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1. Giới thiệu 

Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện đang diễn ra tại 
một số nước trên thế giới. Tình trạng này được phản 
ánh ở tỷ số giới tính khi sinh (SRB) đang cao hơn 

mức sinh học tự nhiên là 105 bé trai trên 100 bé gái được 
sinh ra. Nguyên nhân chủ yếu của mức SRB cao là việc lựa 
chọn giới tính trước sinh thông qua nạo phá thai. Sự mất cân 
bằng này thể hiện tình trạng phân biệt đối xử nghiêm trọng 
đối với phụ nữ, đồng thời báo hiệu trong những  thập kỷ tới 
sẽ xuất hiện tình trạng dư thừa nam giới so với nữ giới.

Ở Việt Nam đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy có 
sự lựa chọn giới tính sau sinh. Các số liệu ước tính mức chết 
lâu nay đều khẳng định tỉ lệ sống sót ở cả trẻ em gái và trẻ 
em trai của Việt Nam đều phù hợp với xu hướng chung của 
quốc tế và tỷ suất chết của nữ giới không cao hơn một cách 
khác thường so với tỷ suất chết ở nam giới, ngay cả ở các 
vùng nông thôn nơi tâm lý chuộng con trai tương đối phổ biến 
(Le Pham, 2013; TCTK, 2011b). Tuy nhiên, tác động của việc 
lựa chọn giới tính trước sinh đã được quan sát thông qua 
SRB liên tục tăng kể từ thập kỷ trước và tác động này khá rõ 
ràng ở nhiều vùng trên toàn quốc, mặc dù  có sự khác biệt  
lớn giữa các vùng. Một điểm đáng lưu ý là Điều tra dân số 
và nhà ở năm 2009 đã ghi nhận mức độ và sự khác biệt  về 
tình trạng phân biệt đối xử trước sinh trong cả nước (TCTK, 
2011a). Những đáp ứng chính sách  để giải quyết mất cân 
bằng giới tính khi sinh cho thấy Chính phủ đang coi giải quyết 
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mất cân bằng giới tính khi sinh là một ưu tiên, ngay từ khi có 
những bằng chứng về vấn đề này ở Việt Nam. 

Một thách thức lớn còn tồn tại là việc giám sát thường xuyên 
vấn đề lựa chọn giới tính tại Việt Nam. Do thiếu các số liệu 
thống kê đăng kí sinh chết đáng tin cậy, các cuộc điều tra và 
tổng điều tra dân số là nguồn dữ liệu chủ yếu để ước tính 
mức độ và sự khác biệt về mất cân bằng giới tính khi sinh. 
Tổng cục Thống kê (TCTK), cơ quan tiến hành các cuộc điều 
tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm 
nhằm cập nhật dữ liệu về dân số, đã tiến hành Điều tra dân 
số và nhà ở giữa kỳ vào tháng Tư năm 2014 (IPS 2014) – thời 
điểm giữa của hai cuộc tổng điều tra dân số 2009 và 2019. 
Ngoài việc cung cấp các chỉ tiêu nhân khẩu học ở cấp quốc 
gia và địa phương, IPS 2014 còn cung cấp các dữ liệu có thể 
sử dụng để đánh giá các xu hướng SRB gần đây trên toàn 
quốc. Tài liệu này do tiến sỹ Christophe Guilmoto, chuyên gia 
nghiên cứu về SRB xây dựng nhằm chia sẻ những phát hiện 
chính từ phân tích về SRB dựa trên dữ liệu IPS 2014. 

© UNFPA Việt Nam 
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2. SRB tại Việt Nam 

Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) là chỉ số xác định phân bố 
mức sinh theo giới tính. Ở hầu hết các nơi trên thế giới, 
SRB dao động trong khoảng 104-106 ca sinh bé trai trên 

100 ca sinh bé gái. Tuy nhiên, số bé trai sinh ra có thể bị tác động 
bởi việc lựa chọn giới tính khi cha mẹ quyết định bỏ thai khi biết  
giới tính của thai nhi. Thông qua việc sử dụng kỹ thuật siêu âm, 
các bậc cha mẹ có thể quyết định nạo phá thai hay không tùy 
thuộc vào giới tính của thai nhi, thường là với mong muốn sinh 
con trai. Hậu quả là việc nạo/phá thai lựa chọn giới tính có thể 
thay đổi đáng kế tỷ số giới tính khi sinh và đẩy nó lên cao hơn 
mức chuẩn sinh học. Tâm lý ưa thích con trai tồn tại mạnh mẽ ở 
nhiều nước, đặc biệt là ở châu Á và Đông Âu. Điều này giải thích 
tại sao tỷ số giới tính khi sinh đã tăng lên tới mức 110-120 ca sinh 
bé trai trên 100 ca sinh bé gái tại một số khu vực trong 30 năm 
vừa qua như minh họa ở hình 1 (UNFPA, 2012).

Kể từ thập kỷ trước cho tới nay, các nghiên cứu thống kê và 
nghiên cứu chuyên biệt, sử dụng số liệu của các cuộc điều tra 
nhân khẩu học khác nhau, đã nhận thấy xu hướng mất cân bằng 
SRB cao ở Việt Nam.1 Một số nguồn dữ liệu đã được sử dụng để 
ước tính tỷ số giới tính khi sinh, song Tổng điều tra 2009 cung cấp 
con số đáng tin cậy nhất trên cơ sở số ca sinh trước thời điểm 
Tổng điều tra. Theo nguồn này, SRB tại Việt Nam năm 2009 là 
110,6 (TCTK, 2011a). IPS 2014 lại cung cấp một chuỗi các ước 
tính cho phép xem xét chi tiết các xu hướng biến động SRB và sự 

1   Các nghiên cứu trước đây bao gồm Bằng và cộng sự (2008), 
Christophe Z. Guilmoto và cộng sự (2009),  UNFPA (2009, 2011) 
và TCTK (2011a).
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Những bằng chứng mới từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014

8

khác biệt  giữa các vùng  trong cả nước trong vòng năm năm sau 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

2.1. Ước tính SRB năm 2014
Các số liệu ước tính SRB dựa trên kết quả IPS 2014 được thể 
hiện trong Bảng 1. Các số liệu này được tính toán theo các qui 
trình ước tính khác nhau (xem mô tả dữ liệu IPS và qui trình ước 
tính tại Phụ lục I). Trong điều tra IPS, một mẫu nhỏ hơn sử dụng 
cho phiếu dài (bảng hỏi dài), xác định các ca sinh trong nhóm phụ 
nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ trong 12 tháng trước thời điểm điều 
tra là tháng 4/2014. Mẫu lớn hơn sử dụng cho bảng hỏi ngắn và 
cho thấy tỷ số giới tính của dân số dưới 1 tuổi. Tỷ số này, sau khi 
được chỉnh lý có tính tới tỷ số sống sót theo giới tính, cũng có thể 
chuyển đổi thành tỷ số giới tính khi sinh cho 12 tháng vừa qua. 

Bảng 1 cho thấy SRB ước tính theo số liệu của IPS năm 2014 
là 112,2  bé trai sinh ra trên 100 bé gái. Ước tính được thực 
hiện trên nhóm dân số dưới 1 tuổi với một cỡ mẫu lớn hơn 
cho kết quả cao hơn một chút, ở mức 112,7. Như vậy rõ ràng 
có sự thống nhất lớn giữa hai kết quả ước tính, đưa SRB 
năm 2014 tới gần mức 111,5.

© UNFPA Việt Nam
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Bảng 1: Ước tính tỷ số giới tính khi sinh dựa trên  
số liệu IPS 2014, Việt Nam

SRB Cỡ mẫu
Số ca sinh trong 12 tháng vừa qua 112,2 22.599

Khoảng tin cậy [109,3-115,2]
Nhóm dân số dưới 1 tuổi 

(đã điều chỉnh có tính tới tỷ lệ tử vong) 112,7 67.011

Khoảng tin cậy [110,0-114,4]
•  SRB: số bé trai sinh ra trên 100 bé gái.
•  Khoảng tin cậy 95% được tính trên cỡ mẫu. 

