJi
làm djch v'!- KHHGD.

- Cdn th'!c hiçn công tac dân sô' d cd Sd. ~y dlftlg cac Trung tâm dân
sô'và klhO{fch hoa gia dinh liên xii dlmç>i nguiJi dê'u co thltham gia cac djch
v,!-KHHGD.

Sau khi Ban châp hành Trung udng Ddng thông qua Nghj quyêt vi
chinh sach DS-KHHGD, Thu tUdng Chinh phu dii ban hành Quyêt djnh vi
viçc phê duyçt chiln luQ'c DS-KHHGD, trong do nêu lén cac phuO'tlg huitng
câ'n th'!c hiçn dên nam 2000 (Quyét djnh sô' 270/TTg ngày 03 thang 06 nam
1993). Chiên luQ'c nhu sau :
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" .. .Phdi xây dlfug và triln kiwi co hiçu qud chiln htÇ/c DS-KHHGD
trong hai giai dOfJn : J993-2000 và 2001-2015. Chiln htÇIc trong giai dOfJu
dau phdi dltÇ/c xây dlfng và thlfC hiçn ngay. Chiê,z IltÇ/c trong giai dOfJn 200J
10J5 se- dltÇ/c xây dlfng vào cuôÎ thÇip kY.

M,!-c tiêu dên /Ulm 2000 là gidm nhanh ty lç sinh con thu ba trd lên
dl dên nam 2000, tâ'ng ti suat sinh (sô' cou trung binh cua mqt phI! nîi trong
dq tuâ'i sùzh dé) dfJt muc 2,9 hoçic thâp IUIn và quy mô dâu sô' dltili muc 82
triçu ngltèfi. "

Chién 1ugc này dugc triên khai theo hai giai dOé;ln :

- Giai dOé;ln 1993-1995 : Xây d'!llg cac mô hinh và chuân bi ngân sach ;

- Giai dOé;ln 1996-2000 : Trién khai thl!c hi~n co hi~u quà công tac DS-
KHHGD trong cà nuGc.

NQi dung cac chinh sach cM yéu g6m nhüng diêm sau :

"J. Thuc ddy cac cçip vÇ/ chong SU d,!-ng biçn phâp tranh thai và tlf
nguyçn thlfc hiçn gia dinh it con.

Khuyên khich dông ddo ngltOi SU d,!-llg cac biçn phtip tranh thai trên Cd
Sd mÇJi ngltOi co quyêfz llfa chÇJIl SU d,!-ng và thay dâ'i cac biçn phtip tranh thai
theo nguyçn vÇJng. Trong nhîing nam dau, khuyên khich IÇli ich tr,!-'c tiêp viii
nhîing ngltOi trong tudi sùzh dé co dang ky SU d,!-ng biçn phtip tranh thai bcùzg
viçc cung câp day du, thuÇiIl tiçn và khôug phdi trd tibz cac phlt(/fzg tiçn tranh
thai, phi dich VI!. Thlfc hiçn dzl dq !tU dai dôÎ viii ngltdi SU d,!-ng biçn phtip
dinh sdn vl cap thuôc, bdo hilm xa hqi và miin ughïa v'!- lao dqng công ich.
Tùy theo tinh hz'tzh thlfc tlvl SU d,!-ng cac biçn phtip tranh thai, bôï dltang mqt
Mn bdng tiln hot;ic hiçn vÇit, tfJO don M'y tang nhanh sô' ngltdi SU d,!-ng cac
biçn phtip tranh thai hiçn dfJi. NgltOi dang kY SU d,!-ng cac biçn phtip tranh
thai hiçn dfJi nhttng bi va kê' hOfJch phdi nfJo thai, hut dilu hoa kinh nguyçt
dltÇ/c tfJO dilu kiçn thuÇin IÇli và miin phi didz v'!-.

Khuyên khich IÇ/i ich kinh tê'trlfc tilp dôl' viii cac gia dinh it con. Gia dinh
co mqt hoçic hai con dltÇ/c xem xét!tU tiên vay vôn vO'i lai suât !tU dai (thuqc quy
vôn vay cùa chlt(/flg trinh DS-KHHGD do ngân sach nhà nltO'c câp hoçic VÔtZ
vay dài hfJn cùa cac tâ' chuc quôc tê) dl phât triln sdn xuât và tang tJzu nhÇip.

2. Khuyên khich vl tinh than và thù lao vl vÇit chât cho nhîing ngltdi
làm dicJz"v,!- và tuyêll truyln vÇin dqng DS-KHHGD.
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3. KhuY/II khich sdll xuât, cung ung cac phumlg tiÇIl, dIJng CIJ và tài
liçu vi dich VIJ KHHGD và Thông till-Giao dIJc-Tuyêll truyin.

4. Thuc dâ'y t~p thi, ca nhân thi dua tlll!c hiçll gia dinh it con.

5. PhôÎ h9P cac chinh sach kinh tê:xâ h(3i coliên quan cùng thông nhât
hu(mg tm mIJc tiêu gia dinh it con.

Cac dia phuong khi xây dI!tlg chiln IUÇfc và cac klllO{lch phat triln
kinh tê:xâ h(3i 5 niim và hàng niim, nlzât thiêt phdi co mIJc tiêu vi dân sô', dong
tlUR coi chi tiêu vi dân sô' và gia dinh it con là m(3t cO' sO' quan trçmg didinh
ra cac kê'hO{lch vi phat triin cO' SO' dich VIJ và xâ h(3i ... H.

Dé thl!c hi~n co hi~u quà chién lugc này cha dén nam 2000, Chinh pM
da ban hành Nghi djnh vê chûc nang, nhiçm Vl;I, quyên h~n, téS chûc b(l may,
và lé 16i làm viçc cùa Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa Gia dinh
(Nghj dinh s6 42/CP ngày 21 thang 06 nam 1993). Nghi djnh này quy djnh
téS chûc cùa bl? may DS-KHHGD, ttr cap trung ucmg dén xa, phuèmg. Theo
Nghi djnh, lanh d~o Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa Gia dinh là
chù nhi~m và pho chù nhi~m chuyên trach. Nhi~m Vl;l cua h<;> là chuân bi n"i
dung, chucmg trinh, dl! an, chinh sach, cac van bàn khâc dé Ùy ban thào lu~n

truac khi trinh Chinh pM, Thù Wang Chînh pM, hoê}.c quyét djnh theo thâm
quyên ; téS chûc ph6i hqp giüa cac ca quan thành viên cùa Ùy ban.

50 vm Quyét djnh s6 193IHDBT ngày 19 thâng 06 nam 1991, Nghj
dinh 42/CP béS sung thêm hai thành viên vào Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké
ho~ch hoa Gia dlnh. Thành viên thû nhât là Ùy ban Bào v~ Sûc khoe Bà m~
và Trè em, co trach nhiçm 16ng ghép công mc bào vç sûc khoe trè em vào
chucmg trinh DS-KHHGD. Thành viên thû hai là B<? Tu phâp, co nhiçm Vl;I

quàn ly t6t vi~c dang ky khai sinh, khai tir, két hôn theo chûc nang cùa B<?

Dé dua Nghj djnh này vào thl!c tien, Ban téS chûc can b" Chinh phù và
Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa Gia dinh da thông qua Thông tu
liên b" s6 31!ITLB ngày 10 thâng 11 nam 1993 huang dân chûc nang, nhiçm
Vl;I, quyên h~n và téS chûc b" may cùa ceic téS chûc dân s6 và ké ho~ch hoa gia
dinh à dja phucmg.

Tiép theo Nghi quyét H"i nghj lan thû 4 Ban chap hành Trung ucmg vê
DS-KHHGD và vê chién lugc DS-KHHGD dén nam 2000 dugc Thù tuang
phê duyçt, cùng vai sI! tang cuèmg chi d~o cùa cac cap ùy Dàng và chinh
quyên, viçc tang ngân sach nhà nuac trong lïnh V'!c DS-KHHGD, sI! nÔ ll!c
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cùa m~ng lum DS-Kl-lliGD tù trung U<1Ilg dén ca sà, nam 1993, chu<1Ilg tdnh

dân s6 dâ d~t duqc nhüng két quà râ"t dang khich l~. Tù nam 1994 dén 1995,
Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa Gia dloh tiép tl;!c thl;lc hi~n ché dQ

khuyén khich v~t châ"t d6i vm nhüng nguai trang dQ tu6i sinh dé dâ co s6 con
mong mu6n, nay tloh nguy~n dloh sàn. Khoàn tién thuàng này cha phép
nhüng nguai dlnh sàn bù dâp cac chi phi phat sinh do phài nghi lao dQng và
hôi phl;!c sûc khoe. Oin bQ làm công tac dân s6 à câ"p xâ, phuàng cüng nhu
cQng tac viên dan s6 t~i cac diém dân cu cüng duqc huàng ché dQ khuyén
khich v~t cMt. Mu6n v~y, hQ phài thl;lc hi~n t6t công tac cùa mloh, phài v~n
dQng nhiêu nguài tl;l nguy~n Slt dl;!ng cac bi~n phap tranh thai hi~n d~i.

Vê dtch Vl;l Kl-lliGD, cha dén nam 1993, trên thl;lc té, chu<1Ilg trlnh
KIlliGD cùa Vi~t Nam van huâng tm mQt bi~n phap tranh thai duy nhâ"t: do là
vong tranh thai. Kinh nghi~m cùa cac nuâc trên thé gim chûng minh râng,
chu<1Ilg trlnh Kl-lliGD vm bi~n phap tranh thai duy nhâ"t vê lâu dài së tMt b~i và
không mang l~i hi~u quà cao. Chinh VI théÙy ban Qu6c gia Dân s6 và Kého~ch
hoa Gia dlnh dâ diêu chinh chinh sach theo huâng da d~g hoa cac bi~n phap
tranh thai, tuyên truyên rQng râi vi~c Slt dl;lOg bao cao su và thu6c tranh thai, d~c
bi~t là dâ khuyén khich dlnh sàn. Nam 1995, Ùy ban Qu6c gia Dan s6 và Ké
ho~ch hoa Gia dlnh da ph6i hqp vm BQ y té, ICOMP, Quy dan s6 Liên hqp qu6c
dé nghiên clÎll cac lo~i thu6c tiêm tranh thai trong chu<1Ilg trlnh DS-Kl-lliGD.

Tù nam 1994, khÀu hi~u cùa chu<1Ilg tdnh DS-KHHGD là "Dùng l~i à
2 con dé nuôi d~y cha t6t". Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch bOa Gia
dlnh dành tién thuàng cho cac tinh nMm khuyén khich vi~c giàm ti l~ sinh
con thû ba trà lên. Khoàn tiên thuàng này duqc Slt dl;!ng VI lqi ich t~p thé.
Châng h~n, dé khoan giéng hay xây dl;lOg cac hé chûa nuâc s~ch, cung câ"p
trang thiét bi ho~c mQt s6 phu<1Ilg ti~n, dl;!ng CI;! cha cac trung tâm y té. Trong
s6 cac chi tiêu cha phép Chinh phù danh gia két quà công tac DS-KHHGD,
ngoài vi~c giàm li l~ sinh thl ty l~ sinh con thû ba trà lên cüng duqc d~c bi~t

chu y. Chi Mo này râ"t dê hiéu, dê kiém soat trang tùng thôn.

Ngay tù nam 1984, chinh sach DS-KHHGD da luôn két hqp cMt chë
vm vi~c Mo v~ sûc kh6e bà mlf và trè em. Oic chinh sach bào v~ sûc khoe bà
mlf và trè em cüng phat trién và duqc cài thi~n tù trung U<1Ilg dén ca sà.

Vi~c két hqp công tac DS-Kl-lliGD vm bào v~ sûc khoe bà mlf và trè
em duqc bât d~u bàng Quyét dtnh s6 92/IIDBT ngày 29 thang 06 nam 1984
và Quyét dtnh s6 121/HDBTngày 19 thang 4 nam 1985 cùa HQi d6ng BQ
truàng vê chédQ thai sàn d6i vm nil công nhân, viên chûc nhà nuâc. Oic quyét
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dinh này nMm khuyén khfch m6i gia dlnh chi nên c6 m<)t, hai con dé nguài
m~ c6 diéu ki~n nuôi con khoe m<;\nh.

Tiép d6, H<)i dÔng B9 truàng da thông qua Quyét dinh vé vi~c sùa dôi
ché d<) và chinh sach d6i vai can b<) y té xa, phuàng, thi tràn (Quyét dinh s6
123/HDBT ngày 19 thang 8 nam 1987).

Dé phù hqp vai chinh sach dân s6 cùa Nhà nuac, TÔng Liên doàn Lao
d<)ng Vi~t Nam dà ra Thông tu s6 53nT-TCD ngày 1 thang 4 nam 1988 vé
vi~c diéu chlnh trq càp nuôi con nho d6i vai nü công nhân, viên chUc nhà
nuac. Cüng trên tinh thân d6, B9 Lao d<)ng-ThU<1I1g binh và Xa h<)i da ra
Thông tu s6 12ILDTBXH-TT ngày 3 thang 8 nam 1988 huang dân sùa dÔi
ché d<) phl,l càp d6i vm can b<). viên chûc ngành y té.

Trong giai do<;\n này, m<)t 10<;\t van bàn phap 1y 1iên quan dén công tac
bào v~ sûc khoe nguài dân, sûc khoe bà m~ và trè em dà duqc ban hành. D6
chinh là cam két cùa Chinh phù Vi~t Nam trong chu<1I1g trinh dân s6 :

- Diéu 43 Lu~t Bào v~ Sûc khoe Nhân dân nam 1989 quy dinh râng "...
Mç)/' nguifi co trach nhiçm tlu!c hiçn kéïlOÇlch hoa gia dlnh, co quyén Il!a chçm

biçn phOp sinh dé co kê' hOÇlch theo nguyçn w;mg. Cac co' Sd chuyén kllOa plu!
sdn cua Nhà nuilc, ttjp thi và tu nhan phdi thl!c hiçn yéu cdu cua mQi nguifi

vi viçc Il!a chQn biçn phOp sinh dé co kê' hOÇlcll theo nguyçn vQng và nghiém

cam hành vi gay trd ngÇli hoijc cuiJng bûc trong viçc thl!C hiçn kê' hOÇlch hoa

gia dlnh". Diéu 43 côn nêu rD : "Phf:l nii duçtc quyén nÇlo phO thai theo

nguyçn vQng, duçtc khOm chiia bçnh phf:l kllOa, duçtc theo d6i sûc khoe trong

thifi ky thai nghén và duçtc phf:lc VI./. y tê' khi sinh con tÇli cac co' Sd y té: Bt} Y
tê' co trach nhiçm cung cô; phOt triin mÇlng Ùtéli chuyén khoa phf:l sdn và so'

sinh dé'l ttjn co' Sd di bdo ddm cac djch Vf:l y té' cho phf:l nii. Nghiém cam cac
co' sd y tê' và ca nhan làm thu thutjt nÇlo pM thai, thOo vong tranh thai né'u
không co giay phép do B9 hoijc Sd y tê' câ'p.

- Diéu 23 Phap l~nh Hqp dong Lao d<)ng nam 1990 c6 nêu "Nguifi sil
df:lng lao dt}ng không duçtc do'll phUo'llg châm dût lu!p dong lao dt}ng trong
truimg lu!p nguifi lao dt}ng là phI!- nii dang co thai, dang nghz' dé theo chê'dt}
quy djnh IlOijC dang nuôi con nho duéli 12 thOng tutSi . .. "

- Diéu 9 Lu~t Bào v~, Cham s6c và Giao dl,lc trè em nam 1991 nêu ''Tré
em co qUyé'l duçtc bdo vç sûc khoe. Tré em duéli 6 tutSi dUl/c cham soc sûc
khoe ban ddu, duçtc khOm chiia b~nh khôllg phdi trd tié'l tÇli cac co' sd y té'cua
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Nhà nui1c, theo Quyêt dfnh cua H(Ji dông B(J trutJng. Cd quan y té' nhà nui1c
co trach nhiçm theo doi, hufmg dan, t6 chuc tht!c hiçn viçc pJu'mg bçnh và
kMm suc khoe dfnh ky cho tre em".

- Diéu 40 Hién phâp nam 1992 nêu : " .. .Nhà nui1c, xâ h(Ji, gia dinh và
công dân co trach nhiçm chiim SOC, bdo vç bà ml! và tre em, tht!c Jzi~n chuO'ng
trinh DS-KHHGD".

BQ y té co trach nhi~m t6 chuc và cung cap cac d!ch Vl,l y té liên quan
dén KHHGD, phai 16ng ghép chuang trinh DS-KHHGD vào cac chuang trinh
thich hqp do BQ phl;l trach, d~c bi~t là cac chuang trinh bao v~ suc khoe bà.
m~ và trè em. BQ da ra Thông tu s6 1319/BM1E ngày 12 thang 7 nam 1991
vé vi~c d6i tên cac "Tr~m bao v~ bà m~ và sinh dè co ké ho~ch" thành cac
''Trung tâm bao v~ suc khoe bà m~, trè em và ké ho~ch hoa gia dinh" t~i cac
tinh, thành ph6 và cac d~c khu trl;l'c thu~c Trung uang.

Sau do, BQ y téda co Quyét d!nh vé vi~c thành I~p Vl;l Bao v~ Suc khoe
Bà m~, Trè em và Ké ho~ch hoa Gia dinh (Quyét d!nh s6 1037/BYT-QD ngày
16 thâng 11 nam 1991). Nhi~m Vl,l chinh cùa Vl;llà ca quan dâu nao cùa BQ
y té, làm vi~c v6i cac t6 chUc liên quan vi công tac bao v~ suc khoe bà m~,

trè em và KHHGD, d6ng thài cüng phai tham gia chi d~o cac chuang trinh y
té liên quan dén bao v~ suc khoe bà m~, trè em.

Sau khi thành l~p V l;l Bao v~ Suc kh6e Bà m~, Trè em và Ké ho~ch hoa
Gia dinh, BQ y té da ban hành Chi th! vê t6 chuc ho~t d~ng cùa cac Trung tâm
bao v~ suc khoe bà m~, trè em và ké ho~ch hoa gia dinh à cac huy~n th! (Chi
th! s6 5578rrC-LD ngày 4 thang 9 nam 1992). M~t khac, BQ cüng ban hành
Quyét d!nh quy d!nh nhi~m Vl,l ky thu~t trong công tac bào v~ suc khoe bà m~,

trè em và ké ho~ch hoa gia dinh t~i cac tuyén y té d!a phuang (Quyét d!fih s6
220/BYT-QD ngày 22 thâng 2 nam 1993).

cac dü li~u vé bién d~ng dân s6 trong giai do~ này cüng là m~t m6i
quan tâm. M~t lo~t cac cu~c diêu tra DS-KHHGD v6i quy mô lan da duQ'c
thl;l'c hi~n. Du6i dây là nhüog cu~c diéu tra duQ'C xem là dang chu ynhat :

- Nam 1988, Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Kého~ch hoa Gia dinh, cùng
v6i Quy dân s6 Liên hqp qu6c (UNFPA) và Vl;l Dân s6 cùa Ùy ban Kinh té
Xa Mi châu A-Thai Binh Duang (ESCAP), da thl;l'c hi~n cu(>c diéu tra lân thu
nhat vé dân s6 và suc kh6e. Cu(>c diéu tra này nMm thu tMp dü li~u vé li I~

sinh, ké't qua cùa chuang trinh KHHGD, d~c diêm cùa phl;l nü trong d(> tu6i
sinh dè. Nhüog thông tin này, m(>t m~t, rat cÀn thiét cho vi~c xây dl!Og cac
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chucmg trlnh KHHGD và chinh sach dân s6, m~t khâc, cho phép danh gia tac
d(mg cùa cac chucmg trlnh KHHGD d6i vai sI! bién dQng dân s6.

