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LỜI MỞ ĐẦU
Tổng điều tra Dân số và Nhà ở (TĐT) 2009 được tiến hành vào đầu tháng 4 năm 2009, theo Quyết
định số 94/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là
cuộc Tổng điều tra Dân số lần thứ tư và điều tra về nhà ở lần thứ ba, được tiến hành ở Việt Nam kể
từ sau thống nhất đất nước vào năm 1975. Mục đích của cuộc Tổng điều tra này là thu thập số liệu
cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phục
vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.
Một hiện tượng nhân khẩu học gần đây thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách,
các chuyên gia nghiên cứu và cả xã hội là hiện tượng mất cân bằng giới khi sinh, đã và đang diễn ra
ở Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 21. Tỷ số giới tính khi sinh, được tính bằng số trẻ em trai
sinh ra trên 100 trẻ em gái đã tăng lên trong những năm qua, cho thấy một sự can thiệp cố ý làm
thay đổi tỷ lệ cân bằng tự nhiên giữa số lượng trẻ em trai và trẻ em gái sinh ra trong xã hội. Để có
được các số liệu tin cậy, phục vụ việc theo dõi và dự báo hiện tượng này ở Việt Nam, Quỹ Dân số
Liên hợp quốc (UNFPA) đã hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Thống kê (TCTK) thu thập và phân tích số
liệu về tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) thông qua các cuộc điều tra biến động dân số hàng năm,
được tiến hành từ năm 2006, và qua cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009.
Kết quả phân tích số liệu Tổng điều tra 2009 đã chỉ ra rằng TSGTKS ở Việt Nam đã tăng tới mức
110,6 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái vào năm 2009, cao hơn đáng kể so với chuẩn sinh học bình
thường dao động trong khoảng 104-106 trẻ em trai cho 100 trẻ em gái.
Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh. Lựa chọn giới tính
trước sinh là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là một
hành vi phạm pháp, theo như quy định của Pháp lệnh Dân số, do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
ban hành năm 2003 và Nghi định Chính phủ số 114, ban hành tháng 10 năm 2006. Vấn đề này
một lần nữa đựợc nhấn mạnh trong Chiến lược Quốc gia về Dân số và Sức khoẻ sinh sản giai đoạn
2011 - 2020. Việc tiếp tục phân tích số liệu và nghiên cứu nhằm theo dõi các diễn biến của TSGTKS
ở cấp quốc gia và cấp tỉnh là nhu cầu cấp thiết, nhằm đưa ra các can thiệp kịp thời về chính sách
và chương trình.
Chuyên khảo “Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng
và những khác biệt” sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc TĐT 2009, sẽ cung cấp thông tin
cập nhật tới đọc giả về những khuynh hướng của TSGTKS ở Việt Nam. Chuyên khảo cũng cung
cấp những thông tin về TSGTKS theo các đặc trưng kinh tế-xã hội và địa lý trong cả nước và đưa ra
các dự báo về tỷ số này trong tương lai cũng như tác động của nó tới toàn xã hội.
Tổng cục Thống kê xin trân trọng cảm ơn Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã hỗ trợ về tài chính và kỹ
thuật cho cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, đặc biệt cho việc phân tích số liệu và
chuẩn bị chuyên khảo này. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Tiến sỹ Christophe Z Guilmoto đã phân tích
số liệu và dày công biên soạn chuyên khảo. Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các chuyên
gia trong nước và quốc tế, các cán bộ Văn phòng UNFPA, cán bộ TCTK đã làm việc nhiệt tình cùng
tác giả và có những góp ý sâu sắc trong quá trình biên soạn và hoàn thiện báo cáo.
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu ấn phẩm chuyên sâu về chủ đề TSGTKS đang rất được sự quan tâm
của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và của toàn xã hội. Chúng tôi mong nhận được ý kiến
đóng góp của độc giả, rút kinh nghiệm cho các xuất bản phẩm tiếp theo về phân tích sâu các kết
quả của Tổng điều tra Dân số 2009.