Giá trị của các tỷ số ước tính này tiếp tục được khẳng định bởi 
một số liệu khác. Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 
(TCDSKHHGĐ) lưu hồ sơ tất cả các ca sinh được theo dõi bởi 
các cộng tác viên dân số trên cả nước. Căn cứ trên các số liệu 
của TCDSKHHGĐ năm 2013-2014,2 SRB được ước tính cho 
giai đoạn một năm trước thời điểm IPS 2014 là 112,5 bé trai 
sinh ra trên 100 bé gái. Điều thú vị là con số này được lấy từ một 
nguồn hoàn toàn khác, song lại nằm đúng giữa hai tỷ số SRB 
ước tính theo IPS 2014. Tuy nhiên, các số liệu mà chúng tôi thu 
được cũng nhấn mạnh những dao động có thể xảy ra do ước 
tính mẫu, với độ tin cậy 95% ở mức 109-115 và 110-114 lần lượt 
tương ứng với hai tỷ số ước tính có được từ kết quả IPS 2014.

Số ca sinh được ước tính là 1,56 triệu vào năm 2014. Bây giờ 
chúng ta có thể so sánh số bé gái thực tế đã được sinh ra theo 
kết quả IPS với số bé gái mong đợi được sinh ra nếu SRB của 
Việt Nam ở mức sinh học tự nhiên, tức là 105. Số bé gái mong 
đợi được sinh ra được tính bằng cách lấy số bé trai được sinh 
ra trong  năm 2014 chia cho 1,05. Số bé gái được tính toán theo 

2   Chúng tôi sử dụng các dữ liệu ban đầu cho giai đoạn từ tháng 
1/2013 đến tháng 8/2014 của TCDSKHHGĐ.
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cách này nhiều hơn so với số ca sinh bé gái theo quan sát là 
50.400. Con số này tương ứng với số ca sinh bé gái bị ‘thiếu hụt’ 
tại Việt Nam trong một năm và chiếm 6,9% tổng số ca sinh bé 
gái trong năm 2014. Con số này cũng tương ứng với số trường 
hợp lựa chọn giới tính trước sinh trong năm 2014, phần lớn là 
nạo phá thai lựa chọn giới tính. Một phép tính tương tự cho thấy 
số ca sinh bé trai dư thừa là 52.900 trong năm 2014. 

2.2. So sánh quốc tế
Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam rõ ràng là bất thường và 
cao hơn nhiều so với các nước láng giềng trong khu vực Đông 
Nam Á như Thái Lan, Campuchia, và Lào, nơi có SRB ở mức 
gần 105 (UNFPA, 2012). Tuy nhiên, Việt Nam cũng khá tương 
đồng so với một số nước như mô tả trong  Hình 1 như Ấn Độ. 
Tuy nhiên, SRB ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với mức SRB 
cao nhất quan sát được ở Azerbaijan và Trung Quốc. 

Hình 1: SRB tại một số nước, 2008-2014

Nguồn: UNFPA, 2012: Số liệu ước tính quốc gia của Trung Quốc, Hàn Quốc 
và Hồng Kông (2013), Đài Loan (2012), Ấn Độ (2010-2012), và Đông Âu 
(2008-2012)
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2.3. Xu hướng sinh con trai
Việc so sánh trực tiếp SRB ước tính của năm 2009 và 2014 
cho thấy tỷ số này tăng  từ 110,6 lên 112,2. Mức tăng này 
không đáng kể nếu chúng ta xem xét cỡ mẫu các ca sinh và 
khoảng tin cậy tương ứng (xem Bảng 1). Tuy nhiên, chúng tôi 
có thể sử dụng các chuỗi ước tính khác nhau để xác định xu 
hướng SRB trong mười năm qua tại Việt Nam. Với mục đích 
này, chúng tôi sử dụng ba chuỗi khác nhau. 

• Chuỗi thứ nhất (ước tính hàng năm của TCTK) được 
TCTK cung cấp dựa trên các số liệu ước tính SRB tính 
toán từ các cuộc điều tra dân số và kế hoạch hóa gia 
đình hàng năm. Chúng tôi đã bổ sung vào chuỗi này ước 
tính của IPS 2014 và ước tính của tổng điều tra năm 
2009 (ĐTDS-NO2009). 

• Chuỗi thứ hai là dự báo hồi suy từ tỷ số giới tính theo năm 
sinh được tính toán theo số liệu IPS 2014. Chuỗi này đã 
được điều chỉnh theo tỉ lệ tử vong theo giới, vì tỉ lệ trẻ em 
nữ sống sót những năm đầu đời cao hơn trẻ em nam. 

• Chuỗi thứ ba cũng là dự báo hồi suy được tính toán từ các 
tỷ số giới tính theo năm sinh theo Tổng điều tra 2009. Chuỗi 
này cũng được điều chỉnh có tính tới tỉ lệ tử vong theo giới. 

Các xu hướng SRB dựa trên những nguồn này được thể hiện 
trong Hình 2. Ba chuỗi ước tính không hoàn toàn trùng lắp với 
nhau, do tính toán trên các mẫu nhỏ. Tuy nhiên, kể cả khi có 
những dao động này, chúng ta cũng thấy một bức tranh khá 
rõ ràng về SRB tại Việt Nam, khi so sánh các nguồn số liệu 
khác nhau này. Chúng tôi phân biệt ba giai đoạn biến động 
SRB của Việt Nam: trước 2004, 2004-2010 và sau 2010. 
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Trong giai đoạn đầu trước 2004, SRB thấp và gần với mức 
bình thường. Mặc dù việc lựa chọn giới tính trước sinh có thể 
đã xuất hiện tại một số nơi, nó vẫn chưa phổ biến và gần như 
không để lại dấu vết rõ rệt nào khi tính SRB trung bình của 
cả nước. Vậy có thể giả thiết rằng trong giai đoạn này chỉ có 
ít phụ nữ Việt Nam xác định giới tính thai nhi trước sinh. Giai 
đoạn này kết thúc vào năm 2004 và các ước tính SRB có xu 
hướng tăng nhanh sau đó. 

Hình 2: Các xu hướng tỷ số giới tính khi sinh ước tính theo 
nhiều nguồn khác nhau, Việt Nam, 2000 - 2014
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Giai đoạn thứ hai kéo dài từ 2004 đến 2010 với SRB tăng liên 
tục. Trong giai đoạn này, SRB tăng khoảng 6 điểm phần trăm 
theo các chuỗi ước tính khác nhau. Như đã được quan sát 
trước đó (Guilmoto và cộng sự, 2009), đây là mức tăng cực 
kỳ nhanh. Tỷ lệ tăng hàng năm là gần 1 điểm phần trăm và 
nhanh hơn đáng kể so với mức tăng ở các nước khác. Giai 
đoạn này tương ứng với thời kỳ lan truyền nhanh chóng hành 
vi lựa chọn giới tính trong cả nước và trong các nhóm xã hội: 
một hành vi vốn được biết đến và áp dụng bởi một nhóm nhỏ 
dân số, đã được lan truyền trong toàn xã hội, và khả năng sử 
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dụng lựa chọn giới tính để tránh sinh con gái dần trở thành 
một thực tế tồn tại ở một phạm vi lớn hơn. 

Ngược lại, giai đoạn thứ ba, có lẽ đã bắt đầu khoảng năm 2010, 
được đặc trưng bởi  tốc độ tăng SRB chậm lại. Mức tăng chung 
tính cho tới năm 2014 chỉ ở mức khiêm tốn và không có mấy 
ý nghĩa về mặt thống kê. Điều này cho thấy mức tăng SRB đã 
chậm lại hoặc thậm chí ổn định. Do những hạn chế của các mẫu 
được sử dụng ở đây, nên thực tế khó có thể xác định liệu SRB 
vẫn tiếp tục tăng hay không trong ba năm vừa qua. Các ước tính 
SRB hàng năm của TCDSKHHGĐ cho thấy SRB duy trì ổn định 
từ năm 2009 đến nay. Song việc diễn giải xu hướng này cũng 
không dễ dàng vì có mức tăng đột biến từ 112 lên 114 được quan 
sát vào năm 2012. Hiện tượng này là do tâm lý muốn sinh con 
tuổi Thìn (Do và Phung, 2010). Năm 2012 được coi là năm Rồng 
đặc biệt may mắn tại Việt Nam (năm Nhâm Thìn) và rất tốt cho 
con trai. Năm này cũng có tổng số ca sinh tăng hơn trước, thể 
hiện mong muốn sinh con vào năm tuổi đẹp. Vì thế, chỉ trong một 
năm, SRB đã tăng mạnh thêm tới 2-3 điểm phần trăm. 