- CUQc t6ng diéu tra dân s6lân thu hai duqc thl!c hi~n ngày 01/04/1989,
nMm dap U'ng nhu câu thông tin chinh xac vé sI! phât triên, ca câu và phân
b6 dân cu dIng nhu nhüog thay d6i so vai cUQc t6ng diéu tra dân s6 lân thu
nMt nam 1979. Lân dâu tiên trong Ijch sù diéu tra dân s6 il Vi~t Nam, cUQc
t6ng diéu tra nam 1989 da két hqp t6ng diéu tra vai diéu tra chQn mâu. cac
chi Mo cân thiét cho công tic quàn ly và KHHGD il qu~n, xa duqc thu th~p

d6i vai toàn bQ dân cu. cac chi Mo vé ti l~ sinh và chét duqc tinh toan dl!a
trên két quà diéu tra chQn mâu.

- CUQc diéu tra vé muc s6ng dân cu Vi~t Nam nam 1992-1993 là nMm
thu th~p cac du li~u phàn anh muc s6ng cùa cac hQ gia dlnh, cung câp cac
thông tin cân thiét cho công tic quàn ly, nghiên CUu và phân tich cac chinh
sach kinh té-xa hQi.

- CUQc diéu tra chQn mâu vé bién dQng dân s6 và ké ho~ch hoa gia dlnh,
thl!c hi~n ngày 01 thâng 4 nam 1993 vai nQi dung chù yéu là d~c diêm dân
s6 và thông tin vé két quà cùa chucmg trlnh KHHGD.

- CUQc diéu tra dân s6 giua ky do T6ng c!,lc Th6ng kê thl!c hi~n vm sI! trq
giup vé ni~t tài chinh cùa Quy Dân s6 Liên hqp Qu6c và sI! ph6i hqp cùa Ùy
ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa Gia dlnh. Nhom hô trq ky thu~t cho
Dông Avà Dông Nam Acùa Quy dân s6 Liên Hi~p Qu6c và C!,lC Th6ng kê cùa
Liên hqp Qu6c da giup da vé m~t ky thu~t cho vi~c thl!c hi~n cUQc diéu tra này,
d~c bi~t là chQn mâu, xây dl!Og bàng hài, xù ly và phân tich du li~u. cac két
quà chù yéu bao gom : Mo cao phân tich t6ng quat vé d~c diêm d6i tuqng diéu
tra, ti l~ sinh và cac yéu t6 trung gian ành huàng dén muc sinh, chât luqng công
tic bào v~ suc khoe bà m~ và trè em, vi~c SÙ dl:mg cac bi~n phâp tranh thai, sinh
con theo y mu6n và cac nhu câu vé KHHGD. B6n Mo cao phân tich chuyên
sâu da duqc hoàn thành vào cu6i nam 1995 : dân s6 ca bàn, KHHGD, tlnh hlnh
sù d!,lng cac bi~n phâp tranh thai và cac khia c~nh kinh té-xa hQi cùa dân s6.

Trong giai do~ này, Chinh phù cüng da quan tâm dén vân dé di dân và
quàn ly di dân. HQi dong BQ trUàng da thông qua mQt Quyét dinh vé diéu dQng
và tuyên dl,mg lao dQng dén làm vi~c ~i cac nông truèmg và lâm trUèmg qu6c
doanh il cac vùng kinh té mm (Quyét dinh s6 82/CP ngày 12 thâng 3 nam 1990).

Tiép do, HQi dong BQ truàng thông qua Quyét djnh vé mQt s6 chù
trucmg, chinh sach sù dl,mg dât tr6ng, doi nui trQc, rtrng, bai boi ven biên và
m~t nuac (Quyét djnh s6 327/CT ngày J5 thâng 9 nam 1992).
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Nam 1993, BQ Tài chinh ra lbông tu huang dan quàn ly, cap phat và

cha vay v6n ngân sach Nhà nuâc dau tu cha cac chuang lrlnh, d,! an sU dl,ll1g

dat tr6ng, doi nui trQc, rùng, bài boi ven. biên và m~t nuâc (Thông tu s6

32/Cf-DT ngày 07 thang 4 nam 1993). Thông tu cùa B.') Lao dQng-Thuong

Binh và Xii hQi vé ché dQ trq cap cha hQ gia dlnh di xây dl!l1g ceic vùng kinh

té mâi (Thông tu s6 07/LD-TBXH ngày 12 thang 5 nam 1993) cüng duqc

thông qua. cac hQ này di cu theo Quyét dinh s6 327/Cf ngày 25 thang 9 nam

1992. Cüng trong nam này, Thù tuâng dii ra Chi thi vé mQt s6 chù truang, bi~n

phap tiép tl;lc phât triên kinh té-xii hQi mién nui (Chi thi s6 525ITTg ngày 2

thang 11 nam 1993).

Nhb thai dQ kiên quyét và s'! ùng hQ cùa Chinh phù nuâc CQng hoa xii

hQi chù nghïa Vi~t Nam d6i vâi chuang trlnh DS-KHHGD, van dé sinh dè dà

chuyên dich m~nh trang nhÜ'I1g nam qua (xem bàng 1).

Bang 1 : Ti suat sinh thô (CBR), tÔng ti suat sinh (TFR)
và dân so giai do~n tir 1950 dén 1999

Giai TY suai sinh Ihô Tong Iy suai sinh Dân 56
do~n (Iri~u

ngltèli)
Tong diéu Ira Tong diéu Ira EMu Ira 1979 1989 1997
dân 561979 dân 561989 1994

1955·1959 44,0 5,7
1960-1964 43,9 6,4
1965·1969 42,3 36,3 6,8 5,9
1970-1974 38,8 35,3 6,5 5,9
1975-1979 32,8 33,2 5,1 5,3 52,7
1980-1984 35,5 4,7
1985·1989 31,0 3,9 64,4
1991 30,4
1992 30,0
1993 28,5
1994 25,3 3,1 73,1
1997 2,5
1999 76,3

Ngl/on: Tdng C/.IC Thô'ng kê : Cac dçlt thô'ng kê nam 1979, 1989 "à 1999 :
Kêt qI/a dilI/ Ira dan s(f giÜll k.v mim 1994 ;
Diél/ Ira dân SÔ'l'à sÛ'c khôe nam 1997.
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Nam 1997, Ùy ban Qu6c gia Dan s6 và Ké hOé;lCh hoa Gia dlnh da tién
hành m<)t cu<)c diéu tra dan s6 và suc khoe. Và sau day là cac chi bao : nam
1997, t6ng ti suat sinh là 2,5 trè/phl;l nu và 75% phl;l nu co chang trong d<) tu6i
sinh dè (15-49 tu6i) sù dl;lng m<)t bi~n phâp tranh thaï. Theo th6ng kê nam
1999, t6ng dan s61à 76,3 tri~u nguài. Dl!a trên nhling ca sà này, Ùy ban Qu6c
gia Dân s6 và Ké hOé;lCh hoa Gia dlnh da phat triên m<)t chién lugc DS
KHHGD mai giai dOé;ln 2001-2010.

Giai dOl;ln tù nàm 2001 dén nay : S~ quan tâm dong be) ca vé so hrgng và

chat hrqng dân so

Dây là giai dOé;ln triên khai Chién lugc Dan s6 Vi~t Nam giai dOé;ln
2001-2010. Chién lugc này là trl;lc chinh xuyên su6t sI! phat triên cùa công
tac Dan s6 Vi~t Nam trong giai dOé;ln hi~n nay, cac van ban khac liên quan déu
phl;lC Vl;l cha ml;lc tiêu cao nhat cùa Chién lugc.

Chién lugc Dân s6 Vi~t Nam giai dOé;ln 2001-2010 dugc Thù wang
Chinh phù phê duy~t té;li quyét d,nh s6 147/2000/QD-TIg ngày 22/12/2000
nMm giai quyét van dé dan s6 mQt cach toàn di~n, bao gom ca quy mô, ca
cau, chat luqng dân s6 và phan b6 dân cu, gop phan thl!c hi~n chién lugc phat
triên kinh té xa hQi 2001-2010. Chién lugc da t6ng két nhling két qua lan mà
Chién lugc DS-KHHGD dén nam 2000 dé;lt dugc, dé c~p dén mQt s6 hé;ln ché
và ton té;li cùa chuang trlnh dan s6 nhling nam qua, nêu lên nhling thach thUc
cùa van dé dân s6 d6i vai sI! phat triên bén vling. Chién lugc da dua ra nhling
d,nh huang lan cùa chién lugc dân s6 2001-2010. Ml;Ic tiêu t6ng quat cùa
chuang trlnh dan s6 trong giai dOé;ln hi~n nay là tién hành chuang trlnh dong
b<) trên ca 2 phuang di~n là s6luqng (quy mô dan s6 và phân b6 dân cu) và
chat fuqng dân s6. Cac muc tiêu Cl;l thê cùa Chién lugc là :

• Duy tri vling chac xu thé giam sinh dé dé;lt muc sinh thay thé blnh
quan trong toàn qu6c ch~m nhat là vào nam 2005, à vùng sâu, vùng xa, vùng
nghèo ch~m nhat vào nam 2010 dê quy mô, ca cau dan s6 và phân b6 dân cu
phù hqp vai sI! phât trién kinh té-xa hQi vào nam 2010.

• Nâng cao chat luqng dan s6 vé thé chat, tri tu~ và tinh thân. Phan clau
dé;lt chi s6 phât trién con nguài (HDI) à muc trung blnh tiên tién cùa thé giai
vào nam 2010.

Co 8 h~ th6ng dong b<) cac giài phap dé thl!c hi~n cac ml;lc tiêu cùa chién
lugc là : Tang cuàng lành dé;lO, t6 chuc và quàn ly ; Truyén thông - Giao dl;lC
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thay d6i hành \Ii ; Cham s6c suc kh6e sinh san/KHHGD (SKSS/KHHGD) ;
Nâng cao ch~t IUQl1g thông tin, du li~u dân cu ; Nâng cao dân tri, tàng cuèmg
vai tro cùa gia dlnh và binh dâng giai ; Daym~ xa hQi h6a, xây dl!llg và hoàn
thi~n h~ th6ng chinh sach vê dan ')6 và phât trién ; Dam bao và sù dl;lng c6 hi~u

qua ngu6n I\!c ; Cài lién công Lie dào t~o và nghiên cUu.

Chién luQ'c này duQ'c th\!c hi~n theo hai giai do~ :

• Giai do~n 2001-2005 : T~p trong mQi nÔ I\!c d~t ml;lc liêu giam sinh
vüog chAc, t~p trung cho nhüog vùng c6 muc sinh cao, nhArn d~t muc sinh
thay thé vào nam 2005. Buac dàu trién khai nhüog mô hinh và giai phâp th!
diém vê nâng cao ch~t IUQl1g dân s6. T~p trung cac ho~t dQng troyên thông dé
chuyén d6i hành vi sinh san và cung c~p dich Vl;l SKSS/KHHGD à nhüog
vùng c6 muc sinh cao thông qua cac chién dich 16ng ghép. Xây dl!llg h~ ca
sà du li~u dân cu trên ca sà mà rQng cac mô hlnh th! diém.

• Giai do~n 2006-2010 : llwc hi~n d6ng bQ cac nQi dung cham s6c
SKSS/KHHGD nhâm duy tri muc sinh thay thé blnh quân trong toàn qu6c.
Tiép tl;lc hoàn thi~n và mà rQng cac mô hinh can thi~p và cac giai phâp nhâm
nâng cao ch~t IUQl1g dân s6. Ki~n toàn h~ ca sà du li~u qu6c gia vê dan cu
trên ph~m vi toàn qu6c.

C67 chuang trlnh hành dQng dé th\!c hi~n chién luQ'c dân s6 Vi~t Nam
2001-2010. D61à :

1. Nâng cao nang I\!c quan Iy dQi ngü làm công tac dân s6

2. Troyên thông-giao dl;lc thay d6i hành vi

3. Cham s6c SKSS/KHHGD

4. Nâng cao ch~t IUQl1g thông tin du li~u vê dân CU

5. Nghiên CUu nhüog v~ dê lién quan dén ch~t IUQl1g dân s6

6. L6ng ghép dân s6 vai phat trién gia dlnh hén vüog thông qua ho~t

dQng tin dl;lng-tiét ki~m và phat trién kinh té gia dlnh

7. Tang cuèmg KHHGD/CSSKSS cho vùng nghèo, vùng kh6 khàn,
vùng sâu, vùng xa.

Ngoài chién luQ'c dân s6, nhiêu van ban khac cüng da duQ'c ban hành,
châng h~n : Chién luQ'c qu6c gia vê cham s6c suc kh6e sinh san giai do~
2001-2010 cùa BQ y té, Chién luQ'c Troyên thông Giao dl;lC thay d6i hành vi
vê Dan s6, SKSS/KHHGD giai do~n 2001-2005, Phap l~nh Dân s6...
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Chién luqc Truyên thông gÏé:io dl;lC chuyén d6i hành vi (TGCH) là sI!
phat trién tiép theo cua chién luqc Thông tin GÏé:io dl;lC Truyên thông. Dé
thl!c hi~n thành công chién luqc mai vê dân sô. ho~t dçmg cua chién luqc
TGCH ding nghiêng vê cac ml;lc tiêu cân d~t duqc cua chién luqc này.
Ml;lC tiêu chung cua Chién luqc là "Gop phân t~o môi truèmg phap ly-xii
hQi và diêu ki~n thu~n lqi dé mÔi ca nhân. gia dlnh và c(mg d6ng co nh~n

thuc và hành vi dung dan vê dân sô. SKSS/KHHGD nhàm thl!c hi~n thang
lqi ml;lc tiêu duy tri vÜ'ng chac xu thé giàm sinh và nâng cao chât luqng
dân sô"

Truyên thông Giao dl;lC Chuyén d6i Hành vi dân sô. SKSS/KHHGD là
m()t trong 8 giài phap cua Chién luqc Dân sô Vi~t Nam 2001-2010. Chién
luqc TGCH khâng dinh :" TÇlO sI! chuyê;z d6i hành vi bê/z vùng vé dân sô:
SKSSIKHHGD trên cd Sd cung câp ddy dù, chinh xac thông tin vôi nqi dung
và Jûnh thuc phù hÇ1p v6'i timg nhom dÔI tllf/ng. Chu trçmg IOÇli hinh tll VâfZ,
dÔI' thoÇli, w;în dqng trl!c tiêp cac c(ip Vf/ ch6ng trong dq tu6i sinh di, nam giôi,

thanh niên và vi thành niên. Tr;îp trung vào nhùng dia bàn co diéu kiçn kinh
tê:xiï hqi dm kM khan và nhûng dÔI tllf/ng con nhiêu hÇln chl vé nhr;în thuc.
Md rqng và nâng cao chât lllf/ng cac hinh tll/IC giao d~c dân sô'trong và ngoài
nhà trllifng. " Chllo'fzg trinh TGCH sè là mqt trong nhùng yêu to'chinh tÇlO nên
th&ng lQi cùa Chiln lllf/c Dân sô'Viçt Nam 2001-2010.

Chién luqc TGCH cÀn t~p trung vào nhùng n()i dung sau :

- Nâng cao nàng ll!c, ky nàng truyên thông và tu vân cha d()i ngii làm
công mc truyén thông Dân sô, nhùng nguài cung câp dich Vl;l

SKSS/KHHGD dé chuong trinh d~t hi~u quà cao hon.

- Nâng cao nh~n thuc và thl!c hành vé SKSS/KHHGD cho nguài dân
sù dl;lng dich Vl;l, d~c biçt quan tâm dén nhùng dia bàn co mûc sinh
cao, tlnh tr~g SKSS kém và diéu kiçn kinh té-xii h<;>i con nhiéu kho
khàn nhàm giàm nhanh muc sinh và cài thi~n tlnh tr~g SKSS à
nhùng dia bàn này.

- T~o sI! ung hQ hon nüa cua nhùng nhà liinh d~o và nhÜ'ng nguài co
uy tin trong cqng d6ng trong qua trlnh thl!c hiçn chinh sach dan sô
quôc gia.

- Tiép tl;lC phat huy sI! phôi hqp vai cac ban ngành, doàn thé. cac t6
chûc xii hqi trong công tac rruyên thông giao dl;lC chuyên d6i hành
vi vê dân sô, SKSS/KHHGD dé nâng cao hiçu quà và tinh bén vüng
cua chuong trlnh.
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- Dàm bào dù ngu6n ll!c dê tién hành cac ho~t dQng truyên thông giao
dl;lC chuyên d6i hành vi vê dân s6, SKSS/KHHGD co hi~u quà.

- Nâng cao nang ll!c quàn ly, giam sat, danh giâ chuang trmh TGCH
vê dân s6, SKSS/KHHGD.

- Dâu tu, cung câ:p trang thiét bi cha công tac truyên thông tu vâ:n ;
t~p trung uu tiên cha vùng sâu, vùng xa và vùng kho khan.

Chién lugc thl!c hi~n dugc chia thành 2 giai do~n. Giai do~n l (2001
6/2002) nhàm t~o dugc nên tàng th~t VÜ1lg châc cha ho~t dQng truyên thông,
dàm bào ngu6n ll!c và cac diéu ki~n hÔ trg. Nhi~m Vl;l trçmg tâm trong giai
do~n này là nâng cao nang ll!c dQi ngü làm công tac truyên thông và cung Ung
dich Vl;l. Néu dugc dào t~o và quan tâm mQi m~t dén dQi ngü này, hQ se mang
dén suc m~nh mOi to lan trong vi~c chuyên d6i hành vi cùa toàn xii Mi.
Nhi~m Vl;l tiép theo là dây m~nh ho~t dQng nghiên cUu truyên thông chuyên
d6i hành vi : nghiên cUu danh gia nh~n thuc, thâi dQ và hành vi cùa cac nhom
d6i tUÇ10g trong su6t giai do~ thl!c hi~n dl! an ; xây dl!Dg thi diêm cac mô
hlnh và cac giài phâp can thi~p truyén thông chuyên d6i hành vi cho tùng dia
phuang và tùng nhom d6i tUÇ10g d~c thù ; danh gia tac dQng cùa cac mô hlnh
truyên thông do dén cac nhom d6i tUÇ10g này ; xây dl!Dg thông di~p và tài li~u

truyên thông vê dân s6, SKSS/KHHGD phù h@, làm tién dê cha giai do~n
tiép theo. Giai do~n 2 (tù 6/2002-2005) : duy tri và nhân rQng cac mô hlnh,
cac giài phâp can thi~p truyên thông co hi~u quà à giai do~n truac. Vai
phuang châm thl!c hi~n tùng buac cà vê chiêu sâu là.n chiêu rQng, vOi ml;lc
tiêu và cac giài phap thl!c hi~n ro ràng và co trQng diêm, Chién lugc TGCH
dang cùng vOi cac giài phâp lan khac c6 gâng thl!c hi~n dê d~t dugc két quà
mà Chién lugc Dân s6 mai d~t ra.