Tổng cục Thống kê Việt Nam
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TÓM TẮT BÁO CÁO
Tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) dao động trong khoảng 104-106 trẻ em trai cho mỗi 100 trẻ
em gái là tỷ số quan sát được ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên tỷ số này tăng
dần lên trong 25 năm qua ở một vài quốc gia châu Á, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Việt Nam
từ lâu đã gây sự chú ý của giới quan sát vì không có bất kỳ sự gia tăng nào về tỷ số này, mặc
dù đã có một số điều kiện cần cho sự gia tăng của tỷ số này như mức sinh giảm nhanh, lĩnh
vực y tế được hiện đại hóa và truyền thống ưa thích con trai.
Từ năm 2000, đã có một vài dấu hiệu gia tăng tỷ lệ sinh con trai từ số liệu các cuộc điều tra dân
số hàng năm của Tổng cục Thống kê (TCTK). Chuyên khảo này giới thiệu một phân tích toàn
diện số liệu thống kê dựa trên mẫu 15% của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 (TĐTDS).
Chuyên khảo này khẳng định sự gia tăng gần đây của TSGTKS, ở mức 110,6 trẻ em trai cho 100
trẻ em gái ra đời trong thời gian 12 tháng trước cuộc TĐTDS. Phân tích sâu số liệu mẫu TĐTDS
cũng chỉ ra những đặc tính khác biệt chính của TSGTKS ở Việt Nam.
•

Trong khi không có sự khác biệt đáng kể nào giữa khu vực nông thôn-thành thị, thì lại có
sự khác biệt rõ ràng giữa các vùng trên cả nước. Các tỉnh, phần lớn tập trung tại vùng Tây
Nguyên có TSGTKS gần với mức sinh học bình thường. Ngược lại, TSGTKS đã đạt tới mức
115 hoặc thậm chí trên 120 ở một số tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt tại khu vực
nông thôn. Bản đồ TSGTKS theo tỉnh nêu bật xu hướng khác biệt rõ rệt này giữa các vùng.

•

TSGTKS cao hơn đáng kể ở lần sinh thứ 3 trở lên (115), mặc dù việc lựa chọn giới tính
trước sinh cũng quan sát được qua TSGTKS cao ở lần sinh thứ nhất (110,2). Phân tích
TSGTKS theo giới tính của các lần sinh trước cho thấy mức TSGTKS cao bất thường có
liên quan mật thiết với việc không có con trai ở các lần sinh trước.

•

TSGTKS có liên quan chặt chẽ với trình độ học vấn của bà mẹ, nằm trong khoảng 107 đến
113 theo số năm đi học. TSGTKS cao có liên quan mật thiết với chất lượng nhà ở và sở hữu
các tài sản hộ gia đình. Chỉ số tổng hợp về điều kiện sống cho thấy trong khi nhóm dân
cư nghèo nhất có TSGTKS ở mức sinh học bình thường là 105,2, thì ngược lại tỷ số này đã
tăng lên nhanh chóng ở các nhóm có điều kiện kinh tế xã hội tốt hơn, đạt mức 112,5 ở
các nhóm giàu nhất.

•

Mô hình phân tích đa tuyến tính hiện tượng nam hóa khi sinh ở Việt Nam chỉ ra rằng,
ngoài thứ tự sinh, các biến số khác như mức độ phát triển kinh tế xã hội, nơi cư trú, vùng,
tính tự chủ của phụ nữ trong gia đình (giáo dục, di cư), dân tộc thiểu số, có tác động
độc lập tới sự khác biệt về TSGTKS. Điều này có nghĩa là sự gia tăng gần đây của TSGTKS
không phải chỉ do tác động của một yếu tố kinh tế hay xã hội duy nhất.