Như vậy, SRB chỉ đến năm 2004 mới bắt đầu tăng, song tốc độ 
tăng có vẻ như đã giảm dần sau thời điểm Tổng điều tra 2009. 
SRB giảm đáng kể sau năm 2012 và đạt mức 112 vào năm 
2014 - tương tự với mức được quan sát năm 2010-2011. Nếu 
không tính đến năm Nhâm Thìn thì có thể nói trong vài năm liền, 
sinh con trai ở Việt Nam không có xu hướng tăng rõ rệt.3 Điều 
này phần nào không được dự kiến trước, do nó đối ngược lại so 
với mức tăng SRB nhanh hơn vào năm 2014 đã được dự báo 
từ dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

3  Mức tăng SRB rõ rệt hơn trong nhóm dân tộc Kinh và các nhóm 
dân số. Tuy nhiên, ở Đài Loan và Hông Kông không xuất hiện mức 
tăng đột biến nào vào năm 2012.  
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3. Sự khác biệt về tỷ số  
giới tính khi sinh theo  
các vùng địa lý và theo  

các nhóm xã hội

Tỷ số giới tính khi sinh của cả nước không phản ánh 
được sự khác khác biệt theo khu vực địa lý và các 
nhóm kinh tế-xã hội (UNFPA 2012). Vì thế, mức độ 

mất cân bằng giới tính khi sinh thường rất lớn ngay cả giữa 
các địa phương trong cùng lãnh thổ của Trung Quốc và Ấn 
Độ. Trong khi SRB ở vùng phía Tây Trung Quốc hay phía 
Nam Ấn Độ gần như bằng với SRB tự nhiên thì SRB ước 
tính ở mức rất cao, trên 125, lại phổ biến tại vùng phía Đông 
Trung Quốc và Tây Bắc Ấn Độ. Chênh lệch về SRB giữa các 
khu vực địa lý tại Việt Nam cũng  tương tự. 

Trước tiên, chúng tôi xem xét sáu vùng kinh tế-xã hội của 
Việt Nam, trong đó SRB vào năm 2014 dao động từ 106 tới 
118. Tuy nhiên, các ước tính theo vùng này không đáng tin 
cậy do cỡ mẫu nhỏ (dưới 4000 ca sinh ở nhiều vùng). Thay 
vào đó, chúng tôi sử dụng nhóm trẻ em dưới 5 tuổi để thực 
hiện phép ước tính này, sau khi đã điều chỉnh tác động của  
tử vong theo tỉ số giới tính quan sát được. Cỡ mẫu theo vùng 
dao động trong khoảng từ 23.000 (Tây Nguyên) đến 81.000 
(Đồng bằng Bắc bộ) ca sinh và cho các kết quả ước tính SRB 
tin cậy hơn.
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Như mô tả ở Hình 3, SRB trung bình là 111,6 cho giai đoạn 
2010-2014 tại Việt Nam. SRB dao động giữa các vùng từ 108,2 
đến 117,4. Sự chênh lệch giữa các vùng địa lý là khá rõ rệt 
(Guilmoto, 2012). Một mặt, có ba vùng có SRB gần với mức 
bình thường là 105. Đó là Trung du và Miền núi phía Bắc, Tây 
Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. Nói cách khác, một nửa 
số vùng có mức SRB gần như bằng với mức bình thường được 
quan sát ở các nước khác thuộc Đông Nam Á. Hai vùng Trung 
du và Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên  là những vùng có trình 
độ phát triển xã hội thấp hơn, đô thị hóa thấp hơn, mức sinh 
cao hơn và có tỉ lệ dân tộc thiểu số khá cao. Những đặc điểm 
này thường không tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn giới 
tính trước sinh. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, có mức SRB 
trung bình và là khu vực nông nghiệp phát triển hơn với sự hiện 
diện của một vài đô thị. Song đây cũng là một trong những khu 
vực chịu ảnh hưởng bởi các truyền thống Đông Nam Á hơn là 
truyền thống Trung Quốc, cũng như có một số đặc điểm văn 
hóa và tôn giáo của các nước phương Tây. 

Hình 3: Ước tính tỷ số giới tính khi sinh  
giai đoạn 2005 - 2009 và 2010 - 2014 theo vùng
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Ngược lại, khu vực Đồng bằng Sông Hồng có SRB cao hơn 
hẳn, trên mức 117 trong cả giai đoạn 2010-2014. So với các 
số liệu quốc tế đã đề cập, Đồng bằng Sông Hồng có SRB cao 
xấp xỉ một số mức cao nhất được quan sát trên thế giới. Do 
lịch sử và khoảng cách địa lý gần với Trung Quốc, vùng  này 
chịu ảnh hưởng Nho giáo đậm nét nhất. Điều này dẫn đến 
ảnh hưởng mạnh mẽ về tâm lý ưa chuộng con trai, như được 
nêu dưới đây. Hai khu vực còn lại là - Đông Nam bộ và Bắc 
Trung bộ và Duyên hải miền Trung - có mức SRB gần với 
trung bình cả nước. Tình trạng lựa chọn giới tính trước sinh 
ở hai khu vực này đều ở mức trung bình.

Hình 3 cũng bao gồm các số liệu của năm năm trước thời 
điểm Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009. Vì thế chúng ta có 
thể so sánh sự biến đổi về SRB giữa các khu vực với mức 
tăng từ 109,3 đến 111,6 trong khoảng thời gian năm năm. 
SRB theo các vùng địa lý của Việt Nam không mấy thay đổi 
trong giai đoạn này: khu vực xung quanh Hà Nội trước năm 
2009 đã có mức ước tính cao nhất, trong khi khu vực miền 
núi và Đồng bằng Sông Cửu Long lại có mức thấp nhất. 

Mặc dù có sự khác biệt giữa các vùng, SRB hầu như đều 
tăng ở các vùng địa lý. Chúng ta có thể thấy mức tăng SRB 
ở Đồng bằng Sông Hồng rõ rệt hơn các khu vực khác. Mức 
SRB trung bình tại khu vực này đã tăng thêm 5 điểm phần 
trăm trong khoảng thời gian năm năm. Điều này rõ ràng thể 
hiện một mức tăng đáng kể và có vẻ cao hơn hẳn so với mức 
tăng ghi nhận tại các vùng khác ở Việt Nam. Khi so sánh, 
biến động SRB ở các vùng khác trong cả nước, đặc biệt là ở 
phía Nam, không rõ rệt lắm. SRB tương đối ổn định tại khu 
vực Đông Nam bộ và chỉ tăng nhẹ ở Đồng bằng Sông Cửu 
Long và Tây Nguyên.
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Hình 4: Tỉ lệ vượt trội trẻ em trai, theo các vùng tại Việt 
Nam, 2010 - 2014
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Sự khác biệt về SRB giữa các vùng cũng có thể được thể 
hiện thông qua sự khác biệt về số trẻ em trai dư thừa giữa 
các vùng. Để làm điều này, chúng ta tính số trẻ em trai dư 
thừa trong năm năm qua bằng cách so sánh phân bố theo 
giới tính ở trẻ dưới năm tuổi với tỷ số giới tính bình thường 
(sau khi đã điều chỉnh theo tỷ lệ tử vong). Dư thừa số trẻ trai 
chính là chênh lệch giữa số trẻ em trai quan sát được và số 
trẻ em trai dự kiến được sinh ra nếu tỷ số giới tính khi sinh ở 
mức bình thường. Số trẻ em trai dư thừa phân bố theo các 
vùng được thể hiện trong Hình 4.

