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TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI VIỆT NAM
XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT
Bản thông tin này cung cấp một số phát hiện chính về xu hướng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh
(TSGTKS) gần đây, dựa trên phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Bản thông tin trình
bày sự khác biệt về TSGTKS theo vị trí địa lý và nhóm dân số, cũng như dự báo dân số theo những kịch
bản khác nhau về tỷ số giới tính khi sinh, và đưa ra các khuyến nghị chính sách.
Trong vòng 15 năm qua, tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) đã tăng ở một số quốc gia trên thế giới, bao gồm
các nước ở khu vực Đông Âu và châu Á, trong đó có Việt Nam. TSGTKS được tính bằng số trẻ em trai sinh
sống trên 100 trẻ em gái sinh sống. TSGTKS ở mức “tự nhiên” hay TSGTKS bình thường là từ 105 đến 106
bé trai trên 100 bé gái được sinh ra. Phần lớn các nước trên thế giới có TSGTKS ở mức bình thường. Bất kì
sai lệch nào so với TSGTKS tự nhiên này có thể phản ánh sự tồn tại của thực hành lựa chọn giới tính trên
cơ sở định kiến giới.
Mất cân bằng TSGTKS thường do ba yếu tố sau chi phối: (1) Tâm lý ưa thích có con trai khiến lựa chọn
giới tính thiên lệch về giới là sự mong muốn; (2) Qui mô gia đình nhỏ và mức sinh giảm dẫn đến việc lựa
chọn giới tính dựa trên định kiến giới trở nên cần thiết; và (3) Công nghệ mới cho biết giới tính thai nhi
khiến lựa chọn giới tính trở nên khả thi.

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH
1. Mức độ và xu hướng
 T heo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, TSGTKS của Việt Nam là 111,5 trẻ em trai trên 100 trẻ em
gái được sinh ra, cho thấy mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh rất cao. Trên thế giới, TSGTKS cao
nhất hiện nay là 114,6 tại Azerbaijan trong khi TSGTKS của Trung Quốc là 111,9. TSGTKS của Việt Nam
cao thứ ba châu Á, đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Bảng 1. Tỷ số giới tính khi sinh ở một số quốc gia, theo ước tính gần đây nhất
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TSGTKS được thể hiện bằng tỷ số bé trai trên 100 bé gái được sinh ra
Nguồn: Các cơ quan thống kê quốc gia và Điều tra Nhân khẩu học và Sức khỏe.
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 S o sánh với TSGTKS mức bình thường, thực trạng hiện nay tại Việt Nam cho thấy mức thiếu hụt hàng
năm khoảng 45.900 trẻ em gái vào năm 2019, và đó là bằng chứng vững chắc cho thấy sự hiện hữu của
tình trạng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Số lượng trẻ em gái thiếu hụt trên chiếm 6,2% số
lượng trẻ em gái sinh ra.
 S o sánh TSGTKS hiện nay với số liệu trong 15 năm qua cho thấy TSGTKS hiện tại của Việt Nam có thể đã
đạt mức bình ổn. TSGTKS bắt đầu tăng tại Việt Nam vào khoảng năm 2004 và có thể đã đạt đỉnh ở mức
112 vào năm 2010. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã lan rộng trên cả nước, xuất
hiện ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Trong những năm gần đây, TSGTKS hàng năm dao động nhẹ
quanh ở mức 111-112.
Hình 1. TSGTKS trong giai đoạn
2. Khác biệt về TSGTKS theo vùng địa lý và 2018- 2019 của các tỉnh, Tổng Điều tra
Dân số và Nhà ở 2019