•

Mô hình ước lượng gián tiếp cho thấy TSGTKS ở Việt Nam bắt đầu tăng lên từ năm 2005.
Một số dấu hiệu cho thấy tỷ số này bắt đầu tăng nhẹ và xảy ra sớm hơn trong một số
nhóm dân cư hoặc ở một số vùng từ năm 2004.
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Một phần của chuyên khảo này phân tích những hệ lụy của hiện tượng gia tăng TSGTKS gần
đây tới cơ cấu dân số hiện tại và đưa ra kết quả dự báo dân số cho giai đoạn 2009-2049. Với
các giả thuyết khác nhau về các tình huống diễn biến của TSGTKS từ năm 2005, những kết
quả mô phỏng nhân khẩu học đã minh họa tình trạng gia tăng số sinh trẻ em trai hơn số trẻ
em gái hiện tại chắc chắn sẽ dẫn đến gia tăng tỷ số giới tính của toàn bộ dân số Việt Nam,
cũng như gia tăng tình trạng dư thừa của nhóm dân số nam giới trưởng thành trong độ tuổi
kết hôn.
Chuyên khảo kết thúc bằng phần thảo luận các lựa chọn chính sách can thiệp nhằm nhanh
chóng hạn chế sự gia tăng của TSGTKS và đưa tỷ số này trở về mức sinh học bình thường
trong tương lai gần. Tuy nhiên, có rất ít các báo cáo của các nước liên quan đến đáp ứng chính
sách có hiệu quả đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Hàn Quốc là một ví dụ duy
nhất đã thành công trong việc bình ổn TSGTKS thông qua một số can thiệp chính sách như
kiểm soát chặt chẽ chẩn đoán giới tính trước sinh, thực thi các đạo luật mới và những thay
đổi kinh tế xã hội nhanh chóng.
Cần áp dụng nhiều giải pháp khác nhau để thay đổi xu hướng gia tăng TSGTKS tạo nên do
quan niệm bất bình đẳng giới đã tồn tại lâu dài trong xã hội. Cùng với việc giảm mức sinh gần
đây và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, mọi nỗ lực làm giảm tình trạng mất cân
bằng giới tính hiện tại thông qua các can thiệp có định hướng và các chiến dịch truyền thông
sẽ góp phần làm giảm bớt số nam giới Việt Nam phải trì hoãn hôn nhân hay sống độc thân
trong tương lai. Những nghiên cứu định tính và việc giám sát tình trạng mất cân bằng giới
tính khi sinh ở Việt Nam sẽ cung cấp những số liệu cần thiết để triển khai một chiến lược và
can thiệp hiệu quả nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang diễn ra.
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1.

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ LỰA CHỌN
GIỚI TÍNH Ở CHÂU Á

Phần lớn các quốc gia trên thế giới có TSGTKS dao động ở mức 104-106 trẻ em trai cho 100 trẻ
em gái. Những dao động nhỏ quan sát được này là do tác động của yếu tố sinh học, tuổi, thứ
tự sinh, và các yếu tố chưa rõ khác. Tuy nhiên, TSGTKS đã tăng dần trong 25 năm qua ở một
số quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. TSGTKS ở một số vùng của hai quốc gia
này rất cao, đạt mức trên 125 hoặc 130. Đáng chú ý nhất là các vùng phía Đông Trung Quốc
hay Tây Bắc Ấn Độ, có TSGTKS tăng liên tục từ những năm cuối thập kỷ 80 và đạt mức cao trên
120 từ năm 2000 đến nay (Bảng 1).
Bảng 1: Tỷ số giới tính khi sinh ở một số quốc gia, 2004-2009
Quốc gia/ Vùng

TSGTKS

Thời kỳ

Nguồn số liệu

Albania

111,5

2008

Hệ thống Đăng ký khai sinh

Armenia

115,8

2008

Hệ thống Đăng ký khai sinh

Azerbaijan

117,2

2007

Hệ thống Đăng ký khai sinh

Trung Quốc (Đại lục)