Cũng không ngạc nhiên khi vùng Đồng bằng sông Hồng có 
số trẻ em trai dư thừa chiếm tỷ trọng lớn nhất tới 45% số trẻ 
trai dư thừa trong toàn quốc. Vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc và Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung chiếm 30% 
tổng số trẻ em trai vượt trội. Ngược lại, ba vùng phía nam 
chỉ chiếm một phần tư số này trong khi dân số các vùng này 
chiếm tới trên 42% dân số trong cả nước. 
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Việc ước tính SRB của 63 tỉnh thành còn phức tạp hơn. Mẫu 
IPS năm 2014 không đủ để ước tính, do chỉ có chưa đầy vài 
trăm ca sinh được báo cáo tại mỗi tỉnh trong khoảng thời gian 
12 tháng trước thời điểm điều tra. Nếu chúng ta tính tất cả số 
trẻ em được sinh kể từ năm 2010 tại mỗi tỉnh, chúng ta sẽ có 
mẫu cấp tỉnh lớn hơn, đạt tới vài ngàn trẻ em sinh ra, song 
mức dao động vẫn tồn tại đây đó do tác động của cỡ mẫu. Sự 
khác biệt về SRB trong giai đoạn 2010-2014 ở cấp tỉnh (dữ liệu 
không được cung cấp ở đây) có vẻ rõ rệt hơn so với các vùng. 
Một mặt, chúng ta có 9 tỉnh với mức SRB dưới 106 tại khu vực 
phía Nam của Việt Nam hoặc ở các vùng dân tộc thiểu số. Với 
mức sinh con trai thấp như vậy, các tỉnh này có thể được coi 
là không có tình trạng lựa chọn giới tính trước sinh. Ngược lại, 
7 tỉnh phía Bắc của Việt Nam có mức SRB trên 115, bao gồm 
3 tỉnh trên 125 (Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên). Mặc dù 
chất lượng của các con số ước tính này cần được xem xét 
cẩn thận, nhưng rõ ràng chúng đã phản ánh sự chênh lệch vô 
cùng lớn về tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam. Việt Nam có 
cả những vùng không có lựa chọn giới tính và có cả các vùng 
có SRB vào hàng cao nhất trên thế giới. 

Một thước đo về sự biệt SRB đó là các sự khác biệt giữa nông 
thôn và thành thị. Tuy nhiên, những sự khác biệt này từ trước 
tới nay thường không rõ rệt và tỷ số sinh giới tính khi sinh giữa 
nông thôn và thành thị thường tương tự nhau. Năm 2014, SRB 
ở thành thị thấp hơn so với nông thôn  (110,1 so với 113,1), 
song lại cao hơn đôi chút khi đánh giá trong cả giai đoạn 2010-
2014 (112,2 so với 111,2). Sự khác nhau giữa các khu vực thành 
thị và nông thôn vào thời điểm năm 2009 cũng không lớn lắm. 
Nguyên nhân của tình trạng này là do đặc tính có sự liên hệ chặt 
chẽ  lẫn nhau giữa các vùng địa lý và giữa khu vực nông thôn/
thành thị, ở Việt Nam, như được thể hiện trong Hình 5. 
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Hình 5: SRB theo  vùng và theo nông thôn/thành thị  
tại Việt Nam, 2010 - 2014
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Các dữ liệu trong Hình 5 cho thấy SRB ở thành thị cao hơn 
nông thôn tới vài điểm phần trăm ở hầu hết các vùng. Tỷ 
lệ sinh con trai cao hơn tại thành thị có thể được giải thích 
bằng mức sinh thấp hơn, mức sống cao hơn và sự tiếp cận 
dễ dàng hơn tới công nghệ sinh sản hiện đại vốn là một đặc 
điểm của thành thị. Thêm vào đó, ở khu vực thành thị có 
đông người Kinh sống hơn so với vùng quê. Nhưng không 
phải ở tất cả các vùng ở Việt Nam, SRB ở khu vực thành thị 
đều cao hơn ở nông thôn. Trái  lại, theo quan sát, ở hai vùng 
nông nghiệp trù phú nhất là Đồng bằng sông Hồng và Đồng 
bằng sông Cửu Long, SRB có xu hướng ngược lại: cao hơn 
ở vùng nông thôn so với thành thị. Cụ thể, ở Đồng bằng sông 
Hồng, SRB ở vùng thành thị là 113 trong khi đó ở vùng nông 
thôn là 119. Trong trường hợp này, tâm lý chuộng con trai có 
lẽ chính là căn  nguyên của những khác biệt trên. Ở nông 
thôn và các gia đình nông dân, tâm lý ưa chuộng con trai có 
xu hướng mạnh mẽ hơn theo quan điểm  con trai đóng vai 
trò quan trong về kinh tế xã hội trong gia đình. Ví dụ, phần 
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lớn người cao tuổi tại vùng nông thôn không có lương hưu và 
sống chủ yếu dựa vào hỗ trợ của con trai. Hơn nữa, mặc dù 
Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long về cơ bản vẫn là 
khu vực nông thôn nhưng lại mang đặc trưng là mật độ dân 
số cao với mạng lưới thị trấn và thành phố nằm gần nhau. 
Điều này trái ngược hẳn  so các vùng  khác, nơi cư dân nông 
thôn có xu hướng sống biệt lập hơn. Ở những vùng đông dân 
này, việc tiếp cận cơ sở y tế ít khi gặp khó khăn và mức sinh 
khá thấp. Bên cạnh yếu tố tâm lý ưa thích con trai, hai yếu tố 
trên được nhìn nhận là có liên quan đến vấn đề lựa chọn giới 
tính. Như vậy, những đặc tính  khác biệt giữa vùng nông thôn 
và thành thị lý giải cho sự khác biệt về SRB giữa các vùng 
này ở Việt Nam, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy sự khác 
biệt đó nếu chỉ có số liệu SRB ở cấp quốc gia, mà chỉ có thể 
thấy được khi xem xét SRB giữa các vùng. 

© UNFPA Việt Nam
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Những bằng chứng mới từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014

22

4. Những khác biệt  
về tỷ số giới tính khi sinh, 
theo nhóm kinh tế xã hội

Khác biệt vùng miền thường phản ánh rõ sự chênh lệch 
về SRB ở một nước nào đó và nó thường đi kèm với 
những khác biệt về văn hóa như tác động mạnh của 

truyền thống gia đình hay là vấn đề thành phần dân tộc. Ví dụ, 
chúng tôi quan sát thấy SRB ở một số nhóm dân tộc ít người, 
ví dụ như dân tộc Tày và Hmong thấp dưới 105, hay SRB 
cũng thấp ở các nhóm người Việt theo một tôn giáo nào đó. 
Tựu trung lại, chúng ta có thể liên hệ những đặc điểm này với 
những khác biệt khác trong hệ thống thân tộc và tâm lý chuộng 
con trai ở các vùng khác nhau trên cả nước (Guilmoto, 2012). 

Bên cạnh những khác biệt “chiều ngang” này, còn có những 
khác biệt “chiều dọc” ở các nhóm kinh tế xã hội. Nguyên nhân 
chính của sự khác biệt này có liên quan đến tình trạng kinh tế 
xã hội của cá nhân và gia đình. Vì vậy, người ta thường cho 
rằng các nhóm thuần nông có tâm lý chuộng con trai hơn, 
trong khi đó ở các nhóm dân cư khá giả hơn có mức sinh thấp 
hơn và khả năng tiếp cận công nghệ lựa chọn giới tính dễ 
dàng hơn nên phần nào có tỷ lệ sinh con trai tăng. Điều tra IPS 
2014 không có thông tin về nghề nghiệp hay ngành nghề công 
việc nên chúng tôi không phân biệt được SRB trong ngành 
nông nghiệp so với các ngành nghề khác. Tuy nhiên, chúng tôi 
có những chứng cứ trực tiếp và gián tiếp về trình độ học vấn 
cá nhân và điều kiện sống hộ gia đình.
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Chẳng hạn, sử dụng hồ sơ ghi chép về số ca sinh, chúng tôi có 
thể biết được SRB trong giai đoạn 2010 - 2014 có liên hệ như 
thế nào với trình độ học vấn của người mẹ. Với phân tích này, 
chúng tôi đã đơn giản hóa những khác biệt ban đầu về học vấn 
bằng cách gộp đào tạo nghề bao gồm cả sơ cấp, trung cấp, 
cao đẳng thành một nhóm duy nhất. Dữ liệu trong Hình 6 minh 
họa mối liên hệ chặt chẽ giữa trình độ học vấn và lựa chọn giới 
tính. Các số liệu SRB bắt đầu từ trình độ học vấn thấp nhấp - 
bao gồm cả những người không biết chữ - với SRB thấp nhất 
là 106. Số liệu này thường tương ứng với các nhóm dân cư 
nghèo sống ở các vùng nông thôn xa xôi, ít có cơ hội tiếp cận 
giáo dục và cơ sở hạ tầng hiện đại. Các nhóm dân cư này 
không chỉ có tỷ lệ sinh cao hơn, mà việc tiếp cận công nghệ 
sinh sản và chăm sóc sức khỏe hiện đại cũng không được 
thuận lợi do cách xa các thị trấn và mức sống thấp. 