Chién lugc Qu6c gia vé Châm soc Suc kh6e simh sàn giai dO<;ln 2001
2010 ra dài truac hoàn cành tmh hlnh suc khoe sinh sàn (SKSS) và công tac
cham soc SKSS cha nhân dân cùa Chinh phù Vi~t Nam, bên c<;lnh nhÜ'I1g thành
tl!U to lan, con co nhÜ'I1g t6n t<;li và nhÜ'I1g thâch thuc cüng không phài là nho.
Vi~c cham soc phl;l nu và cac bà m~ con nhiéu thiéu sot, ty l~ mâc ~nh nhiem
khuân duàng sinh sàn và b~nh lây truyén qua duàng tmh dl;lC kha cao, ty l~

vô sinh cùa cac c~p vg ch6ng cao, cac vân dé vê SKSS nguài cao tu6i cüng
dang dugc d~t ra... ; nh~n thuc vé vâ:n dé SKSS trong nhân dân và cac câ:p liinh
d<;lo Dàng chinh quyén con thâp, h~ th6ng cung câp cac dich Vl;l bào v~ cham
soc bà m~ trè em, ké ho~ch hoa gia dlnh con co nhiéu nhugc diêm và t6n. t<;li,
vi~c dâu tu ngân sikh cha lînh Vl!c này con h~n ché, công tac chi d<;lo quàn ly
con nhiêu thiéu sot, ca ché ph6i h@ giua cac BQ ngành liên quan con nhiéu
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kê hà... Ml,lc tiêu chung cùa chién lugc là Bào dàm dén nam 2010 tlnh tr<;lng
SKSS dugc cài thi~n rô r~t và giàm dugc sI! chênh l~ch giUa cac vùng và cêk
doi tuqng bâng cach dap téng tot han nhfrng nhu câu da d<;lng ve cham soc

SKSS téng vai cac giai dO<;ln cùa cuqc song và phù hqp vai dieu kiçn cùa cac
cqng dong à timg dja phuang, d~c biçt chu y dén cac vùng và dôi tuqng co
kho khan. cac ml,lc tiêu Cl,l tM là :

- T<;lo dugc sI! chuyén bién rô r~t ve nh~n thuc, sI! ùng hq và cam két
thl!c hiçn cac ml,lc tiêu và nqi dung cham soc SKSS trong rnÇli tâng
lap nhân dân, trong lanh d<;lo cac cap.

- Duy trI vfrng châc xu thé giàm sinh, bào dàm quyen sinh con và ll!a
chÇln cac biçn phap tranh thai co chat luqng. Giàrn co thai ngoài y
muon và cac tai bién do n<;lo hut thai.

- Nâng cao tlnh tr<;lllg suc khoe cùa phl,l nii ; giàrn ty l~ bÇnh t~t, ttr
vong m~, ttr vong chu sinh và ttr vong trè ern rnqt cach dong deu han
giUa cac vùng mien và cac doi tuqng (d~c biçt à vùng kho khan).

- Làm giàm so mâc mai và dieu tri tot cac bçnh nhiern khuân duèmg
sinh sàn và cac bçnh lây qua duèmg tlnh dl,lc, ké cà HIV/AIDS và
tlnh tr<;lng vô sinh.

- Cham soc SKSS tot han cha nguài cao tu6i, phat hiçn sam và dieu
trj cac truèmg hqp ung thu vu và cac ung thu khac cùa duèmg sinh
sàn narn và nii.

- Cài thiçn tlnh hlnh SKSS, suc khoe tlnh dl,lc cùa vj thành niên.

Dé thl!c hiçn dugc cac ml,lc tiêu trên, chién lugc da de ra cac giài phap
Cl,l thé và cac giai dO<;ln t6 chuc thl!c hiçn. Tiép do Bq y té da ban hành Huang
dân chuAn quoc gia ve cac djch Vl,l cham soc SKSS" nMm trién khai chién
lugc rnqt cach Cl,l tM và bài bàn.

Han 40 narn qua, két quà d<;lt dugc cùa công tac dân salà hét suc khà
quan. Tuy nhiên, dân so là van de nh<;ly càm. Vi~c thl!c hiçn ml,lc tiêu dân so
liên quan dén quyen con nguài, quyen sinh sàn, quyen tl! do di l<;li, quyen
dugc phat trién dây dù, blnh dâng ve thé chat, tri tuç và tinh thân. Moi ca nhân
vùa là doi tuqng thl!c hiçn công tac dân so, vùa là chù thé tham gia t6 chuc
thl!c hiçn công tac này. Chinh sach dân sa hi~n hành l<;li chua thong nhat và
toàn diçn... Trong xu thé hqi nh~p quoc té, doi hoi nhfrng quy dinh cùa phap
lu~t ve dân so phài thong nhat và hoa dong vai khu VI!C và thé giai. .. Tat cà
nhfrng dieu do doi hoi SI! dn thiét phài ban hành Phap lçnh dân so. VI v~y,
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tl;li Phap I~nh s6 06/2003/PL-UBTVQHll, Phap I~nh Oân s6 do Ûy ban
Thuàng Yl;I Qu6c hÇ>i IAn thu 11 ban hành ngày 09/01/2003 dii dugc ra dm.
Phap I~nh dl!a trên 3 nguyên tâc ca bàn 100 :

Nguyên tâc thu nhâ:t : Bào v~ quyén và Igi fch hqp phap cùa ca quan,
tÔ chuc, ca nhân trong lïnh vl!c dân s6 phù hqp vâi sl! phat triên kinh té-xii
hÇ>i, cMt luqng cuÇ>c s6ng cùa ca nhân, gia dinh và cùa toàn xii hÇ>i.

Nguyên tâc tM hai : Bào dàm vi~c chù dÇ>ng, tl! nguy~n, binh dàng cùa
mÔi ca nhân, gia dinh trong kiêm soat sinh san, cham soc SKSS, Il!a chqn nai
cu tru và thl!c hi~n cac bi~n phap nâng cao châ:t luqng dân s6.

Nguyên tâc thu ba : Két hqp gifra quyén và lqi fch cùa ca nhân, gia dinh
vâi Igi fch cùa cÇ>ng d6ng và toàn xii hÇ>i ; thl!c hi~n quy mô gia dinh it con,
â:m no, binh dàng, tién bÇ>, hl;lnh phuc và bén vÜ'ng.

Két Im)n

Vâ:n dé dân s6 dugc dé c~p mÇ>t cach chinh thuc à Vi~t Nam tù han 40
nâm nay. Thl!c té chi ra râng, vi~c thl!c hi~n chuang trinh qu6c gia vé OS
KllliGD là mÇ>t qua trinh lâu dài, kho khan và phuc tl;lP, Mi truâc hét no liên
quan dén vi~c thay dÔi quan ni~m cùa con nguài, gân vâi cac yéu t6 van hoa,
tâm Iy, xii hÇ>i, kinh té... Do ành huàng lâu dài cùa nhÜ'ng tu tuàng phong kién
Il;lC h~u, ngày nay, trong tu tuàng cùa nhiéu nguài Vi~t Nam, gia dinh dông
con vân là biêu tuqng cùa hl;lnh phuc. Trinh dÇ> ky thu~t sàn xuât nông nghi~p

côn yéu kém làm này sinh nhu cAu cAn mÇ>t luqng laD dÇ>ng d6i dào trong mÔi
hÇ> gia dinh à nông thôn. Diéu này mâu thuân vâi cac ml,lc tiêu cùa chuang
trinh dân s6. Chinh vi thé, vâ:n dé dân s6 se chi co thé dugc giài quyét mÇ>t
cach co h~ th6ng trong khuôn khÔ chung cùa mÇ>t chién lugc phat triên.
Chuang trinh dân s6 cùa Vi~t Nam di theo cac phuang huOOg dugc nêu trong
cuang linh vé sl! Ôn dinh và phat triên kinh té cac giai dOl;lD dén nam 2000 và
chién lugc phat triên kinh té-xii hÇ>i giai dOl;ln 2001-2010. Dât nuâc dii và dang
dl,lt dugc nhÜ'ng thành tl!U to 100 và quan trqng vé kinh té-xii hÇ>i, thoat dAn doi
nghèo và tinh trl;lng kém phat triên, muc s6ng cùa nguài dân dang dugc cài
thi~n và Mt nuâc se phat triên nhanh han vào nhÜ'ng nam tiép theo cùa dAu
théky XXI này.

Tù do, co thê khàng dinh rang, néu chuang trinh OS-KHHGD cùa Vi~t

Nam tiép tl,lc phat triên vâi nhip dÇ> hi~n nay, dân s6 cùa Vi~t Nam se dl,lt dugc
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muc sinh thay thé vào nàm 2005. Do là m':lc tiêu dUÇ1c xac trang chién lUÇ1c
dân s6 Vi~t Nam giai do~ 2001-2010. Cüng theo Chién lUÇ1c trên, phuang an
phat trién t6i uu vê dan s6 cho thài ky 2011-2020 cân co nhÜ'l1g d~c trung sau
dây : Cam két chinh tri cao, dâu tu dù nguon h!c, quàn ly chuang trlnh th6ng
nhât co sl! phân câp hqp ly, huy dQng t6i da sl! dong gop cùa cQng dong.

NhÜ'l1g dinh huang cùa chuang trlnh dân s6 và phat trién cùa Vi~t Nam
trang thài ky 2011-2020 se là :

1. Nâng cao chât luqng cUQc s6ng và chât luqng dân s6 dé chi s6 HDI
tuang duang vai cac nuac co trlnh dQ công nghi~p hoa và hi~n d~i

hoa à muc trung blnh tiên tién. Chuang trlnh cân : Tiép tl,lc trién
khai dong bQ cac nQi dung vê CSSKSS, t~p trung nâng cao chât
luqng dé dàm bào cac chi tiêu vê suc khoe bà m~ và trè em. Thl!c
hi~n hi~u quà giao d':lc SKSS/giai tinh trang và ngoài nhà truàng,
giàm thâp nhât ty l~ mang thai ngoài y mu6n, sinh con sam, n~o pha
thai, viêm nhiem duàng sinh sàn, HIVlAIDS. Thl!c hi~n cham soc
suc khoe cho nguài già dé nâng cao tuôi thQ ; tién hành cac can
thi~p vê y té nhâm giàm thiêu s6 trè em bi di t~t bâm sinh. Nâng cao
cac chi s6 vê thé chât, tri tu~ và tinh thân cùa nguài Vi~t Nam.

2. Oic yéu t6 dân s6 dUÇ1c long ghép dây dù vào quy ho~ch phat trién,
t~o nên sl! phân b6 dân cu hqp ly, vùa khai thac dUÇ1c tiém nang lao
dQng, vùa dàm bào gln giü môi truàng và su d':lng hqp ly ngu6n tài
nguyên.

3. Nâng cao chât luqng nguon nhân ll!c, khai thac t6i da nguôn lao
dQng trè co kién thuc và tay nghê cao, phat huy tiêm nang và kinh
nghi~m cùa nguài cao tuÔi.

4. Thl!c hi~n blnh dâng gim trang mQi Hnh vl!c, tang cuàng trao quyên
cho ph':l nü trang cac Hnh vl!C chinh tri, kinh té và xii hQi, tang
cuàng trach nhi~m cùa nam gim d6i vm gia dlnh, dàm bào mQt thiét
ché gia dlnh hài hàa, blnh dâng, hé;lnh phl1c và thinh vuqng.
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Danh m"c cac van ban

Ngh~ d~nh s6 04/CP ngày 16/01/1961 cùa HÇ>i dong Chinh phù ban hành bàn
diéu 1~ dàng ky hÇ> tich, khai sirh, tù, két hôn.

Quyét d~nh s6 216-CP ngày 26/12/1961 cùa HÇ>i dong Chinh phù vé sinh dè
co huang dân.

Chi th~ s6 99nTg ngày 16/10/1963 cùa Thù tuang vé công tac huang dân
sinh dè.

Ngh~ d~nh s6 104/CP ngày 27/06/1964 cùa HÇ>i dong Chinh phù ban hành diéu
l~ dàng ky và quàn ly hQ khâu.

Quyét dinh s6 94-CP ngày 13/05/1970 cùa HÇ>i dong Chinh phù vé cuÇ>c v~n

dÇ>ng sinh dè co ké hOé;lCh.

Thông tu s6 05/LD-TI ngày 06/05/1971 cùa BÇ> Lao dqng huang dân vé ché
dÇ> nghi ngai cùa công nhân, viên chuc.

Chi thi s6 206/Cf-TW ngày 22/12/1973 cùa Ban chap hành Trung uang Dàng
Lao dÇ>ng Vi~t Nam vé vi~c Hinh dé;lO thl!c hi~n t6t cUÇ>c t6ng diéu tra dân
s6 toàn mién BAc 1<1n thu hai.

Quyét dinh s6 16/CP ngày 17/01/1974 cùa HÇ>i dong Chinh phù ban hành ké
hOé;lCh t6ng diéu tra dân s6 toàn mién BAc lân thu hai.

Quyét dinh s6 283/CP ngày 20/12/1974 cùa HÇ>i dong Chinh phù giao cac
chinh sach dân s6 cho BÇ> Y té.

Quyét d~nh s6 272/CP ngày 03/10/1977 cùa HÇ>i dong Chinh phù vé vi~c xây
dl!llg nhÛllg vùng kinh té mOi.

Quyét dinh s6 183/CP ngày 20/07/1978 cùa HÇ>i dong Chinh phù vé cUÇ>c diéu
tra dân s6 trên toàn qu6c.

Chi thi so 265/CP ngày 19/10/1978 cùa HÇ>i dong Chinh phù vé vi~c dây
mé;lnh cuÇ>c v~n dÇ>ng sinh dè co ké hOé;lCh trong cà nuâc.

Thông tu s6 4200/BYT-CB ngày 20/11/1978 cùa BÇ> Y té vê vi~c thl!c hi~n chi
th~ 265/CP ngày 19/10/1978 cùa Hqi dong BÇ> truàng vé vi~c dây mé;lnh
cuÇ>c v~n dÇ>ng sinh dè co ké hOé;lCh.
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Phâp I~nh ngày 14-11-197~cùaÛy ban Thuèmg Vl;l Qu6c hÇ>i vé Bao v~, Chàm
soc và Giao dl;lC trè em.

Quyét d~nh s6 95/CP ngày 27/03/1980 cua HQi dong Chfnh phu vé chfnh sach
xây dl!llg cac vùng kinh té mai.

Quyét d~nh s6 254/CP ngày 16/06/1981 cua HQi dong BQ truèmg b6 sung
chfnh sach khuyén khfch khai hoang, phl;lC hoa.

Ngh~ d~nh s6 293/CP ngày 04/07/1981 cua HQi dong Chinh phu vé vi~c thi
hành Phâp I~nh vé Bilo v~, Chàm soc và Giao dl;lC trè em.

Chi thi s6 29-HDBT ngày 12/08/1981 cua HQi dong bQ truèmg vé vi~c dây
mé;lnh cUQc v~n dQng sinh dè co kéhoé;lch trong 5 nàm 1981-1985.

Quyét dinh s6 07IHDBT ngày 15/01/1983 vé vi~c sua d6i và b6 sung ché dQ
sinh dè d6i vaï nÛ' công nhân, viên chUc nhà nuac.

Quyét djnh s6 58IHDBT ngày 11/04/1984 cua HQi dong BQ truèmg vé vi~c

thành l~p Ûy ban qu6c gia dân s6 và sinh dè co ké hOé;lch.

Quyét dinh s6 92IHDBT ngày 29/06/1984 cua HQi dong BQ truèmg vé ché dQ
nghi sau khi dè d6i vaï nÛ' công nhân viên chuc nhà nuac.

Quyét dinh s6 121IHDBT ngày 19/04/1985 cua HQi dong BQ truèmg vé vi~c

sua d6i, b6 sung ché dQ nghi dè d6i vai nÛ' công nhân viên chuc nhà nuac.

Quyét dinh s6 123IHDBT ngày 19/08/1987 cua HQi dong BQ truèmg vé vi~c

sua d6i ché dQ, chfnh sach d6i vai can bQ y té xà, phuèmg, thi tran.

Thông tu s6 53m-TCD ngày 01/04/1988 cua T6ng Công doàn Vi~t Nam
vé vi~c diéu chinh trg cap nuôi con nho d6i vai nÛ' công nhân viên chuc
nhà nuac.

Thông tu s6 12/LDTBXH-TT ngày 03/08/1988 cua BQ Lao dQng-Thuong
binh và Xà hQi huang dân sùa d6i ché dQ phl;l cap d6i vai can bQ, viên chuc
ngành y té.

Quyét dinh s6 162IHDBT ngày 18/10/1988 cua Chu tich HQi dong BQ truèmg
vé mQt s6 chinh sach DS-KHHGD

Quyét dinh s6 51-CT ngày 06/03/1989 cua Chu tich HQi dong BQ truèmg vé
nhi~m Vl;l, quyén hé;ln và t6 chuc bQ may ÛY ban Qu6c gia Dân s6 và Ké
hOé;lCh hoa gia dinh.
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Lu~t Bào v~ SUC khàe Nhân dân nam 1989.

Quyét d!nh s6 82/CP ngày 12/03/1990 cùa Hç,i d6ng B9 truèmg vé vi~c diéu
dç,ng và tuyênd\lng lao dç,ng vào làm vi~c t~i cac nông truèmg,lâm truèmg
qu6c doanh à cac vùng kinh té mai.

Phap l~nh Hqp d6ng lao dç,ng nam 1990.

Ngh! quyét ky h9P thu 2 cùa Qu6c hÇli kh6a VIII nam 1990 vé ngh! quyét cùa
D~i Mi Dàng VI.

Ngh! d!nh s6 193-HDBT ngày 19/06/1991 cùa Hç,i d6ng B9 tnrèmg vé chuc
nang, nhi~m Y\l, quyén h~n, tÔ chuc bç, may và chédç, làm vi~c cùa Ùy ban
Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch h6a gia dlnh.

Thông tu s6 13191BMTE ngày 12/07/1991 cùa B9 y té vé vi~c dôi tên cac
Trung tâm bào vç suc kh6e bà m~, trè em và ké ho~ch hoa gia dlnh.

Quyét d!nh s6 285/UB/VP ngày 24/07/1991 cùa Chù t!ch Ùy ban qu6c gia dân
s6 và ké ho~ch hoa gia dlnh vé nhi~m Y\l C\l thê và quan h~ công tac cùa ca
quan thuèmg tn!c Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Kého~ch hoa Gia dlnh.

lhông tu s6 0Im-LB ngày 09/10/1991 vé xây dl,ffig cac trung tâm dân s6 và
ké ho~ch hoa gia dlnh à câp tinh, thành ph6.

Quyét d!nh s6 1037IBYT-QD ngày 16/11/1991 cùa B9 y tévé vi~c thành l~p

V\l bào v~ suc khàe bà m~, trè em và ké ho~ch hoa gia dlnh.

Lu~t Bào v~, Cham soc và Giao d\lc trè em nam 1991.

Quyét d!nh s6 315/CP ngày 24/08/1992 cùa Chù t!ch Hç,i d6ng B9 truàng vé
Chién luqc Thông tin-Giao d\lc-Truyén thông dân s6 và ké ho~ch hoa gia
dlnh (1992-2000).

Chi th! s6 5578/TC-LD ngày 04/09/1992 cùa B9 y tévé tÔ chuc cac ho~t dç,ng
cùa cac trung tâm bào v~ suc kh6e bà m~, trè em và ké ho~ch bOa gia dlnh
à huy~n, th!.

Quyét d!nh s6 327/CT ngày 25/09/1992 cùa Hç,i d6ng B9 truèmg vé mç,t s6
cM truang, chfnh sach sù d\lng dât tr6ng, d6i nui tr9c, rùng, bai b6i ven
biên và m~t nuac.
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Nghi quyét s6 04-NQ/HN1W ngày 14/01/1993 H"i nghj Un thu 4 Ban châ:p
hành Trung uang Dàng kh6a VII vé chinh sach dAn s6 và ké ho~ch h6a
gia dlnh.