120,6

2008

Ước lượng quốc gia

Tỉnh Giang Tây

137,1

2004

TĐTDS, mẫu 1%

Tỉnh An Huy

132,2

2004

TĐTDS, mẫu 1%

Tỉnh Thiểm Tây

132,1

2004

TĐTDS, mẫu 1%

Georgia

111,9

2006

Hệ thống Đăng ký khai sinh

Ấn Độ

110,6

2006-08

Hệ thống Đăng ký khai sinh mẫu

Bang Punjab

119,6

2006-08

Hệ thống Đăng ký khai sinh mẫu

Bang Haryana

118,0

2006-08

Hệ thống Đăng ký khai sinh mẫu

Bang Rajasthan

114,9

2006-08

Hệ thống Đăng ký khai sinh mẫu

Montenegro

109,6

2004-08

Tỷ số giới tính trẻ em

Pakistan

108,9

2003-07

Điều tra Sức khoẻ và Nhân khẩu học

Hàn Quốc

106,4

2008

Hệ thống Đăng ký khai sinh

Nguồn: Văn phòng Thống kê, UNFPA (2010), Eurostat

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới con số gia tăng rõ rệt này, bao gồm tỷ lệ đăng ký khai sinh thấp
và các vấn đề đo lường khác. Ở một số quốc gia như Trung Quốc, việc thống kê không đầy
đủ số sinh gái (và trẻ em gái) có thể góp phần làm tăng các giá trị của tỷ số giới tính quan sát
được. Tuy nhiên, ngay cả khi có một số hạn chế về mặt thống kê, nguyên nhân cốt lõi của việc
gia tăng TSGTKS là các cặp vợ chồng đã áp dụng các biện pháp phá thai chọn lọc giới tính để
tránh sinh ra các trẻ em gái. Do việc phá thai thường không được ghi chép đầy đủ và không
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có thông tin về giới tính của thai bị phá, nên không thể xác định được mức độ phá thai chọn
lọc giới tính thực tế, mà chỉ có thể suy ra từ tỷ lệ trẻ em trai vượt trội khi sinh. Mặc dù không
có các biện pháp đo lường trực tiếp về mức độ phá thai do chọn lọc giới tính, các điều tra tại
địa phương đã dẫn chứng khá chi tiết về tâm lý ưa thích con trai của các cặp vợ chồng ở Trung
Quốc và Ấn Độ và những nỗ lực của họ trong việc phá bỏ các thai gái sau khi đã xác định được
giới tính thai nhi (Attané và Guilmoto 2007; Miller 2001).
Sự gia tăng TSGTKS cũng quan sát được ở các quốc gia nhỏ hơn ở châu Á và Đông Nam
Châu Âu như trình bày trong Bảng 1. Trong một vài trường hợp, mức dư thừa trong TSGTKS
là khoảng 5 trẻ em trai cho 100 trẻ em gái. Tuy nhiên ở một số quốc gia trong vùng Cáp-ca
như Armenia và Azerbaijan, TSGTKS bắt đầu gia tăng cách đây khoảng 20 năm và vượt trên
115. Ngoài một số nghiên cứu tại Trung Quốc và Ấn Độ, không có một nghiên cứu định tính
nào về việc chọn lọc giới tính tại các quốc gia thuộc vùng này. Tuy vậy, giá trị TSGTKS cao từ
số liệu thống kê về số sinh có vẻ như có quan hệ chặt chẽ với ba yếu tố quan sát được ở các
quốc gia này, đó là tâm lý ưa thích con trai trong xã hội, sự sẵn có của các cơ sở chẩn đoán giới
tính trước sinh và phá thai chọn lọc giới tính, và mức sinh thấp hoặc trung bình. Bên cạnh việc
thiếu các điều tra dân tộc học đánh giá những tác động cụ thể của các yếu tố này, việc thiếu
nguồn số liệu thống kê tin cậy do thiếu hệ thống đăng ký khai sinh hiệu quả hay thiếu số
liệu từ Tổng điều tra Dân số gần nhất càng hạn chế việc tìm hiểu nguyên nhân của xu hướng
TSGTKS này. Vì vậy, khó có thể biết mức độ thực sự của tình trạng mất cân bằng TSGTKS trên
phạm vi toàn thế giới, ngoài những quốc gia đã trình bày trong Bảng 1.
Để hiểu được những lý do đằng sau tâm lý ưa thích con trai và nhu cầu lựa chọn giới tính trước
sinh đòi hỏi xác định ba điều kiện cần (Guilmoto 2009). Điều kiện thứ nhất và là điều kiện tiên
quyết là tâm lý ưa thích con trai trong xã hội. Điều này giải thích tại sao các bậc cha mẹ, mặc
dù trong các hoàn cảnh rất khác nhau, đều mong muốn có con trai. Hiện tượng phức tạp này
là tổng hợp của các quan niệm truyền thống kế thừa từ quá khứ và các giá trị xã hội hiện đại
phát sinh từ những chuyển đổi gần đây trong xã hội. Điều kiện cần thứ hai là sự sẵn có của các
dịch vụ y tế hiện đại, cần thiết cho việc xác định và lựa chọn giới tính trước sinh. Đáng chú ý là
các cơ sở phá thai an toàn và chẩn đoán giới tính trước sinh không phổ biến ở nhiều quốc gia
châu Á. Điều kiện thứ ba liên quan đến mức sinh thấp. Sinh ít con có nghĩa là khả năng không
có con trai sẽ tăng lên. Số liệu TĐTDS có thể giúp xác định các đặc điểm vùng, kinh tế-xã hội
của các nhóm dân cư có xu hướng thực hành lựa chọn giới tính trước sinh.
Việc lựa chọn giới tính trước sinh phản ánh tình trạng bất bình đẳng giới sâu sắc, ngoài ra các
nhà khoa học cũng lưu ý các nhà lập chính sách về các hệ lụy trong tương lai của tình trạng
mất cân bằng giới tính. Rõ ràng là tình trạng thiếu hụt số trẻ em gái quan sát được gần đây ở
nhiều quốc gia sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi trong tương lai.
Cấu trúc dân số trong những thập kỷ tới sẽ mang dấu ấn của việc lựa chọn giới tính hiện tại,
tạo nên một tình trạng nhân khẩu-xã hội chưa từng có tiền lệ với quy mô dân số nam vượt
trội trong một thời gian dài. Theo các nhà khoa học xã hội, tác động chính của hiện tượng mất
cân bằng giới tính sẽ liên quan tới quá trình hình thành và cấu trúc gia đình, đặc biệt là hệ
thống hôn nhân. Nam giới trẻ tuổi sẽ bị dư thừa so với tỷ lệ nữ giới đang giảm dần trong cùng
một thế hệ, và kết quả là họ có thể phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng khi tìm
kiếm bạn đời. Trì hoãn hôn nhân trong nam giới hoặc gia tăng tỷ lệ sống độc thân là những
khả năng có thể xảy ra trong tương lai do tình trạng thiếu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn. Điều
này sẽ tác động ngược lại hệ thống gia đình trong tương lai, nhất là trên thực tế, các xã hội
này đều có hệ thống gia đình phụ hệ (theo họ cha) và trước kia hầu hết nam giới đều lập gia
đình. Một tỷ lệ lớn nam giới độc thân sẽ không thể duy trì gia đình phụ hệ kiểu truyền thống.