Hình 6: SRB theo trình độ học vấn của bà mẹ ở Việt Nam,  
giai đoạn 2010 - 2014
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Khi trình độ học vấn của phụ nữ có liên quan với SRB, SRB 
tăng từ 106 đến 111 ở trình độ tiểu học, lên đến 113 cho trình 
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độ phổ thông trung học, và cuối cùng là 115 ở trình độ đại học 
trở lên. Một phân tích tương tự là theo số năm đi học (dữ liệu 
không được thể hiện ở đây) cũng đưa ra kết quả chênh lệch 
tương ứng với SRB tăng từ 105 ở những phụ nữ hầu như 
không được đi học lên đến 113 cho những phụ nữ học hết 12 
năm hoặc hơn nữa.

Ngoài thông tin về trình độ học vấn cá nhân, chúng tôi cũng 
xây dựng một chỉ số tổng hợp để phản ánh tình trạng kinh tế 
xã hội hoặc điều kiện sống. Chỉ  số này được phân thành 05 
nhóm kinh tế xã hội từ nhóm nghèo nhất đến nhóm giàu nhất 
(xem Phụ lục II để biết thêm chi tiết). Các nhóm ngũ vị phân 
này được tính toán dựa trên dữ liệu về chất lượng nhà ở và 
các trang thiết bị có trong nhà, nhưng chúng cũng phản ánh 
các nhóm thu nhập và tình trạng kinh tế xã hội. Các nhóm 
ngũ vị phân này có tương quan chặt chẽ với trình độ học vấn 
của các thành viên trưởng thành trong hộ gia đình. 

Hình 7 trình bày mối liên hệ giữa SRB và tình trạng kinh tế xã 
hội. Nó phần nào phản ánh những khác biệt đã quan sát về 
trình độ học vấn. Nhóm dân cư nghèo nhất có SRB ở mức 107 
gần với mức sinh học. Nhóm dân cư ít giàu có hơn đã phần 
nào bị ảnh hưởng bởi sự lan truyền lựa chọn giới tính những 
năm gần đây. SRB tăng đáng kể theo giai tầng xã hội, từ 107 
lên 110, rồi đến 111,5 và cao nhất  là 113 cho nhóm ngũ vị phân 
thứ tư. Trong thực tế, các nhóm ngũ vị phân thứ 4 và 5, tức 
là các bộ phận dân cư giàu có hơn ở Việt Nam, có tỷ lệ sinh 
con trai cao nhất. Cùng với học vấn, chúng tôi có thể xác định 
được mức tăng SRB tỷ lệ thuận với việc cải thiện mức sống. 
Tuy nhiên, 2 nhóm ngũ vị phân khá giả hơn cả có mức SRB 
ngang bằng là 113. Phát hiện này không hoàn toàn mới vì mối 
tương quan này cũng đã thể hiện trong số liệu Tổng điều tra 
dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 (GSO, 2011a). 
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Hình 7: SRB phân theo các nhóm ngũ vị phân kinh tế xã hội  
ở Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2014
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Khi so sánh những kết quả này với dữ liệu từ Tổng điều tra 
dân số năm 2009, chúng tôi nhận thấy bức tranh toàn cảnh 
giống nhau. Điểm khác biệt chính giữa số liệu năm 2009 và 
số liệu hiện nay có lẽ chính là SRB đã tăng thêm hơn hai 
điểm phần trăm ở hai nhóm ngũ vị phân kinh tế xã hội nghèo 
và nghèo nhất. Các nhóm khác dường như đã đến giai đoạn 
cân bằng vì SRB gần như không đổi trong suốt giai đoạn này. 
Điều này cho thấy những biến động về kinh tế hay sự lan 
truyền trong xã hội đã phần nào tác động đến hai nhóm ngũ 
vị phân kinh tế xã hội đầu tiên. Các nhóm này được hưởng 
lợi từ tăng trưởng kinh tế và hiện nay có hành vi nhân khẩu 
học tương tự  với các nhóm dân cư còn lại. Tuy nhiên sự lan 
truyền xã hội của thực hành lựa chọn giới tính ở Việt Nam 
vẫn chưa dừng lại và trong tương lai SRB sẽ vẫn tiếp tục tăng 
ở các nhóm dân cư nghèo nhất này. 
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5. Sinh con trai, thứ tự sinh 
và số con sinh ra  

theo giới tính 

Một đặc điểm nổi bật của SRB là sự khác biệt trong 
các lần mang thai (hay thứ tự sinh). Ở các nước có 
SRB cao, tỷ lệ sinh con trai ở những lần sinh sau 

cao hơn. Ví dụ, theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2010, 
SRB ở Trung Quốc là 130 ở lần sinh thứ 2 và 158 ở lần sinh 
thứ ba và những lần sinh sau. Hiện tượng này cũng đã xuất 
hiện ở Việt Nam, tuy nhiên ở mức độ nhỏ hơn so các quốc 
gia khác do những lý do sẽ được trình bày ở phần sau.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của 93.000 ca sinh trong giai đoạn 
2010 - 2014 để tính toán sự chênh lệch của SRB theo thứ tự 
sinh. Hình 8 mô tả kết quả phân tích của chúng tôi. SRB ở các ca 
sinh sau quả thực là rất cao ở Việt Nam. Nó vượt ngưỡng 120, 
một mức cao hơn mức SRB trung bình, hay thậm chí cao hơn 
các mức quan sát thấy ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, 
SRB của các ca sinh sau này vẫn thấp hơn dữ liệu quan sát thấy 
ở các nước khác, nơi SRB thường xấp xỉ hoặc vượt 150 ở các 
ca sinh con thứ 3. Những dữ liệu này cũng cho thấy SRB cho 
lần sinh đầu tiên ở Việt Nam là 110, một mức cao hơn hẳn mức 
chuẩn sinh học là 105. Bên cạnh đó, SRB không tăng cho các ca 
sinh của lần sinh thứ 2 và chỉ tăng cho các ca sinh sau đó. 

Mức SRB cao của các ca sinh đầu tiên là một phát hiện quan 
trọng, vì các ca sinh con đầu lòng có tỷ trọng lớn nhất trong 
tổng các lần sinh - chiếm 47% mẫu này. Trong thực tế, chúng
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Hình 8: SRB theo thứ tự sinh ở Việt Nam, năm 2009  
và giai đoạn 2010 - 2014
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tôi cũng có thể tính toán phần đóng góp của mỗi lần sinh trong 
tổng số trẻ trai dư thừa trong giai đoạn 2010-2014. Phân tích 
này làm nổi lên vấn đề là số bé trai dư thừa từ những ca 
sinh đầu tiên đã chiếm đến 42% tổng số trẻ em trai dư thừa. 
Ngược lại, SRB từ lần sinh thứ 3 trở lên rất cao nhưng số trẻ 
trai dư thừa từ những lần sinh này cũng chỉ chiếm một tỉ trọng 
nhỏ hơn, 38% tổng các trẻ em trai dư thừa. 

Kết quả của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cũng được 
thể hiện ở Hình 8 và cho thấy những đặc điểm tương tự (xem 
thêm ở UNFPA, 2009). Tuy nhiên, mức tăng rõ nét của SRB 
ở những lần sinh sau từ năm 2009 đến nay rất đáng lưu ý: 
mức SRB từ lần sinh thứ 3 trở lên đã tăng thêm 5 điểm phần 
trăm trong vòng vài năm, trong khi các mức SRB cụ thể cho 
những lần sinh khác khá ổn định. Tuy nhiên, ngay cả khi SRB 
của những lần sinh sau có tăng lên ở Việt Nam, nó vẫn đóng vai 
trò không đáng kể vào tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 
trong nước so với SRB của những lần sinh đầu tiên và thứ hai.