Thông tu s6 37-UBIKHCS ngày 28/01/1993 cua Ûy ban Qu6c gia DAn s6 và
Ké ho~ch h6a gia dlnh, hu6ng dân t6 chuc và thl!c hi~n công tac dAn s6 và
Ké ho~ch h6a gia dlnh nàm 1993.

Quyét djnh s6 220/BYT-QD ngày 22/02/1993 cua BQ y té quy djnh nhi~m Vl,l

ky thu~t trong công tac bào v~ suc kh6e bà m~, tre em và ké ho~ch h6a gia
dlnh t~i cac tuyén y té dja phuang.

Thông tu s6 32/CT-DT ngày 07/04/1993 cua BQ Tài chinh hu6ng dân vi~c

quàn ly, câ:p phat và cha vay v6n ngân sach nhà nUl1c dâu tu cho cac
chuang trlnh và dl! an si'r dl;lng dâ:t tr6ng, d6i nui trQc, rùng, bai b6i ven
biên và m~t nul1c.

Thông tu s6 07/LD-TBXH ngày 12/05/1993 cua BQ Lao d"ng-Thuang binh
và Xa hQi hu6ng dân vé ché d" trg câ:p cha h" gia dinh di xAy dl!Og cac
vùng kinh té mm.

Quyét dinh s6 270/TTg ngày 03/06/1993 cua Thu tu6ng Chinh phu vé vi~c

phê duy~t chién lugc dAn s6 và ké ho~ch h6a gia dlnh dén nàm 2000.

Nghj djnh s6 42/CP ngày 21/06/1993 cua Chinh phu vé chuc nàng, nhi~m Vl;l,
quyén h~n, t6 chuc b" may và lé 16i làm vi~c cua Ûy ban Qu6c gia DAn s6
và Ké ho~ch h6a gia dlnh.

Chi thj s6 525/TTg ngày 02/11/1993 cua Thu tu6ng Chinh phu vé m"t s6 chu
truang, bi~n phap tiép tl;lc phât trién kinh té-xa hQi mién nui.

Thông tu liên BQ s6 31/TTLB ngày 10/11/1993 hu6ng dân chUc nàng, nhi~m
Vl,l, quyén h~n và t6 chuc b" may cua cac t6 chuc dân s6 và ké ho~ch h6a
gia dlnh à dja phuang.

Chién lugc Dân s6 Vi~t Nam giai do~n 2001-2010.

Chién lugc qu6c gia vé chàm s6c suc kh6e sinh sàn giai do~n 2001-2010 cua
BQ y té.
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Chién hrqc Truyên thông Giao d",c thay d6i hành vi vê Dân s6, SKSS/KHHGD
giai dOl;ln 2001-2005.

Chién 1uqc Tiép thi xâ hQi cac phu<Jl1g ti~n tninh thai và phong tranh
HIV/AIDS giai dOl;ln 2002-2005.

Quyét dinh s6 3367/QD-BYT "Huang dân chuân qu6c gia vê cac dich v",
cham soc SKSS" do BQ y té ban hành, duqc phê duy~t ngày 12/9/2002.

Nghi d!nh cùa Chinh phù s6 94/2002/ND-CP ngày III11/2002 quy d!nh chue
nâng, nhi~m Y1;l, quyên hl;ln và ca câù t6 chue cùa Ùy ban Dân s6, Gia dlnh
và Trè em.

Phap l~nh Dân s6 do Ùy ban Thuèmg v", Qu6c hQi 1an thu Il ban hành ngày
09/01/2003 tl;li Phap l~nh s6 06/2003/PL-UBTVQH 11.

Nghi dinh s6 104/2003/ND-CP ngày 16/9/2003 cùa Chinh phù Quy d!nh chi
tiét và huang dân thi hành mQt s6 diêu cùa Phap l~nh Dân s6.



PHAN VI

NGUON DO' LIÊU DÂN SO.



Chuan hipha trà
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ThI!c tr~ng nguon so li~u thong kê
vé dân so và ké ho~ch hoa gia dlnh

Nguyln QuôC Anh

Hi~n nay 6 Vi~t Nam, chuC1Ilg trloh dân s6 và ké ho~ch hoa gia dloh
dang là mQt trong nhüog chUC1Ilg trloh trqng diêm cùa Nhà nuac. No là diêm
tlJa châc chân cha slJ phéit trién kinh té-xii hQi. Dê co dugc cac CO s6 vüog
châc và sat vôi thlJc té càn thiét cho vi~c thlJc hi~n chUC1Ilg trloh này, phài nâm
dugc cac thông tin và s6 li~u th6ng kê vé dân s6 và ké ho~ch hoa gia dloh.

Thl,l'c tr~ng nguon soli~u thong kê vé dân so và ké ho~ch hoa gia dlnh

Trong phàn dàu cùa Nghi quyét 4 ky hqp làn thu VII cùa Ban châp hành
Trung UC1Ilg Dàng (théing 1/1993) liên quan dén danh gia công tac dân s6 và
ké ho~ch hoa gia dlnh, da cha râng "cac th6ng kê dân s6 chua d~t yêu càu".

Xuât phat tù danh gia này, chung tôi da kiêm tra l~i qua trloh thu tMp
thông tin. Co thé noi râng cac s6 li~u vé dân s6 hi~n nay vân con nhüog diêm
h~ chésau:

1/ H~n ché trong vi~c thu th~p cac thông tin và s6 li~u :

- Vi~c thu th~p cac thông tin và s6 li~u tù cac câp và cac ngành khac nhau
không co h~ th6ng.

- Không co h~ th6ng chi s6 dugc chuân hoa.
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- NhÜ'l1g doi hoi cMt chë, do C,le huang dân vê ké tOéin và th6ng kê quy dinh,
không dUÇ1c tôn trQng.

2/ H~n ché trong viçc trao d6i thông tin giüa cac câ'p khac nhau và cac ngành
c6 liên quan :

- Không tuân thù dung lich Mo cao dinh kY.

- Thiéu sI! trao d6i dé t6ng hqp thông tin và s6 liçu.

3/ NhÜ'l1g h~n ché lan trong viçc phân tfch, sir d~ng cac thông tin và s6 li~u :

- Thiéu cac chuyên gia gioi dé phân tfch, danh gia và sir d~ng cac s6 liçu.
- Oic s6 liçu diéu tra không dUÇ1c khai thac và sir d~ng m(>t cach c6 hç th6ng.

- Oic s6li~u không dUÇ1c sir d~ng r(>ng riii.

Nguon và phU'ang phâp thu th*p thông tin vé dân s6 và ké hOl;\ch hoa

gia dinh

Cac thông tin vê' dân so và ké' hO{lch hoa gia dinh dallc cac t6 chirc Nhà

natTc thu thf!.p

T611g c~c Thôllg kê

T6ng c~c Th6ng kê là m(>t t6 chûc dUÇ1c Chinh phù giao trach nhiçm
thu th~p và công b6 cac thông tin và s6 li~u.

Truâc dây, ngành th6ng kê dUÇ1c t6 chûc và quàn Iy theo ngành dQc. d
câ'p Trung uong c6 T6ng c~c Th6ng kê, à câ'p tinh và thành ph6 c6 (\lc Th6ng
kê ; à câ'p qu~n huy~n c6 phong th6ng kê qu~, huyçn ; à câ'p xii c6 phong
th6ng kê xii, c6 m(>t dén hai ngum. chju trach nhi~m vê nhÜ'l1g th6ng kê cùa xii.

Nam 1985, ngành th6ng kê dii xoa bo hç th6ng t6 chûc theo ngành dQc,
dén thâng 3 nam 1994, theo Quyét dinh 23/CP, Nhà nuâc khôi ph~c kiéu t6
chûc này.

Vâi cac chûc nang và nhi~m ~ cùa mlnh, T6ng c~c Th6ng kê t6 chûc
déu d~ vi~c thu tMp cac s6 li~u vê dân s6 nhu :

- Thu th~p cac s6 li~u vé dân s6 và bién d(>ng dân s6 bâng cach l~p cac
bao cao dinh kY.
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- TÔ chûc thu th~p s6 li~u bâng th6ng kê.

- TÔ chûc vi~c thu th~p cac s6 li~u thông qua diêu tra chçm mâu.

667

an hiêu rô râng, truac kia TÔng C\lC Th6ng kê thu th~p s6 li~u vt: dân
s6. Xuâ:t phat tir nhu câu thl!c té cùa công tac dân s6 và ké ho~ch hoa gia drnh,
qua diêu tra chçm mâu ngày 1 thâng /4 nam1993, do Ùy ban Qu6c gia Dân s6
và Ké ho~ch hoa gia dlnh dp kinh phi, TÔng C\lC Th6ng kê ding t~p hqp cac
s6li~u vê kého~ch hoa gia dlnh. Trong tud'Ilg lai, Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và
Ké ho~ch hoa gia dlnh se ph6i hqp ho~t dQng vai TÔng C\lC Th6ng kê t~p hqp
day dù cac thông tin và s6 li~u vê dân s6 và ké ho~ch hoa gia dlnh dé thl!c
hi~n t6t chud'Ilg trrnh qu6c gia.

Bt) Tuphap

Vai cac chûc nang và nhi~m V\l cùa mlnh, tir nam 1987, B9 Tu phap
da thay thé B9 NQi V\l quàn ly và tÔ chûc vi~c dang ky h9 tich. H~ th6ng
phap lu~t da tang cllàng bQ may tÔ chûc cùa mlnh theo ngành dQc tir câ:p
trung Ud'Ilg dén ca sa. cac tinh và thành ph6 déu co Sb Tu phap. Hi~n nay,
Chinh phù da nghiên cûu mQt dé an cài thi~n vi~c quàn ly và dang ky h9
khau l, tién tai co mQt can bQ cùa BQ Tu phâp acâ:p ca sa. Vai chûc nang
nhi~m V\l nhu v~y, h~ th6ng phap ly se dang ky, quàn ly và t~p hqp cac s6
li~u dân s6 vê :

- Sinh de;

- Tù vong;

- Hôn nhân.

Can luu y râng cac s6 li~u duqc cung câ:p qua cac bao cao cùa ca quan
Tu phâp vê h9 tich vAn con râ:t ft VI ngành tu phâp vùa mai duqc giao nhi~m

V\l này và vAn chua co can bQ câ:p ca sa. Hi~n nay, ngành tu phap vân dang
tiép t\lC hoàn thi~n công vi~c dang ky và quàn ly h9 tich2

• Ngành dang thù
nghi~m cac bi~n phâp cài thi~n h~ th6ng dang ky vai sI! trq giup cùa Quy Dân
s6 Liên hqp qu6c.

1. H(l khâu là rn(lt giay phép cu tru. trên do ghi chép tat ca cac thành viên cua hQ gia dlnh.
2. Hai rnâu vé giay khai sinh và bâo tu së dUl;1c d~t 0 cu6i chuang này.
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Truâc kia, dl,la trên cac chUc nang duqc Nhà nuâc giao cho, B(> Nl)i Y\l
da tÔ chlÎc và' quàn ly viçc dàng ky hl) tich h(> khâu. Tir nàm 1987, vi~c dàng
ky h(> khâu duqc giao cho B(> Tu phap. Tuy nhiên, hi~n nay B(> Công an
(truâc kia là B(> Nl)i Vl,l) vân là ca quan tÔ chlÎc và quàn ly viçc dàng ky hl)
khâu. Vi. v~y no vân là tÔ chlÎc chinh vê dàng ky, quàn ly và thu th~p cac
thông tin sau dây :

- TÔng dân s6 co h(> khâu thuàng tru theo vùng lanh thô ;

- Viçc di và dén theo vùng lanh thÔ (thay dôi chÔ à trong nuâc) ;

- Vi~c di nuâc ngoài (thi thl,lc dén và di).

Vâi chlÎc nàng duy tri tr~t tl,l và an toàn xa h(>i, B(> Công an co nhüog
ngu6n s6li~u quan trçmg dé phl,lc Y\l chuang trlnh vê dân s6, cüng nhu nhüog
s6 liçu liên quan dén cac hiêm hQa xa h(>i...

H~ th6ng dang ky hi~n nay càn yéu kém,l~c h~u và chua duqc dôi mm,
han nüa l~i thiéu cac phuang tiçn hiçn d~i. Do v~y, viçc xir ly và cung câp cac
s6 liçu con nhiêu h~n ché.

B9 Y té'

B(> y té là tÔ chlÎc co nhiçm Y\l chàm soc slÎc kh6e nhân dân. Vi. v~y,

ngành y té co ml)t h~ th6ng dàng ky theo danh ml,lc và diêu hành cac chuang
trinh vê slÎc khoe. Nhà co h~ th6ng này, ngành y té co cac s6 li~u riêng cua
mlnh. Cüng nhu chuapg trlnh dân s6 và ké ho~ch hoa gia dlnh, chuang trlnh
slÎc khoe g6m viçc bà~ vç bà m~ tre em và ké ho~ch hoa gia dlnh. Ngành Yté
sâp xép cac s6 li~u càn thiét nhu sau :

- 56 sinh ;
- 56 chét ;
- Ty suât chét sa sinh, tre em và thiéu niên ;
- Ty l~ tir vong cua sàn phl,l ;
- 56 phl,l nü da két hôn à dl) tuôi sinh dè sir dl,lng ml)t phuang phap

tranh thai ;
- TÔ chlÎc vi~c sir dl,lng caé phuang phap tranh thai.

Nên chu y râng cac s6 li~u mà ca quan Y té thu th~p duqc tir nhüog
dàng ky hành chinh à cac trung tâm slÎc khoe thuàng không dày du. Dây là
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mÇ>t h~n ché mà ngành y té da nh~n thày và dang c6 gAng hoàn thi~n h~ th6ng

th6ng kê cua minh. Dé làm dUÇ1c diêu này, Be? y té co nhÜl1g thù nghi~m cài

tién h~ th6ng th6ng kê vm sl;l' trÇ1 giup Quy Dân s6 Liên hqp qu6c. Oic thù

nghi~m chua thé dem ap dl;lng dU(1C à Viçt Nam hi~n nay, vi cân co mÇ>t hç

th6ng dUÇ1c chuân hoa và hiçn d~i.

Bl) Lao dl)ng, Thuctng binh và JlQ hl)i

VéJi cac chûc nang và nhiçm Vl;l cua minh, BÇ> Lao dÇ>ng, Thuang binh
và Xa Mi thuàng xuyên theo dôi nhÜl1g s6liçu dân s6 trong lïnh ",!c lao dÇ>ng

nhu:

- Dân s6 ho~t dÇ>ng kinh té ;
- Nguon nhan ll;l'c theo vùng lanh thô ;

- S6 lao dÇ>ng di phat trién cac vùng kinh té mm theo ké ho~ch cua

Nhà nuéJ'c;
- S6 lao dÇ>ng theo hqp dong di làm viçc à nuéJ'c ngoài.

TruéJ'c kia, B9 Lao dÇ>ng diêu hành và theo dôi ch~t chè nguon nhan ll;l'c

và sl;l' bién dÇ>ng cua no thông qua cac chuang trinh ké ho~ch cua Nhà nuéJ'c.

Hiçn nay, vi~c b6 tri viçc làm cho nguài lao dÇ>ng không côn phJ;l thuÇ>c vào

Mt ky mÇ>t chuang trinh ké ho~ch nào. Vi v~y ràt kho thu th~p cac thông tin

hÛ'U ich, nhung dù sao B9 vân là mÇ>t nguon thông tin ràt t61. Hiçn nay, Cl;lC
di dân da chuyên sang B9 Nông nghiçp và Phat trién nông thôn nhung Be? Lao

dÇ>ng, Thuang binh và Xa hÇ>i vân tiép tl,lC theo dôi cac s6 li~u vê di cu.

Bl) Kê' hOlJch và Ddu lU

Dl;l'a trên cac chûc nâng và nhi~m Vl;l cua mlnh, B9 Ké ho~ch và Dâu tu,
truéJ'c kia là Ùy ban Kého~chNhà nuéJ'c, cüng là mÇ>t t6 chûc su dl,lng ràt nhiéu
s6 li~u cha viçc l~p ké ho~ch ngân và dài h~n. Vi v~y, Be? cân phai t~p hqp,
phân tich và sù dl,lng ràt nhiêu nguon s6li~u. NhÜl1g s6liçu này thuàng không
dây du, B9 Ké ho~ch và Dâu tu dôi khi phài tÔ chûc thu tMp cac s6 liçu cân
cha công viçc cua minh véJ'i sl;l' trÇ1 giup nguon v6n trong ho~c ngoài nuéJ'c.
Châng h~n, dé tién hành diéu tra mûc s6ng cua cac gia dinh vào nam 1993 và
nam 1997-1998, B9 da dUÇ1c huàng mÇ>t khoan trÇ1 càp tài chinh cua Ngân

hàng Thé giéJ'i và sl;l' trÇ1 giup ky thu~t cua TÔng Cl;lC Th6ng kê. Trong lïnh ",!c

dan s6 và ké ho~ch hoa gia dinh, Be? Ké ho~ch và Dâu tu da co cac s6liçu hÛ'U
ich và dang chu ynhu :
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- S6 nguài di cu theo chuong trlnh phât trién cùa Nhà nuâc ;

- Oic s6 li~u cùa diêu tra chçm mâu vê muc s6ng cùa cac hQ gia dlnh ;

- Oic chi s6 thl!c hi~n ké ho~ch Nhà nuâc lién quan dén chuong trinh
dân 's6 và ké ho~ch hoa gia dlnh...

Khi sù dl;!ng, nén hm y ràng nhfrng s6 li~u này dùng cho viçc ké ho~ch

hoa. VI v~y, së co cac s6 liçu theo ké ho~ch và cac s6 liçu phàn anh két quà
thl!c té cùa viçc thl!c hiçn ké ho~ch. Hai ngu6n s6 li~u này së co mQt sI! khac
biçt nào do, VI v~y, càn phài chu ykhi sù dl;!ng chung.

Cac phllllng phap thu th{Îp so li~u thô'ng kê

oViçt Nam, nguài ta da và dang sù dl;!ng cac phuong phâp sau dây dé
thu th~p cac s6 liçu và cac thông tin vê dân s6 và ké ho~ch hoa gia dlnh :

- TÔng diêu tra dân s6 ;

- Th6ng kê thuàng ky ;

- Diêu tra ch(;m mâu.

Tùy theo m6i phuong phâp thu th~p, cac s6liçu duqc t~p hqp l~i së co
sI! khac bi~t mà nguè1i sù dl;!ng càn phài hiéu ro ràng dé sù dl;!ng duqc nhfrng
s6 li~u này mQt cach hiçu quà và dung ml;!c dfch Cl;! thé duqc d~t ra.

T6ng diêu tra dân sô'

Dqt TÔng diêu tra dân s6 chfnh thuc dàu tién à Viçt Nam duqc thl!c
hiçn vào nam 1926, à vùng Nam BQ. Tiép dén là cUQc diêu tra ngày 1 thang
3 nam 1960 và ngày 1 thâng 4 nam 1974 à miên BAc, ngày 5 thang 2 nam
1976 à miên Nam. CUQc T6ng diêu tra dân s6 dàu tién trong cà nuâc duqc
thl!c hiçn ngày 1 thâng 10 nam 1979, làn thu hai diên ra vào ngày 1 thang 4
nam1989, và làn gàn dây nhât là ngày 1 thâng 4 nam19993• Tir cUQc TÔng
diêu tra dân s6 nam 1989, no duqc thl!c hi~n bàng cac phuong phâp hi~n d~i

và co sI! trq giup cùa Liên hqp qu6c.

