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Khoang cach giao dl}c
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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 Nam 2.

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 th6ng 5 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

52,484
17,9
1.245
26,4

131.985
45,1
1.780
37,7

292.694

114
21,1

114
21,1

539

Tiéu hQc

S6HS

108.425
37,0

Trung hQc ca sà
và pho thong trung hQc

%
S6HS
%

8<;1i hQc

S6HS

%

1.695
35,9
311
57,8

100,0

4.720
100,0
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
Tiéu hqc
Trung hqc ca sà
và pha thOng trung hoc
Dé;li hqc

S6HS
%
S6HS
%
S6HS
%

Bac Ky

Trung Ky

241.122
44,2
3.186
34,3
463
54,9

148.035
27,1
2.161
23,3
170
20,1

Nam Ky

Tano

156.954 546.111
28,7
100,0
3.931
9.2786
42,4
100,0
211
844
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

1931
1942

Vùng
Bâe Ky

16
31

TrunQ Ky

Nam Ky

Ca nI/oe

11
26

35
39

18
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 y ràng, 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

1965

1970

654.722

2.180.504

3.270.000

5

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

B~c

giflo dl,lc

Tiêu hqc
Trung hqc CO sc!

Nguon : GÙlO dl!c

Vi~t

1955

1970/1955

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 y thêm 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,

KHOANG CÂCH GIÂO mjC BAC- NAM

399

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 y dén 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

1975

1980

1985

1995

1990

1975 =
100

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
Tiêu hqc

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)

1.000

1975"
1.000

1980"
1.000

1985"
1.000

1990"
1.000

1995"
1.000

464

407

506

490

417

465

Bâc hoc

1970'

Tiéu hqc
Trung hqc

35
16
19
15
12
16
Nguôn: Sô'li~u cua BI) GùiodlfC và Dào tço (MOEJ)diing trênThe
Dai hoc

World Bank, 1996.
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Nam 1975, lân dâu tiên tfnh duqc tÔng s6 luqng hQc sinh trong
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.
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.

sa

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
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
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.

ca

ca

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 y dmg 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)

Mién

Tong s6 dan

Vùng

Tiêu hc:>c

Trung hc:>c

casa

Pho thông
trung hc:>c

1994

1990 1995 1990 1995 1990 1995

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

4,2

3,9

Bac

Tay Nguyên
B~

--

9,9 11,9 10,6 10,4 10,7
5,8

2,9

3,7

2,6

3,2

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

Elông Nam

1

Ngllôn : T6'ng cw thô'ng kê (General Statistical Office), 1997.
Trl/ng hÇJc d(,lY nghê' l'à d(,li hÇJc

Bàng 8 :

Mién

Ty l~ hQc sinh trung hQc d~y

nghé và
cùa cac vùng (%) (1990-1995)

Vùng

Tong s6 dan
1994

D~y

nghé

1990 1995

d~i

hQc

Giâo d~c d~i hc:>c
1990

1995

8,1

21,2

19,2

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

4,2

2,5

2,9

4,1

3,3

23,9 24,9

18,4

18,9

6,7

10,0

12,1

43,3 41,4

43,0

43,9

Bac

Mién nui phîa Bac

17,3

El6ng bang sông Hông

Tay Nguyên
Elông Nam

B~

12,4

El6ng bang sông Cùu Long

22,2

Toàn mién Nam

49,4

Nguôn : T6ng

CIfC

7,1

7,6

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

Mién

Bac

Nam

l~

100 ban, bô hQc và theo hQc dung du nam
il b(tc tiêu hQc (%) (1994-1995)10

Vùng
Mién nui phfa Bac
Dong bang sông Hong
Bac TrunQ Bô
Duyên hài mién Trung
Tay Nguyên
Dông Nam B~
Dong bang sông ClrU Long

LlIU ban
6,1
1,5
2,8
6,5
6,4
5,9
7,3

Ba hQc
6,1
2,2
5,2
5,1
10,3
6,3
12,8

Theo hQc
57,8
91,2
66,9
71,9
50,0
63,5
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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miên 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.

• 00
90
80
70
60

- -------

50

40
30

20

,°

, 990·91

1991-92

1992-93

--

---+- Mlèll nlli ph!•• b.i(.;
---- n()l1~ Ball~ ... {mg 116ng

:::.--

- 0 - Bà.: TnmF n.c:l
---M- Du~èll Hill Mi~n Trung
___ T.ily Nguytn

____ DOng Nam 8(,1

-+- D6ng Bllng

1993-94

1994.95

"üngC\ruLong

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
Mién nùi phia Bâc
Dong bâng sOng Hong
Bâc Trung BQ
Duyên hài mién Trung
Tay Nguyên
DOna Nam BO
Dona bana sOna Ciru Lona

1990-1991
37,4
66,1
43,5
46,6
31,2
46,3
23,0

1991·1992
38,3
68,6
45,5
44,9
33,3
46,7
23,2

1992-1993
46,6
72,0
49,6
50,8
37,0
50,8
28,1

1993-4994
54,4
79,6
59,5
61,8
48,3
64,2
39,3

1994-1995
57,8
91,2
66,9
71,9
50,0
63,5
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 19931994 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
Vùna
Mién nui phfa Bâc
D6ng bang sOng H6ng
Bâc Trung BQ
Duyên hài mién Trung
Tay Nguyên
DOng Nam BQ
D6ngbangsOngH6ng

1990-1991
7,5/94
75/94
63/81
11/96
31/91
31175
3/28

htJc (tôï thilu/tôï da)
1994-1995
33192
79/90
63/83
41/80
47f70
65179
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 a dây 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
Tiéu hoc

Mién nui phfa Bac
Dong bang sOng Hong
Bac Trung B9
Duyên Hài Mién Trung
Tây Nguyên
DOng Nam B9
Dong bang sOng Cùu Long
Mién Bac
Mién l'Jam

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1991

1991

1995

1995

PhÔthOng Dai hoc PhÔ thOna Dai hoc

315
496
376
398
274
446
253
403
329

7
31
12
14
10
34
5
18
14

471
826
502
570
334
642
368
599
464

15
89
16
24
17

80
10
40
29

N gllôn : 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, a mién Bac, sa luqng hÇlc sinh tiêu hÇlc duqc quàn ly tot han (ty l~
hÇlc sinh hÇlc dung, du nàm chiém 91,2% a Dong 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

Không
di hoc

Mû chCl

ChlIa hoc

Hét lieu

hét lieu hoc

hoc

ChlIa hét

Hét pho

phothông thông ca

casèl

sèl

ChlIa hé! Hét trung
trung hoc

hoc

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 30 elc 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 a mien 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 a hai
mien co thê mang lai nhi1ng d,lnh gia thu vi (hlnh 2).

Trlnh dÇ) hÇlc van/ Mién Bac (ngutJn : ~ LD TEXH và DRSTOM)
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Trlnh di? h9C vâ'n / Miên Nam (ngutJn : Et) LD TBXH và ORSTOM)
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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 a mién 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 : mién 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

a
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0 YI~T NAM

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 19901995. 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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