Cùng với  thứ tự sinh, số liệu về lịch sử sinh thể hiện trong IPS 
2014 cũng cung cấp thông tin về cơ cấu trẻ em trong gia đình 
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theo giới tính tại thời điểm mỗi ca sinh. Chẳng hạn, chúng tôi có 
thể thấy rõ sự khác biệt giữa các ca sinh sau khi sinh toàn con trai 
với các ca sinh sau khi sinh toàn con gái trong giai đoạn từ 2009 
đến 2014. Phân tích này minh họa vai trò của việc không có con 
trai trong chiến lược sinh sản  của các cặp vợ chồng ở Việt Nam. 
Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét tình huống các ca sinh con thứ 
hai. Các ca sinh con thứ hai sau khi sinh con trai đầu lòng có mức 
SRB bình thường đạt chuẩn là 105. Ngược lại, SRB của các ca 
sinh lần hai sau khi sinh con gái đầu lòng lại tăng đến 111 ca sinh 
bé trai trên 100 ca sinh bé gái. Chúng tôi có thể nhấn mạnh thêm 
hành vi lựa chọn này bằng cách xem xét các ca sinh sau. Nếu 
chúng tôi giới hạn phân tích đến các ca sinh ở lần sinh thứ ba trở 
lên, chúng tôi có thể phân biệt rõ hai tình huống. Đối với các cặp 
cha mẹ đã có hơn một con trai, SRB hầu như ở mức bình thường 
là 107. Họ ít để ý đến việc lựa chọn giới tính, nếu như không nói 
là không quan tâm. Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ không có ít 
nhất là một con trai trong những ca sinh đầu, SRB của những lần 
sinh sau nhảy vọt đến con số 148. Đây là mức SRB cao nhất đã 
được xác định trong phân tích của chúng tôi về SRB ở Việt Nam. 

Phân tích này đã làm sáng tỏ việc lựa chọn giới tính cho thai nhi 
ở Việt Nam diễn ra như thế nào. Một tỷ lệ nhỏ các cặp vợ chồng 
- khoảng 5% - quyết định chọn lựa giới tính cho thai nhi trước khi 
sinh ngay từ lần mang thai đầu tiên. Chiến lược của họ nhằm đảm 
bảo có thể sinh con trai ngay và vì trong thực tế một số cặp sẽ 
không sinh thêm con nữa. Những cặp cha mẹ khác ít quan tâm 
đến giới tính của những đứa con đầu tiên hơn. Chỉ sau khi sinh 
được một, hoặc thậm chí, chỉ sau khi đã có hai con gái, họ mới 
nhận ra rằng mình có thể không có được con trai. Trong bối cảnh 
này, SRB nhảy lên đến 148. Tỷ lệ phá thai chọn lựa giới tính trở nên 
rất cao và chúng tôi thậm chí có thể ước tính rằng cứ 10 ca sinh 
con gái thì có khoảng bốn ca phá thai khi thai nhi là con gái. 
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6. Tâm lý ưa thích con trai 
theo điều tra dân số và nhà ở 

giữa kỳ IPS năm 2014

Tâm lý ưa thích con trai là điểm mấu chốt của các hành vi 
sinh sản có tính lựa chọn. Hiện tượng này đã trở thành 
đề tài trong nhiều nghiên cứu ở Việt Nam và nó mô tả  

cho cái gọi là hệ thống gia đình phụ hệ mang nặng giá trị tư 
tưởng Nho giáo thịnh hành ở hầu hết các vùng của miền Bắc 
Việt Nam (Bélanger, 2002; UNFPA, 2012; ICRW, 2012). Những 
đặc điểm chính của hệ thống này khá quen thuộc: tại gia tòng 
phụ, xuất giá tòng phu - phụ nữ sau khi kết hôn về sống chung 
hoặc sống gần nhà chồng, bổn phận chăm sóc bố mẹ già thuộc 
về con trai đã lấy vợ, thờ cúng tổ tiên tính theo nam hệ, đất đai 
được chuyển cho con trai thừa kế, v.v. Tuy nhiên cách tiếp cận 
định tính này có hạn chế. Nó chỉ mang lại các chỉ tiêu định tính 
và nó không thể so sánh một cách có hệ thống về mức độ thành 
kiến thực tế về giới giữa các vùng miền hoặc các nhóm xã hội.

© UNFPA Việt Nam
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Bảng 2: Ưa thích giới tính trong lần mang thai cuối trong 2 
năm gần đây, theo thứ tự sinh và giới tính của số con hiện 
có, theo Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ năm 2013 

 Thành phần  
giới tính các con 
đã sinh theo các 

lần sinh

Giới tính ưa thích
Số lần 
sinhCon 

trai
Con 
gái

Không Tổng

             Lần sinh đầu

Tổng 24,1% 3,9% 71,9% 100% 28.316

             Lần sinh thứ hai

Một gái 63,7% 1,8% 34,6% 100% 13.160

Một trai 8,0% 35,1% 56,9% 100% 13.654

Tổng 35,3% 18,7% 46,0% 100% 26.814

             Lần sinh thứ ba

Hai gái 82,0% 1,3% 16,7% 100% 2.607

Một trai một gái 19,3% 5,5% 75,3% 100% 2.556

Hai trai 5% 60,1% 34,7% 100% 1.194

Tổng 42,4% 14,0% 43,6% 100% 6.357

Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 
2013 đã đưa ra đánh giá mới đây về sự ưa thích giới tính của 
con cái. Điều tra này có một câu hỏi cho phụ nữ về lần sinh 
gần đây họ thích con trai hay con gái. Bảng 2 tổng hợp lại 
những ý kiến của họ. Đối với những người sinh con đầu lòng, 
tỷ lệ thích có con trai cao hơn thích có con gái là 20%, mặc 
dầu hầu hết các bà mẹ đều nói họ không phân biệt giới tính 
con mình. Ở những lần sinh sau, sự ưa thích giới tính dẫn tới 
sự mất cân bằng giới tính. Trường hợp con đầu là gái, 64% 
mong muốn con thứ hai là con trai, trong khi chỉ có 35% bà 
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mẹ muốn sinh con gái sau khi có con đầu lòng là trai. Như 
vậy có thể thấy rằng, tư tưởng thích sinh con trai luôn mạnh 
hơn là sinh con gái. Điều này thậm chí còn thể hiện rõ hơn ở 
lần sinh thứ 3 với 43% phụ nữ khao khát có con trai trong khi 
đó chỉ có 14% muốn sinh con gái. Có đến 82% bà mẹ chỉ sinh 
được toàn con gái, mong muốn có một con trai.

Tuy nhiên các ý kiến đưa ra chỉ trong một cuộc điều tra có 
thể bị ảnh hưởng bởi các chuẩn mực xã hội, đặc biệt chiến 
dịch tuyên truyền vận động gần đây đã quảng bá về giá trị 
của trẻ em gái. Hơn nữa, tâm lý ưa thích giới tính này chưa 
chắc dẫn đến những quyết định sinh con cụ thể. Chúng tôi có 
thể sử dụng số liệu của IPS 2014 để ước tính một chỉ số cụ 
thể hơn về tác động của sự ưa chuộng giới tính đến lựa chọn 
sinh con. Chúng tôi phân tích số trẻ sinh ra từ những người 
mẹ sinh con lần thứ 2 và kiểm tra xem liệu giới tính các con 
hiện có của họ có ảnh hưởng đến lựa chọn giới tính trong lần 
sinh tiếp theo của họ không.4 Để làm được điều này, chúng 
tôi so sánh các cặp vợ chồng có đã 2 con gái với các cặp vợ 
chồng có ít nhất một con trai.5 Sau đó chúng tôi xem xét khả 
năng sinh đứa con thứ ba tương ứng (ví dụ, tỉ số gia tăng số 
lần sinh - PPR) sau khi sinh đứa con thứ hai. Quy trình thực 
hiện được mô tả chi tiết hơn ở Phụ lục II.

4  Sự khác nhau cũng thể hiện rõ ở Việt Nam ở lần sinh đầu - giữa 
các bậc cha mẹ có một con trai hoặc một con gái - nhưng ít rõ nét 
hơn ở lần sinh thứ 2.
5  Chúng tôi tập trung vào trường hợp các bậc cha mẹ có hai con 
gái và không chú trọng trường hợp các bậc cha mẹ không có con 
gái. Không có con gái - các gia đình có hai con con trai liên tiếp - 
không làm tăng khả năng sinh con thứ 3, trừ các tỉnh ở miền Nam 
Việt Nam nơi có sự tăng tỉ lệ sinh con tiếp theo.
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Bảng 3 nhấn mạnh một số khác biệt quan sát được trên khắp 
đất nước. Ví dụ, chúng tôi nhận thấy  chỉ có 18% các bậc cha 
mẹ ở Việt Nam có một hoặc hai con trai sẽ sinh tiếp con thứ 
ba, nhưng nếu các bậc cha mẹ không có con trai thì tỷ lệ sinh 
con thứ ba lên đến 41%. Nếu chúng ta so sánh hai khả năng 
sinh con thứ ba này, chúng tôi thấy rằng 23% bậc cha mẹ 
mong muốn có con thứ ba đơn giản chỉ vì hai con đầu là gái. 
Tỉ lệ này tương ứng với số cha mẹ nếu họ đã có con trai, họ sẽ 
không sinh con thứ 3. Nói cách khác, 23% bậc cha mẹ sẽ thay 
đổi ý định sau khi có liên tiếp hai con gái và quyết định sinh 
đứa thứ ba với mong muốn đó là con trai. Con số này cũng có 
thể được diễn giải là có một bộ phận dân số Việt Nam rất muốn 
sinh con trai và con số này có liên quan trực tiếp đến SRB rất 
cao tới 148 ở những lần sinh con thứ ba (xem phần trước).