3. Do ban biên t~p bô sung.
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Theo d!nh nghïa cùa Ùy ban Th6ng kê Liên hqp qu6c, 'T6ng diiu tra

dan sô' là m9t qua trinh thông nhat, bao g6m vi~c thu thfJp, t6ng hÇ1p, danh

gia, phan tich và công bô' hay ph6 bibl cac sô' li~u tlllJng quan vOi tlnh h/nh

dan sô'cua cd nllitc (hay m9t phdn lành thô'), vào m9t tJuJi diê'm nhat dinh dtfa

trên binh di~n dan sô: kinh tê: win h6a và xà h9i".

T6ng diéu tra dân s6 co nhûng d~c diérn khac nhau :

- Toàn diçn : Diéu tra dân s6 duqc tién hành d6i vâi toàn bÇ'l vùng Hinh

thÔ xac d!nh. M6i nguai buÇ'lc phài cung cifp cac thông tin, dAy không phài là

rnÇ'lt cUÇ'lc diéu tra dl!a trên sI! tl! nguy~n ;

- D6ng thm : Câc s6 li~u càn duqc t~p hqp 6 rnÇ'lt thai diérn xac d!nh

gqi là "thm diérn diéu tra dAn s6" ;

- Th6ng nhift : Cân xac d!nh rnÇ'lt cach th6ng nhift cac vifn dé diéu tra,

sao cha vi~c cung cifp cac cAu trà lai và xù ly s6 li~u thu th~p phài theo cùng

rnÇ'lt nguyên tâc ;

- Câ nhAn : Vi~c thu th~p cac thông tin vé rn6i ca nhân duqc tién hành

bàng cach phong vifn tfl!c tiép hay qua thông tin liên l~c (chAng h~ qua thu

tir hay gqi di~n tho~i).

Diéu tra dAn s6 co cac rnl;lc dich khac nhau :

- Cung cifp cac s6 li~u dày dù, hiiu ich, dé dl!a vào do nguai ta co thé

l~p ké ho~ch cha vi~c phat trién kinh té-xa hÇ'li ;

- Danh gia rnÇ'lt cach khoa hqc vé s6 dAn và ngu6n nhân ll!c trong tuang
lai dé làrn ca s6 cha vi~c ké ho~ch hoa ;

- Dua ra rnÇ'lt ca s6 chinh xac cha vi~c quàn 1:5' cùa Nhà nuâc, quàn ly
kinh té, xAy dl!Og chinh sach kinh té, xa Mi và dAn s6, v.v. ;

- Cho phép danh gia nhûng thành quà cùa cuÇ'lc cài cach và phat trién

kinh té, danh gia nhûng thay dôi trong lïnh VI!C van hoa, giao dl;lc, khoa

hqc... , nghiên cUu sI! thay dÔi vé dAn s6 và ca cifu dAn s6 dé xac d!nh sI!

phat trién cùa rn6i nhorn tuÔi, giâi tinh, dân tÇ'lc, ngành nghé, d!a
phuang ... , trên ca s6 do, dé ra nhûng chinh sach vé kinh té, dAn s6, xa Mi

thich hqp.
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2/ Quy mô, tên gQi và dan vi diéu tra dân s6

Vi~c diéu tra dân s6 bât dâu tù phân dang ky cua mQi tâng lâp nhân dan
trong cà nuâc. Chung tôi chia dân s6 ra làm 3 lo~i : dân s6 hgp phap, dan s6
thl,lc té và dan s6 "thuàng trl,lC"4:

- Dân s6 hgp phap là t3:t cà nhfrng nguai c6 tên trong s6 h<) khâu cüng
nhu nai thuàng tm hay dang ky theo quy dinh hi~n hành.

- Dân s6 thl,lc té là nhfrng nguài c6 m~t t~i m(?t dan vi hành chinh vào
dung thai diêm cua cu<?c diêu tra, không tinh dén thài gian c6 m~t, c6 tên hay
không c6 tên trong s6 h<? khâu hay nai dang ky thuàng tru.

- Dân s6 "thuàng tru" là t3:t cà nhfrng nguài c6 m~t thuàng xuyên t~i

m<?t dan vi hành chinh nMt dinh, hQ c6 m~t hay không c6 m~t t~i dan vi hành
chinh này vào thai diém cua cu<?c diéu tra dân s6 và c6 dang ky hay không
dang ky trong s6 h<? khâu hay nai dang ky thuàng tru.

L}ch sir cac cu<?c diêu tra dan s6 cha th3:y s6 dan hgp phap khac vâi s6
dân thl,lc té (dân s6 "thuàng tru" hay dân s6 thl,lc té). VI v~y, cac CU(?C diéu tra
dân s6 ngày càng tién b(?, da thê hi~n dung dang ky dân s6 thl,lc té. Sl,l thay
d6i nai acua nguài dân càng ngày càng tra nên kh6 khan han, VI v~y m<?t s6
nuâc da chuyên dân sang diêu tra dan s6 thuàng trU. Do m<?t s6 truàng hgp
vi~c thay d6i chi:) acua nguài dân không kéo theo sl,l thay d6i nai ac6 dinh
nên dân s6 thuàng tru it thay ddi. Oic truàng hgp bo s6t khi diéu tra dan s6
thuàng tru it han khi diêu tra s6 dan thl,lc té.

Thl,lc té d6 cha th3:y, dù cha dân s6 diêu tra thu<?c lo~i nào, nguài ta vân
g~p nhfrng kh6 khan nh3:t dinh. D~c bi~t trong vi~c t6 chUc và quàn ly m<?t
cu<?c diêu tra, cüng nhu trong vi~c khai thâc và sir dl,mg cac s6li~u.Tuy nhiên,
da s6 cac nuâc châu Âu da tién hành cac CU(?C diéu tra dan s6 d6ng thài cà
hai lOe;t.i : Dan s6 thl,lc té và dân s6 "thuàng tru". Thu th~p cùng m<?t luc nhfrng
s6 li~u vê hai lo~i dân s6 này së không chi giup cha vi~c kiêm tra m(?t cach
dê dàng muc d<? chinh xac hay bo s6t trong cac công b6 vé dan s6 (dân s6
thl,lc té =dân s6 anhfrng nai dang ky h<? khâu thuàng tru + dân s6 c6 m~t t~m

thài - dan s6 vâng m~t ~m thài), mà n6 con giup cha vi~c l~p kého~ch (nhfrng
kého~ch liên quan dén vi~c tr6ng cây luang thl,lc, thl,lc phâm, y té, cac phuang
ti~n giao thông, khach s~n, nhà nghi, v.v.).

4. DuÇIC gQi theo thoa thu~ bâng ti€ng Phap là "thuèmg tru", tir së duÇIC sir d~ng ti€p sau do.
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Tùy theo dieu k.i~n và khà nang riêng cùa m6i nuâc, cac cuQc T6ng
dieu tra dân s6 à Vi~t Nam chi dl!a trên s6 dân thuàng tru.

Trong cac cuQc T6ng dieu tra, cac thông tin dUÇ1c thu th~p mQt cach ca
nhân. Nhung gia dlnh l~ dUÇ1c coi nhu mQt dcm vi quan sat và cac thông tin
thuàng dUÇ1c cung câp bài d~i di~n cùa gia dlnh VI mQt s6 ngum trong gia dlnh
co thé vâng m~t và mQt s6 khac không thé khai Mo vlly do suc khoe, ho~c
co vân de ve tri nhâ, hay là h? không biét làm, d~c bi~t là trè em.

31 NQi dung T6ng dieu tra dân s6

NQi dung cùa T6ng dieu tra dân s6 dUÇ1c thé hi~n duâi hlnh thuc mQt
danh sach câu hoi, g?i là bàng câu hoi dieu tra, mà nguài dUÇ1c hoi phài trà
lm bâng mi~ng hay tl! dien vào.

Ngum ta co thé chia nQi dung câu hoi ra làm ba phàn chinh : PMn dia
chi, nQi dung chinh và phàn coliên quan dén cac vân de khac (néu co).

Phàn dia chi g6m :

- Ten tmh (thành ph6), qu~n (huy~n), xâ ;

- Tên thôn, ph6, s6 nhà ;

- H?, tên ;

- Quan h~ vâi chù hQ.

Câc thông tin dua ra trong pMn dia chi cho phép t6 chuc mQt cuQc dieu
tra hi~u quà. Phàn liên quan dén tên tinh (thành ph6), qu~n cho phép ~p hqp
cac s6 li~u ve nhân khâu theo cac phân chia dcm vi hành chinh hay cac vùng
lânh th6. Phan h? và tên nhàm gân vâi trach nhi~m cùa nguài khai khi h? trà
lài và co nhÛ11g danh gia khac nhau. Phan liên quan tâi quan h~ vâi chù hQ
cho phép phân lo~i gia dlnh mQt cach chinh xac.

NQi dung chinh cùa câu hoi g6m tât cà nhÛ11g thông tin dap U'ng m?i
yêu càu ve chi s6 t6ng hqp da dUÇ1c xac dinh d6i vâi cuQc T6ng dieu tra dân
s6. Câc thông tin liên quan dén phan này thuàng co :

- Giâi tmh ;

- Ngày, thâng, nam sinh hay tu6i ;

- Dân tQc, tôn giao ;
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- NhÜl1g làn di chuyén ;

- Biét dQc, biét viét ; tloh tr~ng di hQc ;

- Trloh d<) hQc vân ;

- Trinh d<) chuyên môn ky thu~t ;

- Tmh tr~g hôn nhân ;

- Ho~t d<)ng kinh té ;

- Nghê nghi~p;

- Ngành kinh té trong nén kinh té qu6c dân.

Trong T6ng diéu tra dân s6 nâm 1989, khoàng 5% s6 ph\l nù à d<) tu6i
sinh dè (tit 15-49 tu6i) duqc Mi vé s6 con mà hQ da sinh ra, s6 con con s6ng
và s6 con duqc sinh ra trong 12 tbang tru<1c cu<)c diéu tra. cac thông tin thu
th~p duqc tit nhÜl1g câu trà Uri này cha phép danh gia ty suât sinh. Bên c~
nhÜl1g mâu diéu tra vé ty suât sinh, cüng con co nhÜl1g câu Mi cha phép
nghiên cûu vé muc chét.

Trong cùng m<)t thèti gian, nguài ta cüng da diéu tra vé nhà à bâng vi~c

t~p hqp cac thôngtin dl;la trên cac thông tin sau :

- Lo~i nhà à;

- Di~n tich nhà à ;

- Quyén sà hüu nhà à;

- Thèti gian xây dl;lOg ;

- Ngu6n cung câp nuâc àn ;

- Co ngu6n di~n sir d\lng hay không ;

- Thiêt bi v~ sinh

41 PhUC1Ilg ti~n diéu tra

PhUC1Ilg ti~n diêu tra g6m phàn bàng câu Mi diéu tra và m<)t tài li~u

huâng dân dién vào do. Bàng câu Mi co hai hinh thuc : m<)t là danh sach duqc
sir d\lng bOi. nhiéu nguèti (noi chung là dành cha gia dinh) và m<)t bàng câu
Mi dành cha m6i ca nhan. Trong qua trinh T6ng diéu tra dan s6 à Viel Nam,
chi co cu<)c T6ng diéu tra dan s6 vào nam 1979 là sir d\lng nhÜl1g bàng câu
Mi ca nhan d~t trong m<)t phong bi dành cho tÙDg h<). cac cu<)c T6ng diéu tra
dan s6 khac déu da sir d\lng bàng câu Mi gia dinh.
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Khi chung tôi th6ng kê bâng phuong phâp phang van tl1!c tiep, hlnh
thûc cùa bàng câu hai không ph~ thul?C vào don vi diêu tra. Nguai diêu tra co
thé diên bàng câu hai ca nhân dành cho mÔi nguai hay ghi tat cà nhÜ'IJ.g thông
tin vào m('>t danh sach chung. Khi nhÜ'IJ.g nguai dugc phong van tl! mlnh diên
vào bàng câu hai, neu don vi diêu tra là gia dlnh, bàng câu hoi n6i chung dugc
diên bm nguai 16'11, mà c6 trlnh dl? van h6a cao nhat. Do v~y, bàng câu hai
thuèmg c6 hlnh thûc m('>t danh sach chung dành cho m,?i gia dlnh. Tuy nhiên,
di cùng danh sach này con c6 bàng hoi ca nhân. Bàng câu hai à d~ng danh
sach không chi cân thiet dé diêu tra vê ml?t ca nhân n6i riêng mà n6 con dé
nghiên cûu cà hÇ'> gia dlnh. Bàng câu hoi ca nhân ding thu~n lçri cha vi~c t6ng
hqp m('>t cach thù công.

Bên qnh nhÜ'IJ.g hlnh thûc chinh, trong cac cUI?C T6ng diêu tra dan s6
khac, nguai ta con sù d~ng cac tài li~u chuyên bi~t nhu : s6 hu6'l1g dân thl!c
hi~n, biéu bàng, giay kiém tra, s6 tay dành cho cac can bl? diêu tra và cac t6
truàng, giay chûng nh~ diêu tra v.v.

5/ Oic phuong phâp T6ng diêu tra dân s6

D6i vaï. T6ng diêu tra dan s6, nguai ta thuèmg dùng hai phuong phâp
truyên th6ng. Oich thû nhat là phuong phap hoi trl!c tiep : m('>t diêu tra viên
hai trl!c tiep và diên vào bàng hai cac câu trà lai cùa nguai dugc hoi. Oich thû
"hai là ca nhan tl! diên (cüng dugc g,?i là trao d6i gian tiep, phuong phâp dùng
bàng hai và phuong phap trao d6i thu tir), à dây ngu~ dugc hoi tl! mlnh diên
cac câu trà lai. Khi ~p hqp cac t~p câu hai, can bl? diêu tra chi cân kiêm tra
xem nhüng câu trà lai c6 diên dung vào mÔi c('>t hay không.

Tat cà nhÜ'IJ.g cu('>c T6ng diéu tra dân. s6 à Vi~t Nam dêu sù d~ng

phuong phap phong van.

6/ Thai diém chinh xac, ngày và thai gian cùa cuI?c T6ng diêu tra dan s6

Dan s6 thay d6i ch6, bien dl?ng liên t~c, nhung nhÜ'IJ.g bien d('>ng này
không diên ra nhu nhau à cac giai do~n trong nam. VI v~y, cân h.ra chQn ngày,
gia, thang hay khi dan s6 bien d6i it nhat và khi cac diêu ki~n khi Mu thu~ lçri
nhat dé t6 chûc T6ng diêu tra dan s6. Thai diém chinh xac cùa T6ng diêu tra
dan s6 thuang dugc xac djnh vào 0 gia cùa ngày bât dâu cul?c T6ng diêu tra.

Cüng cân xac dinh thai gian tien hành T6ng diêu tra dan s6. Khoàng
thai gian này ph~ thu('>c vào quy mô dân s6, môi truèmg dja ly, n('>i dung cùa
bàng hài, s6 luçm.g và kinh nghi~m cùa can bÇ'> diêu tra và phuong phâp (hoi
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trl!c tiép hay ca nhân diên vào). Tuy nhiên, thài gian càng kéo dài thi càng
ành hucrng tm châ't lugng cùa cu~c diêu tra. 0 Vi~t Nam, ngày tién hành TOng
diêu tra dân s6 là 0 già ngày 1/4 (tru nhüog khi xày ra cac bién c6 bâ't ngà)
và thài gian kéo dài thuàng dugc xac dinh là 7 ngày.

7/ T6 chuc TOng diêu tra dân s6

Dl! an T6ng diêu tra dân s6 và cac hu6ng dAn dé thl!c hi~n, l~p kého~ch

và t6ng hgp s6 li~u là nhüog nhi~m VI,l hàng dàu cùa T6ng diêu tra dân s6.
Hem nua, càn t6 chuc cac cu~c thù nghi~m dé hoàn thành dl! an và ké hOi;\ch
cùa T6ng diêu tra dân s6.

Dé tranh vi~c hO sot cac gia dinh hay cac diém dân cu, trong giai do~
chuAn bi càn l~p danh sach cac nai à hay nai co thé co nguài à : do là danh
sach cac diém dân cu, s6lugng nhà à và s6lugng cac gia dinh. Oic danh sach
này dùng làm ca sb cho vi~c phân chia trach nhi~m giua cac can b~ diêu tra.
Dé phl;lC VI,l T6ng diêu tra dân s6, nguài ta cân sù dl;lng cac sa d6, bàn d6. Dem
vi nho nhâ't dugc giao cho m6i can b~ diêu tra. Oic tâm bàn d6 thuàng dugc
sù dl;lng làm ca sb cho vi~c kiém tra và xac dinh cac gim h~n khu Vl;l'c hành
chinh theo cac câ'p khac nhau, nMt là d6i vâi cac câ'p ca sb.

D6i vm cac cu~c T6ng diêu tra dân s6 b Vi~t Nam, nguài ta thuàng sù
dl;lng tài liçu d6i chiéu, trong d6 quan tr(;>ng nhâ't là dàng ky M khAu cùa BQ
Công an, nhâ't là khi càn kiém tra di~n tich, chuAn bi danh sach s6 M gia dinh,
s6 nhà b và s6 dân b m6i cl;lm dân cu.

Ll!a chqn cac can b~ diêu tra là m~t vi~c làm qrc ky quan trqng, vi hq
là nhùng nguài quyét dinh châ't luqng cùa cu~c T6ng diêu tra dân s6. Thuàng
cac can b~ diêu tra dugc ll!a chqn trong s6 nhüog nguài co trlnh d~ hqc vâ'n
tuemg d6i cao, nhu cac can b~ Nhà nuâc, giao viên, sinh viên... Hq càn dugc
chuân bi cho vi~c T6ng diêu tra dân s6. Hq phài nâm bât cac phuemg phap và
hiéu cac tài li~u vê diêu tra dân s6 m~t cach th6ng nhâ't. Khi két thl1c lâp dào
t~o can bQ diéu tra dân s6, se c6 m~t cu~c kiém tra bao g6m vi~c thù nghi~m

truâc và lo~i bo nhüog thi sinh không dap Ung dây dù nhùng diêu ki~n cân co
dé tién hành công vi~c.

Vi~c in â'n và phân phat cac tài li~u, cac mAu diêu tra, chuAn bi cac
phuemg ti~n ky thu~t và công tac phl;lc VI,l khac cüng râ't quan trqng. Càn phài
tinh dén nhüog trI;lc tr~c co thé bâ't ngà xày ra khi dang tién hành T6ng diêu
tra dân s6 (hoa ho~n, mâ't mat, m6i mqt g~ nhâln tài li~u v.v.).
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MQt trong nhÜ11g công viçc chuân bj cho T6ng diéu tra dân s6, anh
huàng tI1!c tiêp dén chât IUÇ1Ilg, là viçc tuyên truyén và giai thich cho quàn
chung. Viçc làm này vùa giup cho mÔi ngum dân nâm duqc ml:1c dich và y
nghïa cùa T6ng diéu tra dân s6, d6ng thm hiêu duqc nQi dung và cach tra lm
cac câu hoi. Dé làm duqc diéu này, càn sir dl:1ng rçmg rai và co hiçu qua cac
phuang tiçn in ân, phat thanh, truyên hinh, phim anh, quang cao, khâu hiçu,
V.v.