các nhóm dân số

 T SGTKS có sự khác biệt đáng kể trên cả nước, thể hiện
sự đa dạng về giới và hệ thống gia đình tại Việt Nam.
Hình 1 cho thấy sự khác biệt về TSGTKS theo vùng địa lý,
còn khác biệt về TSGTKS giữa vùng nông thôn và thành
thị được trình bày trong Hình 2. TSGTKS tại các vùng
nông thôn Đồng bằng sông Hồng là 115,2, cao hơn so
với khu vực thành thị (112,8)1. Vùng Trung du và miền
núi phía Bắc cũng ghi nhận TSGTKS cao hơn mức trung
bình. Ngược lại, TSGTKS thấp hơn ở miền Nam, đặc biệt
là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng nông thôn
khu vực Tây Nguyên.
 S ự khác biệt về TSGTKS theo tình trạng kinh tế - xã hội
của hộ dân cư. TSGTKS cao hơn trong các gia đình khá giả
hơn. Ví dụ, TSGTKS trong nhóm nghèo nhất là 108,2 so
với 112,9 ở nhóm giàu nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi
phân tích với số liệu của cuộc tổng điều tra trước đó, kết
1. S ố liệu ước tính cho các vùng và tỉnh được xây dựng dựa trên tỷ số giới tính của
trẻ em dưới 1 tuổi và do đó, các ước tính này có thể khác so với các ước tính được
xây dựng dựa trên số sinh gần đây.

quả cho thấy trong 10 năm qua, TSGTKS đã gia tăng ở những nhóm nghèo nhất. Bên cạnh đó, TSGTKS
cũng cao hơn ở nhóm có trình độ học vấn và tình trạng kinh tế-xã hội cao, cũng như ở một số nhóm
dân tộc thiểu số cụ thể.
Hình 2. TSGTKS theo vùng và theo khu vực nông thôn và thành thị tại Việt Nam, 2018 - 2019
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3. Khác biệt về TSGTKS theo số lần sinh - tâm lý ưa thích có con trai
 S ố liệu cho thấy tại Việt Nam, TSGTKS ở lần sinh đầu tiên là tương đối cao (ở mức 110) và tiếp tục gia
tăng ở những lần sinh sau (xem Hình 3). Ngoài ra, TSGTKS cao hơn ở các gia đình chưa sinh được con
trai, lên đến 140 nếu trước đó đã sinh liên tiếp hai hoặc nhiều hơn hai con gái (lần sinh 3 và 4+). Tỷ số
này thậm chí còn đạt 180 bé trai trên 100 bé gái ở các vùng phía Bắc hoặc ở các nhóm giàu nhất.
 T ỷ số giới tính của lần sinh cuối cùng minh họa sự khác biệt về mức độ ưa thích có con trai giữa các tỉnh
thành, với kết quả dao động từ 109 cho đến 219 bé trai trên 100 bé gái ở lần sinh cuối cùng. Hai vùng
phía Bắc thậm chí ghi nhận tỷ số giới tính hơn 204 bé trai trên 100 bé gái ở lần sinh cuối, trong khi đó
ở miền Nam con số này thấp hơn (125).
Hình 3. TSGTKS theo thứ tự sinh và cơ cấu giới tính của những trẻ được sinh trước tại
Việt Nam, giai đoạn 2014 - 2019
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 V
 ới những cha mẹ đã có hai con nhưng chưa có con trai, xác suất sinh thêm con lên đến 48% sau 10
năm. Nhưng đối với cha mẹ đã có hai con trai, hoặc đã “đủ nếp đủ tẻ”, tỷ lệ này chỉ chiếm lần lượt là 22%
và 23%. Như vậy, cha mẹ không có con trai có tỷ lệ sinh thêm con cao gấp đôi. Nhu cầu sinh con trai
đặc biệt cao tại các vùng phía Bắc và trong các nhóm dân số có điều kiện kinh tế và học thức tốt hơn.
 T SGTKS mất cân bằng ở lần sinh đầu tiên là nguyên nhân gây thiếu hụt khoảng 30% trẻ em gái tại Việt
Nam (xem Hình 4), một tỷ lệ cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Hình 4. Tỷ lệ thiếu hụt trẻ em gái theo số lần sinh, giai đoạn 2014– 2019