Bảng 3: Tỉ lệ sinh con thứ 3, theo giới tính của các con đã 
sinh ra, theo các vùng ở Việt Nam, 2004 - 2014.

Khu vực

Thành phần giới tính Số  ca 
sinh ở 

lần sinh 
thứ 2

1 hoặc 
2 con 
trai

Không 
có con 

trai

Chênh 
lệch

Trung du và miền 
núi phía Bắc

17,2% 45,1% 28,0% 16.978

Đồng bằng Bắc bộ 15,0% 54,5% 39,4% 16.382
Bắc Trung bộ  
và duyên hải  
miền Trung

23,4% 47,4% 24,1% 16.432

Tây Nguyên 32,6% 50,2% 17,5% 6.224
Đông Nam bộ 14,3% 26,8% 12,5% 9.181

Đồng bằng Sông 
Cửu Long

11,7% 23,1% 11,3% 15.547

Cả nước 17,9% 41,1% 23,2% 80.744
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Mức độ ưa thích con trai không giống nhau ở các vùng miền 
ở Việt Nam. Phân tích ở Bảng 3 cho thấy trên thực tế các 
vùng phía Nam có không bị ảnh hưởng bởi xu hướng chuộng 
con trai. Ở cả Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam 
bộ, việc không có con trai có vẻ ít ảnh hưởng đến khả năng 
có con thứ ba hơn các vùng khác ở Việt Nam. Tỷ lệ các cặp 
vợ chồng  sẵn sàng có thêm đứa con thứ ba sau khi có hai 
con gái trong gia đình chỉ vào khoảng 11-12%. Ngược lại, 
chúng tôi nhận thấy tỷ lệ lớn nhất rơi vào các bậc cha mẹ ở 
vùng Đồng bằng sông Hồng (39%) là những người muốn sinh 
thêm con thứ ba nếu không có con trai nối dõi tông đường. 

Những bảng số liệu này, này kết hợp đánh giá ý kiến và hành 
vi, cho thấy nhu cầu có con trai có ảnh hưởng trực tiếp đến 
hành vi sinh sản thông qua việc sinh con có lựa chọn. Phân 
tích về  tâm lý ưa thích con trai có thể liên quan tới sự chênh 
lệch trong tỷ lệ sinh con trai thông qua số liệu sinh. Chúng tôi 
nhận thấy rõ tâm lý ưa thích con trai song hành như thế nào 
với việc mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt là nếu chúng 
tôi so sánh kết quả ở các vùng hoặc theo thành phần giới tính 
của các con đã sinh ra. 

© UNFPA Việt Nam



Tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam:
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7. Kết luận

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ mới đây 
đã cho chúng ta một ước tính mới về tỷ số giới tính 
khi sinh trên toàn quốc là 112,2 trẻ em trai trên 100 

trẻ em gái tại thời điểm đầu năm 2014. Dữ liệu khảo sát cũng 
xác nhận về sự khác biệt đáng kể giữa các vùng trên cả nước, 
trong đó Đồng bằng Bắc bộ trở thành một trong những khu 
vực có mức SRB cao nhất trên thế giới. Ở những vùng có mức 
SRB cao, số bé gái không được sinh ra có thể chiếm tới 20% 
tổng số ca sinh. Ngược lại, tỷ số giới tính khi sinh dường như 
vẫn ở mức bình thường ở các khu vực phía Nam. Sự khác 
biệt theo khu vực này cho thấy cần phải hiểu rõ hơn về các hệ 
thống gia đình khác nhau tồn tại ở các vùng miền của đất nước 
và cần có lưu ý tới những khu vực chịu tác động nhất. 

Trong khi tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh phổ biến ở các 
cặp vợ chồng sinh hai con gái liên tiếp, phân tích dữ liệu cũng 
cho thấy sự tồn tại của tình trạng phân biệt giới tính trước 
sinh ở cả những ca sinh lần đầu. Hình thức phân biệt đối xử 
và thiên vị giới tính từ những lần sinh đầu tiên này ở các gia 
đình Việt Nam là rất đáng quan tâm, vì nó đã đóng góp vào 
tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của cả nước khi số 
trẻ em dư thừa từ lần sinh đầu tiên chiếm đến  40% số trẻ 
em trai dư thừa của cả nước. Những phân tích dữ liệu sâu 
hơn cho thấy sự chênh lệch về điều kiện kinh tế xã hội cũng 
tác động đến tỷ lệ sinh bé trai, với mức SRB thấp hơn ở các 
nhóm ngũ vị phân dân cư nghèo nhất và các nhóm bị thiệt 
thòi khác như người dân tộc thiểu số và có trình độ học vấn 
thấp. Tuy nhiên điều này có thể cũng bắt đầu thay đổi bởi vì 
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Những bằng chứng mới từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014

36

đã có những dấu hiệu cho thấy gần đây SRB đã tăng trong 
các nhóm này. Điều này cũng cho thấy các hành vi phân biệt 
giới tính khi sinh bắt đầu lan rộng trên cả nước và có thể  làm 
tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong tương lai. 

Lựa chọn giới tính trước sinh trên thế giới xuất phát từ sự kết 
hợp của ba yếu tố rõ rệt (Guilmoto, 2009). Tâm lý chuộng con 
trai là yếu tố hàng đầu và khá phổ biến ở các gia đình Việt Nam. 
Phân tích đã xác định mức độ ưa chuộng con trai bằng cách 
nhấn mạnh hành vi sinh sản có lựa chọn và tỷ lệ sinh bé trai dựa 
theo thành phần giới tính trẻ em trong gia đình. Yếu tố thứ hai 
là mức sinh thấp và điều này tạo áp lực lên các bậc cha mẹ và 
hạn chế việc sinh con nhiều lần để có được con trai như mong 
muốn, giống như các thế hệ trước đây vẫn thường làm. Thành 
công của chương trình kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam và 
“chính sách hai con” đã góp phần giảm mức sinh nhanh chóng 
giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2000. Kết quả là, mức sinh ở 
Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế trong vòng 10 năm qua và 
đạt  2,1 con trên một phụ nữ vào năm 2014. Yếu tố thứ ba liên 
quan đến sự thay đổi nhanh chóng về cơ sở hạ tầng y tế và sự 
xuất hiện các biện pháp chẩn đoán trước sinh hiện đại trong 
nước. Gammeltoft (2014) đã phân tích chi tiết về độ lan tỏa ứng 
dụng công nghệ chẩn đoán giới tính trước sinh này ở khu vực 
miền Bắc Việt Nam. Cuộc Điều tra Biến động Dân số năm 2013 
cho thấy 96% phụ nữ có sử dụng dịch vụ khám thai trong lần 
mang thai gần nhất của họ. Dịch vụ siêu âm rất phổ biến ở Việt 
Nam, bất chấp quy định pháp luật cấm tiết lộ giới tính thai nhi. 
Cũng theo nguồn số liệu này, 83% bà mẹ biết về giới tính của 
con mình trước khi sinh nhờ công nghệ siêu âm.6 

6  Tỷ lệ thai phụ biết trước giới tính của trẻ thấp hơn trong nhóm 
phụ nữ có trình độ học vấn thấp, đặc biệt là trong nhóm phụ nữ 
không đi học.
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Tỷ lệ sinh bé trai của Việt Nam chưa hề giảm đi trong vòng 5 
năm qua. Trên thực tế, tỷ số giới tính khi sinh không ngừng tăng 
từ 110,6 năm 2009 lên 112,2 theo IPS 2014. Tuy nhiên, ngoài 
mức tăng đột biến tạm thời như được ghi nhận trong năm 2012, 
mức tăng có vẻ như đang chậm lại trong vòng 5 năm qua. Tỷ số 
giới tính khi sinh vẫn chưa đạt đến mức 115 như dự báo trước 
đó theo “kịch bản không can thiệp” được xây dựng dựa trên xu 
hướng SRB đến năm 2009 (TCTK, 2011a). Đây có thể là một 
dấu hiệu cho thấy hoạt động tuyên truyền chính sách đã bắt đầu 
mang lại kết quả, tuy nhiên cần có những nghiên cứu tiếp theo 
để giúp xác định các nhóm xã hội cụ thể trong đó hiện tượng 
lựa chọn giới tính và tâm lý ưa chuộng con trai có thể đang giảm 
dần. Hơn nữa, có thể vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng sự 
giảm tốc này sẽ được duy trì và SRB trong cả nước sẽ đạt mức 
ổn định, hay là ngược lại, sự gia tăng về mất cân bằng giới tính 
khi sinh vẫn là điều đáng lo ngại. 