12

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM:
CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT

Trong bối cảnh mất cân bằng về TSGTKS bắt đầu từ cuối những năm 1980 hay muộn hơn ở
châu Á, mới chỉ có một phần nhỏ trong nhóm dân số bị ảnh hưởng tham gia vào thị trường
hôn nhân. Vì vậy còn quá sớm để có thể đánh giá về cách mà hệ thống hôn nhân sẽ phải điều
chỉnh để thích ứng với tình trạng mất cân bằng giới tình ngày một gia tăng và ảnh hưởng của
nó tới các chiều cạnh của cơ cấu xã hội bao gồm vai trò của phụ nữ trong xã hội (như gia tăng
bạo lực giới và buôn bán phụ nữ). Tuy vậy đã có một số kết quả sơ bộ trong việc tìm hiểu các
khía cạnh khác nhau của tình trạng dư thừa nam giới tới xu hướng hôn nhân và các hệ thống
xã hội 1.
Trong bối cảnh của những biến đổi tỷ số giới tính đang diễn ra ở châu Á, Việt Nam là quốc gia
thu hút sự chú ý của giới quan sát từ lâu vì không có bất kỳ một sự gia tăng nào trong TSGTKS.
Số liệu TĐTDS và các điều tra trước đây đã không cho thấy bất kỳ một sự mất cân bằng nào về
giới tính khi sinh hoặc ở trẻ em, mặc dù ở Việt Nam đã có sự hiện diện của các điều kiện cần
như mức sinh giảm nhanh, hiện đại hóa hệ thống y tế, và tâm lý ưa thích con trai ở nhiều gia
đình theo như mô tả của Haughton and Haughton (1995). Từ năm 2000, một vài dấu hiệu gia
tăng tỷ lệ sinh trẻ em trai đã được quan sát thấy từ số liệu của các cuộc điều tra Biến động dân
số và Kế hoạch hóa gia đình hàng năm do Tổng cục Thống kê (TCTK) tiến hành. Những ước
lượng dựa trên số sinh ở các cơ sở y tế sau đó đã được công bố và khẳng định xu hướng này
(Bằng và cộng sự 2008). Năm 2009, bản báo cáo chi tiết đầu tiên về tình trạng mất cân bằng
giới tính khi sinh được UNFPA công bố và kết luận sự gia tăng TSGTKS đều đặn từ sau năm
2000 (UNFPA 2009). Dựa trên số liệu điều tra và số ca sinh, nghiên cứu này đã xác định TSGTKS
năm 2007 là 111, và nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng trong giai đoạn 5 năm trước đó và
sự khác biệt lớn giữa các vùng ở Việt Nam.
Cuộc Tổng điều tra Dân số năm 2009 cung cấp số liệu cập nhật nhất và thống kê chi tiết tình
trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong thập kỷ vừa qua. Chuyên khảo này trình bày phân
tích toàn diện TSGTKS dựa trên điều tra mẫu 15%. Chuyên khảo không chỉ khẳng định lại các
xu hướng đã được phát hiện trong các ấn phẩm trước đó của UNFPA về vấn đề này, mà còn
chỉ rõ các cơ chế và quan hệ của tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam.