4. Dự báo TSGTKS và dân số
• S ự mất cân bằng TSGTKS ở Việt Nam sẽ để lại những tác động lâu dài đến cấu trúc dân số của đất nước.
Số bé trai được sinh ra nhiều hơn mức bình thường sẽ dần dần dẫn đến dư thừa trẻ em trai và nam
giới nếu tỷ lệ trẻ em trai sinh ra không giảm trong tương lai. Dự báo dân số cho thấy tình trạng mất
cân bằng về số người trưởng thành sẽ khó có thể cải thiện vào những thập kỷ tới do hầu hết số người
trưởng thành trong tương lai đều đã ra đời. Hình 5 trình bày tỷ lệ nam giới nhóm tuổi 20-39 bị dư thừa,
số liệu được tính dựa trên những thay đổi về TSGTKS trong tương lai. Nếu TSGTKS luôn duy trì ở mức
111, tỷ lệ dư thừa nam thanh niên sẽ tăng đều từ 3,5% vào năm 2019 lên gần 10% vào năm 2059. Ngay
cả nếu TSGTKS giảm mạnh trong vòng 10 năm tới, tỷ lệ nam thanh niên dư thừa vẫn sẽ tăng trong 30
năm lên đến ngưỡng 8% và chỉ giảm sau năm 2049.
• Đ
 ối với người trưởng thành từ 15-49 tuổi, sẽ có 1,5 triệu nam giới dư thừa vào năm 2034 và con số này
có thể tiếp tục tăng lên đến gần 2,5 triệu người vào năm 2059 (tương ứng với 9,5% dân số nam) nếu
TSGTKS không giảm. Theo kịch bản khả quan nhất của TSGTKS, số lượng nam giới dư thừa sẽ duy trì ở
mức 1,8 triệu người vào năm 2059.

Dư thừa nam giới

Hình 5. Tỷ lệ dư thừa nam giới độ tuổi từ 20-39 dựa trên các kịch bản khác nhau của TSGTKS,
dự đoán cho giai đoạn 2019-2059
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KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Các khuyến nghị chính sách đề xuất dưới đây được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và tài liệu quốc tế:

1. Dữ liệu giám sát TSGTKS
 Tiếp tục tăng cường năng lực của chuyên gia trong nước về phân tích TSGTKS.
 Chia sẻ dữ liệu vi mô của Tổng điều tra để có thể phân tích sâu hơn tình trạng mất cân bằng TSGTKS.
 T ăng cường các nỗ lực để nâng cao chất lượng hệ thống đăng ký hộ tịch, đặc biệt là đăng ký khai
sinh, nhằm cung cấp đủ dữ liệu cho công tác phân tích.
 B
 ổ sung một câu hỏi về giới tính con cái trong lần sinh gần đây nhất vào các cuộc điều tra kinh tế xã
hội thực hiện trong tương lai với đối tượng hỏi là phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi để ước tính và phân tích
TSGTKS.

2. Các can thiệp nhằm cải thiện tình trạng mất cân bằng TSGTKS
 Phát động các chiến dịch giáo dục nhằm đề cao giá trị của trẻ em gái đối với tâm lý thích có con trai.

 Đ
 ảm bảo thực hiện đầy đủ các
khung pháp lý và chính sách hiện
hành nhằm thúc đẩy bình đẳng giới
và trao quyền cho phụ nữ, cấm lựa
chọn giới tính trước khi sinh, ngăn
chặn lựa chọn giới tính trên cơ sở
định kiến giới và sử dụng hợp lý
công nghệ hỗ trợ sinh sản.
 G
 iải quyết tất cả các hình thức phân
biệt đối xử về giới, bao gồm các các
vấn đề liên quan đến đăng ký đất
đai, bạo lực giới, hôn nhân và lựa
chọn sinh sản, và thừa kế.
 B
 an hành các chính sách liên quan
đến mức sinh một cách linh hoạt,
phù hợp với các nguyên tắc của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD), theo đó các cá nhân
và các cặp vợ chồng có thể lựa chọn một cách tự do và có trách nhiệm về số con, khoảng cách giữa
các lần sinh và thời điểm sinh con.
 X
 ây dựng cơ chế giám sát và đánh giá nhằm đánh giá các can thiệp về TSGTKS và lựa chọn giới tính
trên cơ sở định kiến giới.

3. Nâng cao nhận thức và giáo dục
 P
 hổ biến rộng rãi các phát hiện trong báo cáo chuyên khảo Tổng điều tra về TSGTKS nhằm nâng cao
nhận thức của người dân.
 K
 huyến khích học hỏi kinh nghiệm giải quyết trình trạng mất cân bằng TSGTKS của các quốc gia khác
và thúc đẩy thảo luận công khai.
 C
 ủng cố quan hệ đối tác giữa các tổ chức trong nước và các cơ quan liên quan của Chính phủ nhằm
đẩy mạnh hợp tác quốc tế tại châu Á và các khu vực khác trong hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính
sách và đối thoại về chủ đề này.
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