8/ T6ng hqp cac s6 liçu vé nhân khâu

o câp t6 cùa T6ng diéu tra dân s6 hay à câp xa (phuàng), truâc khi
chuyén cac tài liçu cho câp trên càn phai bao dam râng s6 liçu cùa chung
trùng khâp vm cac sa d6 và danh sach s6 nhà, s6 hQ gia dinh và s6 ngum dân.
Càn kiém tra lé;li nQi dung và hinh thuc cùa mÔi bang hoi. Truâc khi chuyên
di cho câp trên, à mÔi câp càn phai làm mQt ban t6ng hqp ban dau vê két qua.
Chi s6 t6ng hqp ban dàu chinh là t6ng s6 dân, à dây ngum ta co thé thêm vào
s6 nam gim, nü gim hay nhom tu6i d~c biçt.

Giai dOé;ln tiép theo là cho vào may tinh cac s6 liçu càn thiét dé t6ng
hqp. Chât IUÇ1Ilg két qua phl:1 thuQC rât nhiéu vào viçc ghi cac câu tra lm và
cac nguyên tâc thl;lc hiçn phân chia tùng 10é;li khi ma hoa. Qua trinh ma hoa
së dê dàng nêu cac câu tra lm duqc viêt theo cac mâu duqc thiêt I~p san.
Châng hé;lO, d6i vm nhÜ11g câu hoi vê tinh tré;lng hôn nhân, ngum ta chi co thé
ll;la ch9n mQt trong nhÜ11g câu tra lm sau dây : dQc thân, da co gia dinh, goa,
ly hôn hay ly thân.

Oic s6 liçu t6ng diéu tra dân s6 thuàng duqc trinh bày dum dé;lng biéu
co hai biên. Oic chi tiêu gim tinh và lua tu6i thuàng duqc kêt hqp vm hàu hêt
cac chi tiêu khac. Nghé nghiçp thuàng duqc kêt hqp vm trinh dQ vàn hoa,
nhom xa hQi V.v. Vi cac cUQc T6ng diéu tra dân s6 không duqc t6 chuc m(Jt
cach déu d~n, nên cac tài liçu thu th~p duqc càn duqc khai thac trên m9i
phuang diçn cùa chUng.

Nên sir dl:1ng cùng mQt luc cac s6liçu t6ng hqp thông qua diéu tra ch9n
mâu và cac s6 liçu chung. Diêu này truâc tiên cho phép khai thâc cac tu liçu
diêu tra dân s6 mQt cach co M th6ng, và ngoài ra công b6 duqc cac tài liçu
t6ng hqp mQt cach nhanh chong.

Oic cu(Jc T6ng diéu tra dân s6 à Viçt Nam da c6 gâng thl;lc hiçn tat cà
nhÜ11g công dOé;ln này. Nhung cà.n luu yrâng, vâi sl;l giup da cùa Quy Dân s6
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Liên hqp qu6c, chi co cu<>c TÔng diêu tra dân s6 nam 1989 mâi thl!c hi~n Mt
dugc công do~n.

Th6ng ké dân sô'djnh ky

1/ Th6ng kê nhÜI1g bién d<>ng tl! nhiên vê dân s6

cac cu<>c TÔng diêu tra dân s6 chi cung câp cac s6 li~u vê s6 dân hi~n

co và ca câu dân s6 vào m<>t thOi diêm nhât dinh. Dân sei thay dôi thuèmg
xuyên theo thOi gian và không gian. D~c bi~t, trong nhÜI1g khoàng thOi gian
dài giüa hai cu<>c TÔng diêu tra dân s6, thuèmg là 10 nam. VI v~y, cân theo
dôi m<>t cach dêu d~ nhÜI1g thay dÔi diên ra trong dân s6 mà truâc hét là
nhÜI1g bién d<>ng tl! nhiên nhu sinh, chét, két hôn và ly hôn.

a. TÔ chuc

Khi tÔ chUc m<>t h~ th6ng ghi chép cac bién d<>ng tl! nhiên vé dan s6,
cac vân dé chinh là t6 chuc m<>t h~ th6ng tÔ chuc dang ky, xac dinh xem ai là
nguOi co trach nhi~m ghi chép, thOi gian và dia diém, nguOi co trach nhi~m

công lx) cac thay d6i khi chUng xày ra v.v.

Ca câu ghi chép cac bién d<>ng tl! nhiên aca sa g6m :

- m~g luâi dang ky h<> tich ;

- m~ng luâi dang ky cùa cac t6 chuc y té;

- m~g luâi dang ky nai cu trU.

Chàu hét cac nuâc, vi~c ghi chép cac bién d<>ng tl! nhiên dugc dl!a trên
m~g luâi dang ky h() tich.

Vi~c tÔ chuc dang ky qua cac ca quan y té chiém m<>t vi tri quan trQng
trong cac nuâc nhu Canada, Myanma, Ai Qp, v.v. Cm<>t sei nuâc khac l~i co
m<>t h~ th6ng dang ky g6m hai m~g luâi :m~g luâi dang ky h<> tich avùng
nông thôn và m~ng luâi dang ky ~i cac ca quan y té athành ph6. Hi~n nay
chi c6 m<>t vài nuâc BAc Âu là vAn con sù dl;lng h~ th6ng dang ky thông qua
nhà thà dé thu tMp cac thông tin vé bién d<>ng dan s6 tl! nhiên.

M~ng luâi dang ky h() tich thé hi~n m<>t s6 uu diém : No dugc thl!c hi~n

theo ph~m vi hành chinh, nguOi ta c6 thé ghi l~i t1ft cà cac SI! ki~n ; và sù dl;lng
m<>t phuang phâp th6ng 'lhât. cac ca quan y té c6 thé xac dinh rô cac sI! vi~c

và nguyên nhân cùa chung v.v. Tuy nhiên, diéu này chi co thé thl!C hi~n atât
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cà cac dia phu<1I1g néu co nhÙ'Ilg can bq y té co pham chât và co nang IlJc. Dé
làm duqc diéu này, t6t nhât là sù dl;lng m~g lu& dang ky hl? khau két he;tp v&
m~ng lu& dang ky cùa can he) y té.

Chinh quyén dia phu<1I1g co trach nhi~m ghi l~i nhÙ'Ilg bién dqng tlJ
nhiên vé dân s6. Oin he) làm nhi~m VI;l này cân duqc IlJa chQn theo nhüng tiêu
chuan nhât dinh. cac tiêu chuan này phl;l thuqc vào muc dq phat trién cùa m6i
nuélc.

à hâu hét cac nuélc, cha m~ co trach nhi~m khai sinh cha con minh.
Nhung à m<?t s6 nuélc, trach nhi~m này l~i thu<?c vé cac can b<? y té.

Vé khai tù, trach nhi~m thu<?c vé nguài thân cùa nguài bi mât, Mc sy
hay nguài co trach nhi~m mai tango Tuy nhiên, vi~c khai tù thuàng do thân
nhân cùa nguài chét thlJc hi~n. HQ không chi khai Mo mà côn làm cac thù
tl;lc khac.

Khi dang ky két hôn, cac thông tin cân thiét se duqc nguài vq hay
nguài ch6ng ho~c nguài dUng ra t6 chuc le cuéli cung câp. Co rât nhiéu truàng
he;tp à m<?t nai nhung l~i co dang ki hl? khau à m<?t nai khac, và l~i t6 chuc le
cu& à mqt nai khac (à qUê g6c). Diéu này càng làm phuc t~p h<1I1 vi~c theo
d6i tinh tr~ng hôn nhân cùa hQ.

Trach nhi~m khai Mo vi~c ly hôn thu<?c vê nguài vq ho~c nguài ch6ng.
ocac nuélc vi~c ly hôn phl;l thu<?c quyét dinh cùa tôa an, vi~c dang ki chi co
thé thlJc hi~n duqc bài ca quan này. Da s6 cac nuélc dêu quy djnh thài h~n
khai Mo he;tp phap cac slJ ki~n khi no xày ra.

b. N<?i dung ghi chép

Nqi dung ghi chép nhÙ'Ilg bién dqng tlJ nhiên phl;l thu<?c vào quy djnh
phap ly, cac tài li~u thu tMp và cac d~c diêm cùa tùng slJ ki~n.

T~ thài, nguài ta co thé chia nqi dung ghi chép ra làm hai lo~i : Oic
vân dé liên quan dén d~c diém SlJ ki~n, và cac vân dé vé d~c diém ca nhân co
liên quan dén SlJ ki~n.

Oic vân dé này duqc mà r<?ng h<1I1 và co thé nêu b~t duqc làt cà cac SlJ
ki~n hay tùng SlJ ki~n riêng bi~t. Dâu tien là tu6i hay ngày thang, nam sinh,
gi& tinh, dân t<?c, tinh tr~ng hôn nhân, nai cu tru, cac d~c diém kinh té, xii
h<?i V.V. cùa nhung nguài coliên quan dén SlJ ki~n.
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Ne:>i dung cùa giây khai sinh không chi co cac vân dé d~c tnmg cùadua
trè m6i sinh mà càn liên quan dén cha m~ chung nhu : nguài m~ bao nhiêu
tu6i ? Co mây nguài con? Dii sinh bao nhiêu làn? Sinh me:>t, sinh dôi hay sinh
ba? v.v.

Ne:>i dung khai tù thuàng là ngày, dia diêm, nguyên nhân chét và bât
bue:>c phâi ghi tu6i, gi6i tinh cùa nguài chét. M~t khac. cüng bao g6m cac ne:>i
dung vê nghé nghi~p, tlnh tr~g vi~c làm và cac chi s6 khac nhu tu6i cùa vq
(ch6ng) càn s6ng, s6 con dii sinh ra ... Trong nhieu nuac, nguài ta quan tâm
nhiêu dén nguyên nhân tù vong.

Ne:>i dung dang ky két hôn và ly hôn dèu co cac câu Mi tuang tl!. M~t
khac, trong giây dang ky két hôn, co cac câu hoi vê quan h~ huyét th6ng, tinh
tr~ng hôn nhan, s6 con cùa hai vq ch6ng truac khi cu6i. D6i v6i giây ly hôn,
cüng co cac câu Mi nhu nguài két Mn, s6 con, nguyên nhân ly hôn v.v.

c. T6ng hqp cac s6 li~u

Vi~c xù ly cac s6 li~u th6ng kê vè cac bién de:>ng tl! nhiên duqc thl!c
hi~n bOi vi~c t~p hqp cac tMng tin ghi chép duqc. Do sI! khac nhau cùa cac
cue:>c T6ng diêu tra dân s6, vi~c phân chia thành tÙIlg nhom duqc ph6i hqp
trong cac th6ng kê dân s6 thuàng ky, duqc thl!c hi~n dan giàn han, chù yéu
là theo gi6i tinh và theo nhom tù 5 - 10 tu6i. Khi t6ng hqp theo nhom tu6i,
càn chia thành nh6m trè em du6i 5 tu6i và nhom trè em du6i 1 nam. à nhom
du6i 5 tu6i, cân t6ng hqp tÙIlg de:> tu6i, và nhom du6i 1 tu6i càn t6ng hqp theo
tbang. Nguài ta d~c bi~t cân dén nhÜIlg thông tin này khi nghiên CUu vê ty l~

chét cùa trè em.

Trong thl!c té, vi~c phan chia theo nhom s6 sinh càn két hqp v6i nhÜIlg
d~c trung nhân khâu hQc và kinh té-xii Mi cùa cha m~, d~c bi~t là cùa nguài
m~. Châng h~n, s6 con sinh ra duqc phan chia ra theo cac d~c diém cùa cha
m~ : tu6i, tlnh tr~g hôn nhan, s6 sinh v.v.

Khi t6ng hqp s6 luqng nguài chét, vi~c phân chia theo nhom cM yéu
cüng dl!a vào cac thông tin gi6ng nhu t6ng hqp s6 sinh : Tu6i, gi6i tinh, d~c
tnmg kinh té-xii h<?i v.v. Khi chia ra thành cac nhom két hqp, nguài ta chia s6
nguài chét theo gi6i tinh và tu6i, nguyên nhân tù vong và nhom tu6i. Vi~c

phân chia theo nhom s6 nguài tù vong dl!a vào nguyên nhan chét, cùa t6ng s6
dân và nhom tu6i là khac nhau.

Vi~c phan chia nhom cac c~p vq ch6ng, d6i v6i m6i gi6i và cà hai gi6i,
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duqc thl!c hi~n theo tuÔi và tloh tr~ng hôn nhân. Truàng hqp ly hôn, duqc phân
chia theo tuÔi và thm gian chung s6ng, s61uqng con cua c~p vq ch6ng v.v. Diêu
này cha phép nghiên clÎ'u cac nMm tuôi cua nhiing ngum l~p gia dlnh, và
nhom hîa tuôi nào tloh tr~ng hôn nhân kém bên viing han cac nhom khac.

2/ Th6ng kê vê tlnh tr~ng di cu

Vi~c thay dôi ncri cu trl1 tù m(>t dan vi hành chfnh này sang m(>t dan vi
hành chfnh khac duqc gQi là di cu.

Nhi~m Vl;l cua th6ng kê thuàng ky vê di cu là tmh toan m(>t cach chfnh
xac 56 hi~n co và ca câ'u dân 56 cùa m(>t dan vi hành chfnh nào do, cr m(>t giai
do~ nhâ't dinh giüa hai cu(>c tÔng diêu tra dân 56, vai nhiing s61i~u th6ng kê
vê bién d(>ng tl! nhiên. D6ng thm, cüng xac dinh cac ành huang cua di cu tai
ca câ'u dân 56 cua ncri di cüng nhu ncri dén (d~c bi~t là vê ca câ'u cua ngu6n
nhân ll!c). cac s61i~u vê di cu gil1p cha vi~c nghiên clÎ'U cac lu6ng di cu trong
m(>t nuac - tù vùng này dén vùng khac, tù nông thôn ra thành ph6 yà nguqc
l~i v.v.. - cüng nhu vi~c di ra nuac ngoài.

Vi~c tÔ chue th6ng kê thuàng ky tlnh tr~ng di cu vê ca bàn, gi6ng nhu
vi~c t6 chuc th6ng kê cac bién d(>ng tl! nhiên VI vi~c thay dÔi chô cr thuàng
kéo theo cac thu tl.IC dang ky thuàng tru. cac nguyên tAc dàng ky thuàng trl1
gi6ng nhu cac nguyên tAc dang ky he;> tich. Tuy nhiên cr nhiêu nuac, vi~c thay
dÔi ncri cr cua ngum dan trong cùng m(>t Hinh thÔ không doi hoi thu tl;lc xin
câ'p giâ'y phép di chuyên. VI v~y, cac th6ng kê vê tlnh tr~ng di CU trong nuac
là vi~c làm kho khan. Dê kiêm tra m(>t cach chfnh xac và dây du cac truàng
hqp di cu càn xac dinh 56 trè em di kèm theo cha m~ chl1ng.

N(>i dung cua vi~c dang ky và tÔng hqp cac tài li~u th6ng kê thuàng ky
vê tloh tr~ng di cu cua nhân dân thay dÔi theo tùog nuac và tùog thm ky,
nhung m(>t 56 thông tin chmh vAn luôn luôn duqc dàm bào. Do là ca câ'u di
cu theo gim tfnh và tuÔi và cüng nhu cac d~c diêm vê huang di chuyên (ncri
di, ncri dén v.v.).

d Vi~t Nam, h~ th6ng hi~n nay bao g6m :

- H~ th6ng bao cao dinh ky vê dân s6 và bién d(>ng dân 56 cùa TÔng
cl;lc Th6ng kê ;

- H~ th6ng dang ky, th6ng kê he;> t!ch cùa B<> Tu pMp ;

- H~ th6ng quàn ly, dàng ky thuàng trl1 cua B<> Công an ;
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- H~ th6ng dàng ky, bao cao th6ng kê vé dân s6 và ké hoï;tch hoa gia
dlnh cua Uy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké hoï;tch hoa gia dlnh.

- H~ th6ng theo dôi th6ng kê vé Sûc khoe c~ng d6ng & sûc khoè bà m~
và trè em.

Cac h~ th6ng này vân con nhiing m~t hï;tn ché và yéu kém trong vi~c

thu th~p cac s6 li~u, d~c diém riêng cua h~ th6ng s6 Ii~u cac nuâc dang
phât trién.

Diiu tra chçm mdu

Nhu chung ta da th~y, tÔng diéu tra dân s6 và cac s6 li~u th6ng kê
thuèmg ky thu th~p cac thông tin vé tÔng s6 dân dé phl;lC Vl;l cho vi~c nghiên
cûu. Toàn b~ cac s6li~u này thuang co quy mô lân. Bè1i v~y trên thlJc té, ngum
ta chi co thé nghiên cûu cac yéu t6, cac d~c trung ca bàn cua dân s6. Câc két
quà diéu tra này không thé dap ûng nhiing nhu câu nghiên cûu chuyên sâu vé
cac vâD. dé xa Mi, y té, hay thai d~ cua ngum dân d6i vâi chuang trlnh ké
hoï;tch hoa gia dlnh... Vl v~y, dé nghiên cûu chuyên sâu, châng h;;tn nhu cac
diéu tra nhân khâu hQc và sûc khoe (DHS) hay nghiên cûu vé nhiing Hiéu
biét, Thai d~ và Âp dl;lng (CAP) cua dân s6, trong chuang trlnh ké hoï;tch hoa
gia dlnh... ngum ta chi cân tién hành diéu tra m~t s6 ngum nh~t dinh da dugc
dlJ kién san.

Truâc kia, à Vi~t Nam cac s6li~u không dugc dây du, hï;tn ché và thiéu
chinh xac. TÔng Cl;lC Th6ng kê và m~t s6 ngành khac là nhiing ca quan dâu
tiên ap dl;lng cac phuang phâp diéu tra chQn mâu dé thu th~p dugc cac s6 Ii~u

theo nhu câu.

Co r~t nhiéu cach dé chQn mâu, nhung cach làm hay dugc sù dl;lng nh~t

là phuang phap xac su~t, và phuang phâp chQn mâu phân tâng ngâu nhiên.

Nguyên tâc cua phuang phâp xac su~t là ~t cà cac chu dé nghiên cûu
déu co m~t xac su~t nhu nhau dé dua vào mâu.

Dé thlJc hi~n nguyên tâc này, ngum ta co thé :

- Rut thàm dlJa trên m~t danh sach bao g6m tâ"t cà s6 nguài dugc
nghiên cûu.

- Rut thàm ngâu nhiên tÙllg "nhom", co nghla là thay vi nit thàm tÙllg
ngum, ngum ta nit thàm m~t nhom ngum. ChÀng h;;tn, dé nghiên cûu vé SlJ
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Hiéu biét, Thai d(> và Âp dl;mg (CAP) cùa m(>t tinh, chUng ta chi co danh sach

cac xa. Nguài ta co thé rut thâm ll!a chQn m(>t s6 xa nào do dé nghiên CUu r6i
diéu tra toàn b(> s6 dan cùa cac xa do. Chung ta cûng co thé rut thâm m(>t làn
nÛ'a ll!a chQn ra m(>t s6 nguài nào do dé nghiên c(tu. Co nghia là phài tién hành
rut thâm à nhiéu muc d(>.

Phuang phap chQn mâu phân tàng ngâu nhiên yêu cau :

- M(>t ca c~u mâu d6ng nh~t vOi ca c~u t6ng thé theo m(>t tiêu chi

xac dinh.