1

Xem các tài liệu, ví dụ Edlund et al. (2007), Kaur (2008), Le et al. (2007), Shakti Vahini (2003), Wei et al.
(2009).
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2.

TỔNG QUAN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2009:
MẪU ĐIỀU TRA, CẤU TRÚC SỐ LIỆU VÀ CÁC BIẾN SỐ CHÍNH

Do thiếu một hệ thống đăng ký hộ tịch cung cấp số liệu sinh hàng năm theo giới tính, TĐTDS
là nguồn số liệu đáng tin cậy hơn cả cho việc phân tích sự khác biệt TSGTKS. Số liệu của
TĐTDS có những ưu điểm sau: tuổi và giới là các biến số tin cậy thu thập được qua cuộc
TĐTDS; nhiều biến số kinh tế-xã hội cũng được thu thập đồng thời và có thể sử dụng cho
phân tích xu hướng và mối tương quan kinh tế-xã hội; số liệu TĐTDS là toàn diện và có tới đơn
vị hành chính nhỏ. Nghiên cứu này dựa trên số liệu mẫu của TĐTDS năm 2009 và sử dụng các
biến số cá nhân và hộ gia đình. Mặc dù số liệu toàn diện TĐTDS sẽ cho phép phân tích chi tiết
hơn trong thời gian tới, mẫu 15% của TĐTDS là cần thiết cho các phân tích sâu về tình trạng
mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. Bộ số liệu này có nhiều ưu điểm, thứ nhất, kích
thước mẫu lớn cho phép thực hiện nhiều phân tích khác nhau (xem Phụ lục 1). Hơn nữa, số
liệu mẫu cho phép tiếp cận với các biến số không có trong số liệu toàn bộ của TĐTDS. Số liệu
này cũng tạo cơ hội duy nhất cho việc phân tích mối tương quan giữa TSGTKS và các đặc tính
ít được nghiên cứu của người mẹ và hộ gia đình.
Mẫu điều tra là một phần của TĐTDS, nhưng số liệu được thu thập dựa trên phiếu điều tra
dân số đầy đủ hơn (phiếu dài), trong khi thông tin của phần dân số còn lại được thu thập
dựa trên phiếu điều tra ngắn hơn. Bộ số liệu này bao gồm tất cả các thông tin thu thập
được trong cuộc TĐTDS ngày 1/4/2009 (ngày tham chiếu). Mẫu chiếm 15% tổng dân số cả
nước, ước lượng khoảng 85.789.573 người. Cụ thể là số liệu bao gồm 3.692.042 hộ gia đình
và 14.177.590 người. Số liệu này được tổ chức thành hai bộ (bộ số liệu cá nhân và bộ số liệu
hộ gia đình) được kết nối với nhau thông qua một bộ mã duy nhất xây dựng từ mã tỉnh, mã
huyện và mã hộ gia đình.
Mẫu được lựa chọn đảm bảo tính đại diện về mặt thống kê cho các đơn vị hành chính cấp
tỉnh và huyện, cũng như các khu vực nông thôn-thành thị trong cả nước. Vì vậy, một số khu
vực được lấy mẫu vượt và do vậy tổng số quan sát lớn hơn 15% (16,5% tổng số nhân khẩu
của cả nước). Số liệu mẫu được gia quyền thích hợp. Toàn bộ các kết quả trong báo cáo này
đều được gia quyền dựa trên quyền số cá nhân và hộ gia đình do TCTK cung cấp. Cần lưu ý
rằng mẫu chỉ bao gồm các hộ trên cơ sở gia đình chuẩn, không bao gồm các “hộ tập thể” như
trường học, khách sạn, doanh trại quân đội, cảnh sát và trại giam. Bảng 2 trình bày các biến số
theo đặc tính kinh tế-xã hội, nhân khẩu học và địa lý của dân cư và hộ gia đình trong TĐTDS.