© UNFPA Việt Nam
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Phụ lục I: Tổng điều tra dân số và 
nhà ở giữa kỳ 2014 và các vấn đề 
về đo lường
Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 (IPS 2014) đã 
được thực hiện với 1,1 triệu hộ gia đình (4,2 triệu dân) trong 
tháng Tư năm 2014. Cuộc điều tra được tiến hành theo đúng 
hình thức của các cuộc điều tra dân số hàng năm trước đó 
của Tổng cục Thống kê. Nội dung điều tra bao gồm các thông 
tin xã hội và nhân khẩu học về cá nhân cũng như các thông 
tin về tiện ích hộ gia đình và chất lượng nhà ở. 

IPS 2014 bao gồm bảng câu hỏi cá nhân và hộ gia đình. Các 
bảng câu hỏi này được trình bày dưới hai hình thức. Bảng 
hỏi ngắn bao gồm các câu hỏi chuẩn về nhân khẩu học và 
hộ gia đình và được sử dụng cho toàn bộ mẫu. Bảng hỏi dài 
bao gồm một số biến bổ sung như các chi tiết cá nhân về khía 
cạnh xã hội, nhân khẩu học và giáo dục, lịch sử sinh chi tiết 
của nhóm phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi và thông tin 
chi tiết về chất lượng nhà ở và trang thiết bị trong gia đình. 
Tuy nhiên bảng hỏi dài này chỉ được sử dụng cho mẫu con 
chiếm khoảng một phần ba tổng số mẫu của IPS 2014. 

Sự khác biệt về cỡ mẫu này có ý nghĩa quan trọng đối với 
chất lượng của các ước tính của chúng tôi. Điều này đặc biệt 
đúng đối với các ước tính tỷ số giới tính bởi các ước tính 
này rất nhạy cảm với cỡ mẫu - khoảng tin cậy của các ước 
tính tăng đáng kể đối với cỡ mẫu nhỏ. Ví dụ, khoảng tin cậy 
của SRB là 112 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái giảm từ [106-
118] đối với cỡ mẫu là 5.000 ca sinh xuống còn [108-116] 
đối với cỡ mẫu 10.000 ca sinh và [110,6-113,4] đối với cỡ 
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mẫu 100.000 ca sinh. Do những hạn chế này nên chúng tôi 
đã phải dựa vào các phương pháp đo lường khác nhau về 
tỷ số giới tính khi thực hiện phân tích này và sẽ sử dụng một 
mẫu lớn hơn để kết quả có ý nghĩa  thống kê. Chúng tôi đã 
sử dụng ba phương pháp đo lường tỷ số giới tính với cỡ mẫu 
dao động từ 22.600 đến 289.000:

• Số ca sinh trong 12 tháng vừa qua: 22.599 ca sinh trong 
năm 2014 (bảng hỏi dài)

• Nhóm dân số dưới 1 tuổi: 66.628 trẻ (bảng hỏi ngắn). 

• Số ca sinh kể từ năm 2010: 150.958 ca sinh (bảng hỏi dài)

• Dân số sinh từ 2010: 289.475 trẻ (bảng hỏi ngắn)

Sau khi các mức SRB được tính toán từ sự phân bố dân số 
theo giới tính, chúng sẽ được điều chỉnh với tỷ lệ tử vong 
theo giới tính, tính đến năm 2014 bằng cách sử dụng bảng 
sống do WHO xây dựng cho Việt Nam năm 2010. Quy trình 
này nhằm điều chỉnh do tỷ lệ tử vong của trẻ trai có phần cao 
hơn thường dẫn đến làm giảm tỷ số giới tính của trẻ ở lứa 
tuổi lớn hơn. 

Chúng tôi coi số ca sinh trong vòng 12 tháng qua là số ca sinh 
trong năm 2014 để tính SRB của năm 2014 để phù hợp cho 
sử dụng của TCTK. SRB và các ước tính IPS khác cho năm 
2014 trên thực tế là cho giai đoạn từ tháng 4 năm 2013 đến 
tháng 3 năm 2014. Tất cả các tính toán trong phân tích này 
đều dựa trên số ca sinh và dân số đã được gia quyền. 
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Phụ lục II: Các nhóm kinh tế xã 
hội và tâm lý ưa thích con trai 
Các chỉ số mới khác nhau cho phân tích này đã được chúng 
tôi xây dựng dựa trên dữ liệu IPS 2014.  

Các nhóm kinh tế xã hội:

Việc phân tích những khác biệt về điều kiện kinh tế xã hội đòi 
hỏi các dữ liệu về thu nhập cá nhân hoặc nghề nghiệp trong 
khi các thông tin này không có trong IPS 2014. Tuy nhiên, 
chúng ta vẫn có thể xây dựng được một chỉ số kinh tế xã hội 
ở cấp độ hộ gia đình dựa trên các thông tin sẵn có về chất 
lượng nhà ở, tiện nghi và trang thiết bị trong gia đình được 
rút ra từ mẫu bảng hỏi dài. Một tập hợp con gồm các biến 
IPS cấp độ hộ gia đình đã được sử dụng cho phân tích nhân 
tố (phân tích đa nhân tố) để tính toán một chỉ số tổng hợp về 
điều kiện sống. 

Sau khi loại trừ các biến kém tương quan với trục đầu tiên, 
phân tích nhân tố đã cho ra một trục đầu tiên chiếm tới 78% 
phương sai tổng thể. Nhân tố này sau đó được sử dụng như 
một chỉ số tổng hợp về tiêu chuẩn kinh tế xã hội ở cấp độ 
hộ gia đình. Các hộ gia đình được chia thành 5 nhóm ngũ vị 
phân từ nghèo nhất đến giàu nhất. 17 biến được giữ lại để 
phân tích hệ số cuối cùng gồm có: 10 trang thiết bị thuộc sở 
hữu hộ gia đình (từ vô tuyến cho đến xe ô tô), 4 loại tiện ích 
(chiếu sáng, nhiên liệu nấu nướng, nguồn nước uống, nhà vệ 
sinh) và 3 loại vật liệu xây dựng của nhà ở.  
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Ưa thích  con trai và sự gia tăng số lần sinh: 

Ở đây chúng tôi sử dụng hành vi sinh sản như một chỉ số 
về lựa chọn giới tính. Để làm được điều này, chúng tôi xem 
xét hành vi của các bậc cha mẹ dựa trên số lần sinh nở của 
người mẹ và cơ cấu giới tính của con cái họ. Xác suất mà 
các bậc cha mẹ, với một số con đã có, tiếp tục sinh thêm con 
được gọi là tỷ số gia tăng số lần sinh (PPR). PPRn ở đây là tỷ 
lệ phụ nữ đã có n con và đã có thêm một đứa con thứ (n+1) 
trong khoảng 10 năm sau khi sinh đứa con thứ n.  PPR là tỷ 
lệ phần trăm số cha mẹ sinh thêm con, dao động từ 0% đến 
100%. PPR được ước tính theo phương pháp Kaplan-Meier.

© UNFPA Việt Nam
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Số XNĐKKHXB: 1467 - 2015/CXBIPH/48 - 33/HĐ 

Số QĐXB: 2061/QĐ-NXBHĐ

In xong và nộp lưu chiểu năm 2015

Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-86-6182-3