- cac nhân t6 nghiên CUu dUÇ1c ll!a chQn ngâu nhiên.

cac diéu tra chç>n mâu ca bàn sau dây dUÇ1c thl!c hiçn à Viçt Nam :

1/ Diéu tra chQn trên cac mâu dUÇ1c ll!a chQn khi t6ng diéu t;a dân s6

Dl!a trên nén tàng cùa ca câu hành chinh, cac d~c trung cùa viçc diéu .
tra, cac lo~i chi s6, d(> chinh xac cùa s6 liçu và nhu cau vé thông tin cùa cac
c~p khac nhau, cu(>c t6ng diéu tra dan s6 nam 1989 da quyét dinh ll!a chQn
5% cac vùng th6ng kê trong cà nuac làm quy mô mâu. Quy mô mâu này së
d~i diçn cha t~t cà cac t1nh, thành ph6 cà nuac.

cach phân chia thành nhom da dUÇ1c thl!c hi~n trong mâu 5% dé tâng
cuàng muc d(> chinh xac cùa cac danh gia. 40 tinh và thành ph6 dUÇ1c chia
thành 40 nhom chinh. Khu Vl;lc thành thi và nông thôn cùa m6i dnh dUÇ1c
chia thành cac nhom nho. Vùng cùa cac nhom nho da dUÇ1c sâp xép theo
m(>t thu tl! nh~t dinh và phuang phap rut thâm h~ th6ng da dUÇ1c ap dl;mg cha
m6i nhom.

Viçc phân chia cac khu Vl;lc mâu cha m6i tinh và thành ph6 da dUÇ1c
thl!c hi~n theo phuang phap xac su~t nghich dào, co nghia là cac t1nh và cac
thành ph6 co s6 dân it së co m(>t ti lç thâm do cao han và nguÇ1c l~i. Da s6 cac
tinh và thành ph6 co tù 100 dén 200 dia bàn diéu tra mâu, chi co 4 tinh và
thành ph6 co duOi 100 dia bàn diéu tra mâu.

M(>t cu(>c diéu tra khac dUÇ1c thl!c hiçn khi tién hành T6ng diéu tra
ngày 1-4-1999 trên m(>t mâu 16n han dé làm d~i di~n chinh xac cha 61 dan
vi hành chinh mOi. Cu(>c diéu tra vé diéu ki~n cu tru này liên quan dén 100%
dân s6.
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2/ Dieu tra NhAn khau hQc và Suc khoe (DHS)

CUl')c dieu tra dâu tiên ve Nhân khau hQC và Suc khoe da dUÇlc Ùy ban
Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa Gia dinh thl!c hi~n vào nam 1988 ; cul')c
dieu tra gân dây nMt dUÇlc thl!c hi~n vào nam 20025. Cul')c dieu tra này da
dUÇlc thl!c hi~n bàng cach t~p hçtp cac s6 li~u ve muc sinh sàn, vi~c thl!c hien
ké ho~ch hoa gia dinh, cac d~c trung cùa phl.J nü trong dl') tu6i sinh dè và cac
thông tin hüu ich khac cho nhiing ngum so~ thào chuang trinh ké ho~ch hoa
gia dinh và xây dl.JDg cac chinh sach dân s6. cac s6 lieu dieu tra cüng cho
phép danh gia hieu quà cac chuang trinh ké ho~ch hoa gia dinh.

Dieu tra NhAn khau hQc và SUc khè>e da dUÇlc Vàn phong thuàng trl!c
cùa Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa gia dinh thl!c hi~n vm sl! trÇl
giup tài chinh cùa Quy Dân s6 Liên hçtp qu6c (UNFPA) thông qua dl! an
VIE/87/P04. cac can bl') thul')c Van phong thuàng tfl.Jc cùa Ùy ban Qu6c gia
Dân s6 và Ké ho~ch hoa gia dinh da thl!c hi~n toàn lX) cul')c dieu tra, tir vi~c

chQn mâu, nl')i dung cùa bàng hoi và tài lieu huang dân dén viec di dieu tra,
xù ly và phân tich s6lieu. Ml')t s6 vi~n nghiên cUu nhu Vien Xa hl')i hQc (Ùy
ban Khoa hQc xa Mi), Vien Tinh toan và Dieu khién (Trung tâm Khoa hQc và
Công nghe Qu6c gia6

), Vien &0 ve Suc khoe bà mç và trè em (BQ Y té) và
Vien Khoa hQC Th6ng kê (T6ng Cl.JC Th6ng kê) da cùng cl')ng tac ch~t chë
trong cac lïnh Vl.Jc co liên quan. Tiéu ban Dân s6 thul')c Ban Kinh té và Xa Mi
khu Vl.JC châu-Thai Blnh Duang (ESCAP) da giup da cul')c dieu tra ve m~t ky
thu~t, d~c biet trong viec chQn mâu, xù ly và phân tich s6 lieu.

Dieu tra NhAn khau hQc và Suc khoe da dUÇlc thl!c hien dl!a trên ml')t
mâu cho phép danh gia tinh hinh à mien Bâc và mien Nam, à nông thôn và
thành thi. 151 xa cùa 12 tinh và thành ph6 da dUÇlc chQn làm ml')t dan vi mâu.
Trên 151 xa và phuàng này, 4.806 M vai t6ng s6 25.386 ngum dân da dUÇlc
ll!a chQn dé dieu tra. Trong s6 do co 4.172 phl.J nü co gia dinh và trong dl') tu6i
sinh dè (15-49 tu6i) là nhiing d6i tugng trà lm phiéu ca nhân.

Hai 10~i bàng bOi dl!a trên mâu bàng bOi A cùa DHS7 (sù dl.Jng à cac
nuac co ty le sù dl.Jng cac phuang phâp tranh thaï cao), da dUÇlc sù dl.Jng cho
dieu tra Nhân khau hQc và SUc khè>e và co sl! dieu chinh cho phù hçtp vm hoàn

5. Do Ban biên t~p diéu ehinh.
6. Nay duge gQi là Vi~n Khoa hQC và Công ngM Vi~t Nam (do Ban biên t~p bd sung).
7. DHS = Demographie and Health Survey : Diéu tra Nhân khâu hQC và SUe kh6e.
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cành và khà nàng cùa Vi~t Nam. Bàng hoi dành cho M gia dlnh cùa diéu tra
Nhân khâu h9C và SUc khoe à Vi~t Nam gàn nhu hoàn toàn gi6ng vm bàng
hoi g6c.

Bàng hoi này da dugc sir dl:lng dé cac h<) khai 000 tâ't cà cac thành viên
cùa gia dlnh và nhÜ11g nguài co m~t trong gia dlnh vào dêm tfUoc diéu tra.
Oic thông tin thu th~p vé m6i nguài trong bàng hoi dành cho M gia dlnh g6m
co nai à, gim tinh, tuôi và tlnh trf:lIlg hôn nhân.

Bàng hoi ca nhân dugc sir dl:lng dé phong vâ'n nhÜ11g nguài phl:l nü da
l~p gia dlnh và trong d<) tuôi sinh dè (15-49 tuÔi), g6m 7 phàn sau :

- Oic d~c trung chung cùa d6i tuqng diéu tra ;

- qch sir sinh sàn ;

- Sir dl:lng cac phuang phap tranh thai, n~o pM thai ;

- Suc khoe và cho con bu ;

- Két hôn;

- Muc sinh mong mu6n ;

- D~c trung ca bàn cùa nguài ch6ng và tlnh tr~ng nghé nghi~p cùa
nguài vg.

31 Diéu tra nhân khâu giüa ky nàm 1994

Diêu tra nhân khâu giüa ky nàm 1994 do TÔng CI:lC Th6ng kê thl!c hi~n,

vm sI! trg giup tài cmnh cùa FNUAP (UNFPA), thông qua dl! an VIE/93/P03
cùng vm Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa gia dlnh. Nhom h6 trg ky
thu~t (CSI) khu Vl!c Dông Nam fi. cùa FNUAP và CI:lc Th6ng kê Liên hqp
qu6c (UNSfAT) da trg giup ky thu~t diéu tra, d~c bi~t là ch9n mâu, xây dl!llg
bàng hoi diéu tra, xir ly và phân tich cac s6 liçu.

Oic công vi~c chinh cùa cu<)c diéu tra bao g6m :

- Thiét l~p mâu ;

- Biên SOf:lIl· bàng hoi diéu tra và cac tài li~u huang dân ;

- Diêu tra thir ;

- Diéu tra thl!c dia;
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- Khai thac s6 li~u ;

- ·Phân tfch cac két quà.

Mâu dieu tra nhan khau hQc giua ky là mQt t~p con cùa dieu tra dan s6
l~p l~i. Giai do~n này duqc TÔng Cl}C 11l6ng kê thl}'c hi~n hai làn mQt nàm.
nhâm t~p hqp cac s6 li~u vé bién dQng dân s6. Mâu cùa cUQC dieu tra này vào
khoàng 200.000 gia dlnh (1 triçu nguè1i.) thuQc 1.122 dia bàn dieu tra (282 à
thành thi và 840 à nông thôn) nâm trong 291 qu~n (huy~n) cùa 53 tinh. thành
ph6 trong cà nuac.

Mâu dieu tra nhân khâu giua ky gom 240 dia bàn dieu tra (48 à thành
thi và và 192 à nông thôn). duqc ll}'a chQn tù 1.122 dia bàn da nêu trên. Oic
khu Vl}'c diéu tra nhân khâu hQc giua ky thul)c 240 qu~n (huyçn) và thi xa cùa
53 tinh. thành ph6 trong cà nuac. Hai tinh c6 s6 dia bàn dieu tra 1an nhât là
6. hai tinh c6 s6 dia bàn diéu tra ft nhât là 3. Oic tinh con l~i c6 tù 4-5 dia bàn
diéu tra. Trong m6i dia bàn mâu. nguè1i. ta chQn ngâu nhiên 55 gia dlnh dé tién
hành diéu tra.

Nguè1i. dién vào bàng hôi ca nhân là nhüng phl} nu da l~p gia dlnh à dQ
tuÔi tù 15-49 tuÔi. thuQC cac gia dlnh da ll}'a chQn.

C6 hai lo~i bàng hôi da duqc sù dl}ng trong dieu tra nhân khâu hQc giua
ky nàm 1994 : bàng hôi dành cho hl) gia dlnh duqc sù dl;mg cho mQi gia dlnh
và bàng hôi ca nhân. dành cho phl,l nu da l~p gia dlnh à dl) tu6i tù 15-49 tu6i.
NQi dung cùa bàng hôi này duqc xây dl}'Og trên ca sà cùa bàng hôi A vé diéu
tra Nhan khâu hQc và Suc khôe dành cho cac nuac c6 ty l~ sù dl,lng cac
phuang phap tranh thai cao. Bàng hôi da duqc chinh sùa sau cul)c Mi thào cùa
nhüng nguè1i. sù dl,lng thông tin cùng vm tu vâD. cùa nh6m chuyên gia ky thu~t.

Nh6m này g6m cac chuyên gia c6 kinh nghi~m cùa TÔng cl,lc Th6ng kê. BQ
y té và Ùy ban Qu6c gia Dân s6 và Ké ho~ch hoa gia dlnh. HQ duqc dào ~o

dé c6 vân ky thu~t cho TÔng CI,lC Th6ng kê trong su6t qua trlnh diéu tra. Phàn
lan cac chi s6 cùa bàng hôi diéu tra da duqc xây dl}'Og dum d~ng câu hôi d6ng
nhâm giup can bl) dieu tra ghi chép cac câu trà 1è1i. mQt cach chfnh xac.

Bàng Mi dành cho M gia dlnh duqc sù sl,lng nhâm ghi l~i tâ't cà nhüng
nguè1i. thuèmg trU trong cac M gia dlnh cùa mâu diéu tra. Ml)t s6 câu hôi trong
bàng hôi này duqc d~t ra cho tÙDg nguè1i. nhu gim tfnh. tuÔi. trlnh dl) vàn h6a.
quan h~ vm chù hl). cha mç cac trè dum 10 tu6i con s6ng hay da chét. dé ~p
hqp nhüng d~c trung ca bàn toàn bl) dân s6 cùa mâu. Ml)t s6 thông tin duqc

. thu th~p vé diéu kiçn s6ng cùa cac M gia dlnh. Chung liên quan chù yéu dén
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tlnh tr~ng suc khoe cùa nhân dàn cüng nhu ngu6n cung câ"p nuac s~ch. cac

thiét bi v~ sinh. cac v~t li~u xày dl!Og mai nhà và cac d6 d~c c6 gia tq.

Bàng hoi ca nhàn dugc sù d\mg dé thu th~p cac thông tin vé mÔi ph\l
nù trong nh6m tu6i diéu tra theo cac cM dé chinh sau :

- cac d~c tnmg chung ;

- SI,l' thay thé cùa cac thé h~ ;

- cac phuang phâp tranh thai ;

- Suc khoe bà m~ và trè em ;

- Hôn nhàn;

- Muc sinh mong mu6n ;

- cac d~c trung ca bàn cùa nguài ch6ng ;

- Nhùng Ykién cùa ph\l nù cao tu6i.

41 cac diéu tra vé muc s6ng cùa cac M gia dinh tir nam 1993 và 1997-1998

Do nl?i dung râ"t phuc ~p. cu(lc diéu tra này dâ dugc thl,l'c hi~n trên
4.800 hl? gia dlnh. thul?c 150 xâ và phuàng mAu trong cà nuac. D6i vOi dia
bàn nông thôn cut?c diéu tra này c6 3 bàng Mi :

- Bàng hoi dành cho M gia dlnh ;

- Bàng Mi dành cho c(lng d6ng (xâ) ;

- Bàng hoi vé gia cà.

Trên dia bàn thành thi. nguài ta chi sù d\lng bàng Mi M gia dlnh. C6
gân 700 càu hoi vé cul?c s6ng thuàng nh~t và gàn 320 càu hoi vé cac lo~i cày
tr6ng. v~t nuôi. và cac sàn phâm. Bàng hoi cl?ng d6ng g6m gân 150 càu Mi.
chia làm 5 kh6i : nhân khâu hQc. kinh té và ca sà h~ tâng. giao d\lc. suc khè>e
và nông nghi~p. Nhùng nguài dugc hoi là cac can bl? chù ch6t cùa xâ. hgp tac
xâ. ngành giao d\lc. y té. ml?t s6 nông dân lan tu6i c6 kinh nghi~m. nhùng
nguài nâm bât dugc nhùng thông tin chinh c6 lien quan dén cl?ng d6ng. Bàng
hoi vé gia cà dâ dUÇ1c sù d\lng 3 làn à 3 dia diém khac nhau trên 88 thl,l'c phâm
cân thiét nhâ"t mà cac gia dlnh thuàng xuyên mua trên thi truàng dia phuang
dé ph\lc V\l sàn xuâ"t và dài s6ng hàng ngày.
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5/ Diéu tra Bién d<)ng Oân s6 và Ké ho~ch hoa gia dinh

Oic cu<)c diéu tra này dUÇlc tién hành vào 1 thang 4 nam 1993, 1 thâng
4 nàrn1995, 1 thang 4 nam1996, 1 thanglO nàrn 1997, 1 thang4 nàrn 1998 và
1 thâng 4 thâng 20028

• Oich làm cùa cac cu<)c diéu tra này dUÇlc d\!a trên tom
tat sa IUÇlc da dUÇlc xây dl!Dg qua diéu tra chçm mâu vé Bién d<)ng Oân s6 và
ké ho~ch hoa gia dlnh ngày 1/4/1993. Khi tinh toan nhüng ty l~ chQn mâu b
cac tinh và trong cà nUâc, chung tôi da nghiên cUu kinh nghi~m thiét ké mâu
diéu tra dân s6 cùa nhiéu nuâc trên thé giâi, cùa TÔng diéu tra dân s6 nam
1989 (mâu 5%) và diéu tra dân s61~p l~i. Vâi m<)t quy mô mâu là 1,58% tÔng
s6 dân, tuang duang khoàng 1 triçu ngum, dù d~i di~n cho.53 tinh, thành b
hai khu Vl!c thành th!và nông thôn. Cu<)c diéu tra này da sir d~ng phuang
phâp gia quyén.

Mâu sir d~ng trong cu<)c diéu tra này dUÇlC rut tham tir 2 câ:p (câ:p 1 :
phuàng, xa ; câ:p 2 : d!a bàn diéu tra) dUÇlc phân thành cac nhom và cac c~m.

D!a bàn diêu tra là dan V! ca sb cùa mâu g6m tâ:t cà cac gia dlnh thu<)c d!a
bàn dUÇlc kê khai trong mâu.

O\!a trên cac chi s6 và muc d<) c~ thé cùa cac s6li~u cung nhu cac nhu
câu vé thông tin cùa cac muc d<) khac nhau, chung tôi da lâ:y 1,58% tÔng s6
dân cùa cà nuâc làrn mâu nghiên cUu. Quy mô mâu cho phép cung câ:p cac
thông tin trên ph~m vi cà nuâc và b câ:p d<) dnh, trên ca sb cùa cac s6li~u th\!c
té dUÇlc xac d!nh trên nhüng d!a bàn diéu tra. D6i vâi khu Vl!C thành th!, d!a
bàn diêu tra là 140 h<) gia dinh, con nông thôn là 200 h<) gia dinh. Trong cu<)c
diéu tra này, chUng tôi da chçm 1.120 d!a bàn diéu tra trong do co 296 d!a bàn
thành th! và 824 d!a bàn nông thôn, tuang duang vâi 200.000 h<) gia dinh
(khoàng 1 tri~u nguài dân).

Dé phân chia mâu, chung tôi da th\!C hi~n phuang phap rut thàrn ngâu
nhiên cho tÙ'ng câ:p. M6i dnh, thành ph6là m<)t câ:p chinh (co 53 câ:p chinh),
b m6i tinh, thành ph6 chia dia bàn nông thôn ra làrn 2 câ:p ph~ và d!a bàn
thành th! cung chia thành 2 câ:p.

Viçc phân chia quy mô mâu d6i vâi cac câ:p chinh dUÇlc th\!c hi~n theo
phuang phâp xac suâ:t ngh!ch dào. Co nghïa là cac tinh co dân s6 it han l~i co
ty lç chuan mâu cao han và nguÇlc l~i. D6i vâi cac câ:p khu Vl!c 2, s6 IUÇlDg

8. Do ban biên t~p bô sung.
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mâu chuân duqc phân chia tn,c tiép theo ty 1~ : châng h~n nhu mé)t tinh c6 ty
1~ dân s6 dô thi cao han, se c6 mé)t ty 1~ mâu cao han d6i vâi khu VI,lc thành
thi : Phân 100 câc tinh c6 khoàng tii' 16-26 dia bàn dieu tra. Chi c6 mé)t tinh
là c6 s6 dia bàn diéu tra duâi 16, và 3 tinh c6 s6 dia bàn dieu tra 100 han 26.

Vi~c dieu tra vé bién dé)ng Dân s6 và Ké ho~ch h6a Gia dinh nàm 1993
bao g6m 3 né)i dung chinh sau :

- cac d~c tnmg dAn s6 ;

- cac thông tin vé bién dé)ng dân s6 ;

- cac thông tin ve thlJc hi~n ké ho~ch hoâ gia dlnh.
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Két luân.

Mt)t so hu6ng nghiên cOU
và Itành dt)ng

Patrick Gubry

M<)t buc tranh toàn cành vê m6i quan h~ dân s6-phat trién à Vi~t Nam
giup ta rut ra m<)t s6 huétng nghiên cUu và nhiing hành d<)ng trong tUO'Ilg lai,
nhu hâu hét da duqc nêu ra à m<)t s6 chuO'Ilg cùa cu6n sach này. SI! da d;plg
cùa cac vùng trong nuâc à dây giup cho nhiêu cac nghiên cUu ca blm da tlm
duqc huâng di cho mlnh: ching h~n, chung ta co thé nghï tâi m6i quan M
giua ap ll!c vé dân s6 tàng len vâi vi~c tàng cuèmg cac h~ th6ng sàn xuât hay
nguqc l~i, nhiing dap Ung vé dân s6 cha cac phat trién kinh té.

An toàn lUO'Ilg thl!c là m6i quan tâm lâu dm. cùa nhân dân Vi~t Nam l .

Gân dây vân dé này da duqc giài quyét, nhung chung tôi vân 10 ng~i râng diéu
này không ben viing. M<)t m~t, no gân lién vâi vi~c phat trién tr6ng trqt, m~t
khac gan vâi két quà cùa qua d<) dân s6.

TUO'Ilg lai cùa qua d(> dân s6 gân lién vâi vi~c dé cao dia vi cùa ngum.
phl;l nu và vai tro cùa gia dlnh. Nhiéu vân dé duqc d~t ra: Li~u qua trlnh D6i
mâi co tbUc dây vi~c giàm bât vai tro cùa nhiing gia tri troyén th6ng hay
nguqc l~ làm cha chung phat triên hO'Il? Giao dl;lC se phat triên ra saD khi
ngày càng trà nên dât do vâi ngum. dân? Quan h~ giua cac thé h~ trong cùng
m<)t gia 4lnh se thay d6i nhu thé nào? TI! do hoa ~inh té li~u se làm cho tu6i

1. Vi dl}, lm chào truyên th6ng cua ngum Vil\!t Nam véri nguài d6i tho~i : "Bac (anh, chi ... ) ân

cetrn chua?"
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két hôn làn dâu sôm h<1I1 hay muQn h<1I1? Ching h~n nguài ta c6 thé nghî râng
thành d~t vê kinh té se dân dén sl! dQc l~p sôm h<1I1 cùa thanh niên và vi v~y
kha nang l~p gia dinh cüng sôm h<1I1, nhung cüng c6 thé sl! dQc l~p cùa h<;> doi
vai cha mç càng tang thi trach nhi~m doi vai gia dinh cùa h<;> cüng l6'n h<1I1,
vi v~y tu6i l~p gia dinh se muQn h<1I1.

Hi~n nay chung ta cân phâi danh gia h~u qua cùa sl! gia tâng quan hç
tinh dl;lC b tu6i vi thành niên. NhÜDg h~u qua này mang tinh châ:t xâ hQi và
gia dinh, kinh té, tâm 19, y té và dân so.

Vi~c tranh thai se tién trién ra sao trong mQt bOi canh duqc tl! do h<1I1?
Li~u n6 c6 thuc dây sl! thay d6i loi song hay nguqc l~i, l~i làm giam kiém soat
xâ hQi và trach nhi~m trong ké ho~ch h6a gia dinh? N~o pha thai là mQt vâIJ.
dê mâ:u chot và ty l~ này râ:t cao b Vi~t Nam. ChéÎc chAn t6n t~i b dây nhu câu
chua duqc dap ûng vê phèmg tranh thai, và vi v~y càn phai c6 ngay cac bi~n

phâp nhâm h~n ché viçc n~o phâ thai, mQt vi~c làm vân duqc coi nhu mQt
phu<1I1g phâp tranh thai b Viçt Nam.

MQt hiçn tuqng mm phât sinh và không 6n dinh : S1;r thay d6i hàng nam
vê mûc sinh, c6 lién quan tm nhÜDg quan ni~m vê tu6'ng so. Vi v~y mà nguài
ta nh~n thâ:y nam 2000 c6 sl! tang lén ra rçt vê soluqng trè em duqc sinh ra: ty
suâ:t sinh trong 6 thâng dâu nam tâng 8,3% so vm cùng ky cùa nam trUac. Bài
vi nam 2000 là nam con R6ng, theo lich cùa nguài Vi~t Nam, mQt con· v~t thân
tho~i trong so 12 con giap tuqng trung cha cach tinh lich thài gian. Nam nam
R6ng duqccoi là nam dçp, may mm doi vm nhÜDg dûa trè duqc sinh vào nam
d6, dù là con trai hay con gai. H<1I1 nüa nam 2000 cüng là nam cùa thiên niên
ky mm, nam may méÎn. Vi v~y, "trollg nhîillg tudn vùa qua, elle tùMo cua Viçt
Nam dallg nhiéu bài viêt cua elle chu doallh nghiçp v6i chu dé' vé' tillh tr{lIIg
thiêu nguùi, vi cac Ilhâll viên nîicUa hf} dang nghi dl'. Diêu này duqc trich dân
tù mQt bao cao: "Viçt Nam dii dUf/c ct)ng d61lg quôC té' ca IlgÇIÎ bdi kêt quà to
IOn trollg viçc thlfc hiçll kê' IIO{lch Ma gia dillh li cac vùng llôllg thôll trong
Ilhîing Ilam vùa qua. TÔ;lg tY suât sillh giàm tù 3,8 conll phlf.llîivào lUlm 1989
xuôllg 2,3 vào nam 1999. Viçt Nam là mt)t trollg Ilhîing nulle co tY lç gidm sillh
sàn Ilhallh nhât lichâu A". (Bâo cao cùa Uy ban Quoc gia Dân so và Kého~ch
h6a gia dinh, theo tin cùa hâng ASI/AFP ngày 28/6/2(00). Ch!c chm dây là
mQt hi~n tuqng mm (hay mQt sl! tang nh~y cam) trong khi dâ kiém soat duqc
mûc sinh. Di nhiên, nhÜDg quan ni~m mé tin vê sinh con se dân dén nhÜDg h~u

qua vê kinh té và xâ hQi, ânh hubng tiéu cl!c tm nhiêu lînh Vl;lc, trUac tién là vi~c

xây dl!Og ca sb h~ tâng trUàng h<;>c dé tiép nh~n mQt ty l~ l6'n trè em duqc sinh
ra hàng nam, cuoi cùng là thâm hl;lt ngân sach nhà nuac...
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Già h6a dân s6 là do ty l~ sinh giam. Oic nghiên clÎU vé chù dé này dâ
dl1qc tién hành và chàc chàn vân dl1qc tiép tl;lc VI dây là diéu không thé tranh
khoi và n6 se kéo theo m<?t sI! dao lç>n vê xii h<?i.

Néu chinh sach y té truac kia dii mang l<:li nhii'ng két qua t6t han hân so
vai nhii'ng nl1ac giàu c6 han, thl cân phai tl! hoi xem W;u tl! do h6a vé kinh té
c6làm h~ th6ng y té bi xu6ng câ:p hay không? D6i nghèo tang lên c6 làm cho
cac tàng lap dân nghèo kh6 tiép c~n han vai cac dich VI;l y té hay không? Oic
bi~n phâp bù 16 càn phai duqc nghiên clÎU, và diéu này chàc chàn se d~t ra vâ:n
dé an sinh xii Mi trong b6i canh cùa nén kinh té mai. Tuy nhiên, diéu quan
tn;>ng là phai tiép tl;lc cu<?c dâ:u tranh dé h<:l thâ:p ty suâ:t chét và nhâ:t là ty suâ:t
chét sa sinh, VI kha nâng tiém ân con nhiéu. d dây, mQt m~t c6 thé tac d<?ng
dén nhii'ng nguyên nhân chét phÔ bién nMt, m~t khac c6 thé chu y tm vi~c

xây d'!fig ca s6 h<:l tàng, v~ sinh y té và bi~n phap phong b~nh 6 nhii'ng khu
VI;lc c6 ty suâ:t chét cao. ~nh tiêU chay là nguyên nhân chinh dân dén tù vong
6 trè em và vâ:n dé vé cung câ:p nuac s<:lch vân là ca ban, dù 6 khu VI;lc thành
thi hay nông thôn. ~nh s6t rét vân con là m6i quan tâm vai thu6c khang sinh
phong ~nh. Nhiéu ~nh mai c6 liên quan tm vi~c giam châ:t luqng môi
truàng và sI! ô nhiem dien ra hàng ngày. Chuang trlnh tiêm chùng vacxin càn
duqc tiép tl;lc thl!c hi~n. Cu6i cùng, SI! phât trién cùa ~nh HIV/AIDS ciIng
dang 10 ng<:li, cho dù ty l~ nguài nhiêm ~nh iJ V~t Nam vân thâ:p han so vai
cac nuac trong khu VI;lc. Vê lînh VI;lc này, tuyên truyén cho quân chung là vi~c

làm càn thiét; hi~n nay công vi~c này dii duqc tién hành trên ca nuac.

SI! t6n t<:li châ:t dÇ>c h6a hQc di-ô-xin 6 khu VI;lc phia Nam do cac châ:t h6a
hQc làm tTl;li la cây mà My dii rai xu6ng trong nhii'ng nam thang chién tranh,
dé l<:li nhii'ng h~u qua di truyên lâu dài. M<?t nghiên clÎU gàn dây da chûng minh
ràng nguài cha bi nhiem châ:t d<?c di-ô-xin dù chi m<?t luqng nho, thl ty l~ sinh
con trai cùa hQ thâ:p han mûc trung blnh2

• D6 cüng là dâ:u hi~u cùa vi~c giâm
mûc sinh néu nhu cac bào thai con trai không thé s6ng duqc dén ky sinh dè.
Diéu này duqc chûng minh qua thl!c té. Trong khi chà dqi, cac di ~t 'di truyên
vân thuàng xuâ:t hi~n 6 nhii'ng nguài bi anh huàng cùa châ:t dÇ>c màu da cam.

MÇ>t trong nhii'ng sI! phât trién c6 kha nâng xây ra nhâ:t do tl! do h6a kinh
té và x6a hO kiém tra nai cu tm là sI! bùng nÔ dô thi. Dàu tu duqc t~p trung da
s6 6 cac khu dô thj, diêu này se làm tang thêm khoâng cach giàu nghèo giüa

2. Clapp Richard, Gzonoff David, 2000, Where the boys aren'!: dioxin and the sex ratio. The
Lancer (London), vol. 355, no 9218, p. 1838-1839.
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thành ph6 và nông thôn m~c dù da c6 st! cai thi~n chung vé diéu ki~n s6ng.
Vai ty l~ dô thi h6a trong nuac con tMp và tmh tr~ng thiê'u vi~c làm akhu Vl;fc
nông thôn, nhfrng ngum di tim vi~c tù nông thôn ra thành thi së tàng lén do suc
hut vi~c làm, nhm chung së t~o ra ap lt!c vé vi~c làm, nhà a, môi truàng và ca
sa h'1- tâng acac khu dô thi. Vi v~y, vi~c nghiên cUu truac tiên phai chU trçmg
tai st! phât trién này và cac bi~n phâp quy hO'1-ch dàt dai.

Vi~c di cu ra nuac ngoài aVi~t Nam dUÇ1c coi nhu không dang kê, néu
so sanh vé1i vi~c di cu ra nuac ngoài ràt nhiéu truac dây và viçc d6ng cira biên
gié1i cua cac nuac phât trién (theo con s6 th6ng kê chua chlnh xac). Tuy nhiên,
muc s6ng trung blnh aVi~t Nam vân con thàp nén kha nàng di cu vân con
cao. Truac hét, cân ghi nMn st! phât triên giao luu troog cac DuOc ASEAN, a
dây vi~c di l'1-i ràt dê dàng. Cl cac nuac phât trién phfa BAc, nguài ta ngày càng
n6i dén vi~c "nh~p cu thay thé" dé bù trù cha st! già h6a vé dân s6 cua cac
nuac này. Kiêu di cu này c6 thé t~o ra nhfrng thâo gâ dang kê trong tuang lai,
vai diéu kiçn n6 không khuyén khfch viçc xuât canh cac chuyén gia gioi ra
nuac ngoài.

M(>t kiêu di tan ra nuac ngoài da xuàt hiçn cach dây vài nam. D6 là vi~c

phl;l nu Viçt Nam xuàt canh sang Trung Qu6c lày ch6ng. Chung ta biét râng
chfnh sach "m(>t con" tht!c hi~n aTrung Qu6c và mong mu6n c6 con trai luôn
luôn theo du6i nguài dàn ông Trung Qu6c, da gây ra ràt nhiéu VI;l n~o thai nhi
gai. 'Theo chuyên gia vê' gia dillh Chen Xinlin, nêu trong tt,lp chi China Dailly
thting 4/1999: Trung Quôé: co kha nhiêu dàll ông kM tim dl1l/c Vç"3. N~n buôn
ban phl;l nu gia tang4. Xuàt hi~n nhiéu m~ng luai dua phl;l nu vào Trung Qu6c,
nhât là phl;l nfr Vi~t Nam, vi m(>t s6 phl;l nu Vi~t Nam bi lôi cu6n bai dm s6ng
cao han am(>t s6 tinh Dông Nam Trung Qu6c. Hiçn tUÇ1Dg này c6 thé tang lên
do m(>t s6 ke lqi dl;lng và lôi kéo chi em phl;l nu. M(>t kiéu khac là viçc cha tre
em làm con nuôi nguài nuac ngoài, duqc cac t6 chuc chinh quyén Vi~t Nam
tht!c hi~n rât nghiêm tuc và c6 quy dinh cMt chë.

Nhu câu tang trubng kinh té phai gân vai bao vç môi truàng trong giai
phâp nào? Vân dé ca ban là nh~n thuc truac dUÇ1c râng nén kinh té phât trién
(gân lién vé1i dâu tu) dang qnh tranh trl!c tiép vé1i viçc bao vç môi truàng (s6
IUÇ1Dg dâu tu mât di kha nàng sinh IÇ1i cua minh néu nguài ta "Qu6c té h6a"

3. Nh~t Mo O1ina Daily, nêu trong Courrier International (Paris), no 507, 20 dén 26 thâng 7
nàrn 2000.
4. Tuân Mo Liaowang, nêu trong Mo Courrier International (Paris), no 507, 20 dén 16 thâng
7 nàrn 2000.
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cac chi phi bào v~ môi truàng. Môi truàng thành thi, là nai t~p trung dông dân
nhat, ra ràng së bi ành huàng ra r~t nhat.

Vai tro cùa môi truàng hoàn toàn không thé bi coi nh~ cr mqt dat nuac
nhu Vi~t Nam. Chung ta biét rà.ng hi~u IÎng nhà kinh tang lên da kéo theo ml,l'c
nuac biên tango Trên qu6c té, nguài ta nhAc nhiéu dén cac qu6c gia nà.m dum
ml,l'c nuac bién hay cac hon dào nhu nhüog "diêm nhl;lY càm" vai hi~n tuqng
này, thl Vi~t Nam không dUÇfc xép vào s6 do. Tuy nhiên, chinh phù Vi~t Nam
coi van dé này cr t~m qu6c té và nghiên CUu qu6c gia, VI hai vùng d6ng bà.ng
co dq cao thap và môi truàng sinh thai bâp bênh, là nai cr và sinh s6ng cùa
ph~n lan nguài dân cà nuac.

Tom ll;li, vi~c xem xét cac m6i quan h~ dân s6 và phât trién cr Vi~t Nam
rat co ich dé giài quyét van dé doi nghèo. Công cuqc D6i mm da mang dén
nhüog tién bq dang ké tir han 10 nam nay, song khoàng cach giua nguài giàu
và nguài nghèo ngày càng tang ll;li là van dé c~n quan tâm. Trong b6i cành
hi~n nay, xoa doi, giàm nghèo châc chin vAn là van dé dUÇfc Nhà nuac quan
tâm hàng d~u.

Mj~u thèl
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V
i~t Nam, m(>t d[Ît mrae trâi qua nhiéu sV ki~n quan tr9ng trong the ky XX,
dang btrae vàa qua trlnh tang tnri'mg kinh te nhanh tù khi c6 chfnh sach dôi

mai và mÛ' cLra kinh te nam 1986. Trong qua trlnh d6i mai, dien bien dân so Là
m<)t nhân to rat dUÇ1c quan Wm, d~c bi~t nham d~lt toi qua d<) dân so vai ty I~ sinh
vi'! ty I~ tii thap.

Nhieu nhân to dân sô. bat dfiu tü quy m6 và chat 1U<JIlg dân SO, dang phat triên
thu~n Iqi. Tuy nhièn. neu phat triên g6p phan di thi~n mCrc song thi n6 cüng làm
cha nhfrng khac bi~t xâ hôi và d,a ly ngày càng r6 nét. Khaâng cach giUa thành
th! và nông thôn tang dan den toc d<) etô th, hoa m~nh trong wang lai làm này
sinh nhieu van dé vé dô thl. quy ha~ch etat dai và vi~c làm. Van dé bila v~ môi
tnràng luôn mâu thuan vai nhu cau phat trién kinh te nham x6a d6i giàm nghèo.

Lan dau tiên, m<)t d()i ngil chuyên gia Phap và Vi~t Nam dâ tl;l h<)i trong m<)t
van dé da ngành, dé phân tfch cac khfa qmh cua moi quan hê dân so - phat triên Ci
Vi~t Nam, nhfrng moi quan h~ ke thüa tü cha ông eilng nhu nhung moi quan h~

mai này sinh trong yang xoay eua nhfrng bien d6i gan dây.

Patrick Guhry. nhà dôn sô' h(Je, Vift! Nghiên CI(lI vi .W phât triêÎl, chuyên
nghién CÛ'!I l'ê' di dûn l'à m6'i lllWl hf dân sô'-môi truifng. Sali n/(Jt thifi gian làm
vife kh6 lau t(li Cmnerulin. ông tiéj) t(IC n)ng tâc' t(li nhié'ul1ll0'C chau Phi, tham
gia nhihl dl/{lI1nghièn Ctfll dViift Nam. Hi4n l'lay flic giâ dang thl/c hifn di/fin
nghiên ctfu di dân m)i thi "di Viçn Nghién ('[(li Kinh té'thành plu)'Hô CM Minh l'à
Trtlng tôm D/in sâ'(D(7i hÇJc Kinh té'Quô,' dân, Hà N()i).

Nguyt!n Hirll Düng, nhà kinh ti'ÎIÇJC Vift Nam, c:huyênnghiên Cûu vê' nguôn
nhân It/c l,à nu)Î quan hi: n/i phot triéil, vé' vifc làlll và thi tJ1(èfllg lao d'Ing, vé' câc'
tiéu ChUÔÎI lao d<)ng ... 6ng dû tham gia nhié'lI d(( an nghiên clÎ'u trong 1ll(Ô'e l'à
quûc' té'thu(Jc Ilnh l'I/e lao l(Jng l'à xâ h(Ji. Hifilnay ong là Vii:n trl(Ô'ng \1içn khoa
hqc lao d(mg l'à Xà lu)i. Bô Lao df)ng-Tlu((fIlg hinh l'à Xâ h(Ji, dang ellli tn' nghién
ctfu l'Ôll dé' thi trl(àng lao di)ng l'à vife làlll eho t!wnh nién, VlÎ!1 dé' chuyéi1 dich
nfcôlilau d(Jng nông IIghil/p, IIÔllg th/in.

Phgm Thûy H[(('fI1g, Phô Giam d(jc' Tl'lIng tâm tu l'ÔÎ'I Phât triëilllguôn nhâll
I((c, kh{)(1 Kinh tê"Lao d(mg l'à Dân sô', tJ1(/!ng D(li 111;(' Kinh té'Quô'c dôn Hà Nôi.
Tôt nghicfp dgi hçc chuyéll IIgànft Kinh tê'tgi Ucraillo, nghién CI(U sinh eftuyén
nge/llh Dôn sô' tÇ/i TJ1(ùng TôÎIg ftçtp Sorhol1ne (Paris \1J. Phap. Dû tham gia
nhiéu d(rélll nghiéll 1'/11/ l'iIi cac chuyên gia tmng /1/({;C iJà quôé' té' vé' di dâll lIçJi
thi. phôn ho'dân clf, .roc dinft nhu cau dào tao, 100 d(mg l'à l'icfc làm ...
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