14
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Bảng 2: Các biến số chính trong Tổng điều tra Dân số
Số lượng biến số
Thông tin cá nhân
Thông tin cư trú: nông thôn/thành thị, vùng, tỉnh

3

Đặc điểm nhân khẩu học: Giới tính, tuổi, quan hệ với chủ hộ, tình trạng hôn
nhân

4

Tình trạng di cư

2

Đặc điểm về giáo dục: tình trạng biết đọc biết viết, trình độ học vấn, số năm
đi học

4

Dân tộc và tôn giáo

2

Việc làm: tình trạng việc làm, lĩnh vực và hoạt động kinh tế (đối với cá nhân
trên 15 tuổi)

11

Số con đã từng sinh ra, số con hiện còn sống, giới tính và tháng và năm sinh
của lần sinh gần nhất, bao gồm đa sinh (đối với phụ nữ tuổi 15-49)

4

Thông tin hộ gia đình
Tình trạng và sở hữu nhà ở

4

Thông tin về nhà ở: sàn nhà, số phòng, vật liệu xây dựng...

5

Tiện nghi trong hộ: loại nhiên liệu (năng lượng) thắp sáng, loại nhiên liệu
(năng lượng) để nấu ăn, nguồn nước ăn uống chính, hố xí

4

Tài sản hộ gia đình: tivi, điện thoại, máy vi tính, xe máy …

8

Tổng cộng có khoảng 50 biến số có thể dùng cho phân tích, tuy nhiên số lượng các biến có
thể sử dụng cho phân tích mất cân bằng giới tính khi sinh ít hơn. Các biến số chính sử dụng
cho phân tích tỷ số giới tính bao gồm tuổi, giới tính, lần sinh gần nhất. Chi tiết về các biến số
này như sau:
•

Tuổi được tính theo năm dựa trên thông tin về năm và tháng sinh dương lịch. Phân tích
chi tiết về tháp tuổi và giới tính cho thấy có sai số do làm tròn tuổi trong số liệu. Tuy nhiên,
hiện tượng sai số này chỉ diễn ra trong nhóm dân số già, vì vậy không có ảnh hưởng tới
kết quả phân tích của nghiên cứu này vốn chỉ tập trung phân tích nhóm dân số trẻ em.

•

Câu hỏi “lần sinh cuối” có nghĩa là “lần sinh gần nhất”, bao gồm cả những lần sinh diễn ra
đã lâu trong quá khứ đối với những phụ nữ cao tuổi. Câu hỏi này được hỏi cho những phụ
nữ trong độ tuổi 15-49. Số liệu thu được có thể bị chệch do việc báo cáo thiếu những trẻ
em đã tử vong, nhất là đối với những lần sinh đã lâu trong quá khứ.

•

TĐTDS 2009 cho phép câu hỏi về lần sinh cuối ghi chép chi tiết những lần đa sinh như
sinh đôi, sinh ba. Kết quả là số sinh nhiều hơn số phụ nữ tương ứng. Số sinh vì vậy đã
được gia quyền lại (sử dụng quyền số của người mẹ chia cho số sinh được báo cáo).

Tuy nhiên, có thể có sai số do báo cáo thiếu. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân bao gồm
báo cáo thiếu số sinh các lần sinh thứ 3 trở lên do các quy định về kế hoạch hóa gia đình ở
địa phương, và đặc biệt thường báo cáo thiếu trẻ em sinh ra còn sống nhưng chết sau đó. Tuy
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nhiên không có dấu hiệu rõ ràng về chênh lệch giới tính khi báo cáo thiếu số sinh ở Việt Nam
(như tình trạng báo cáo thiếu số sinh gái ở Trung Quốc).
Hai khái niệm quan trọng trong báo cáo này là TSGTKS và tỷ số giới tính trẻ em (TSGTTE) được
mô tả sơ bộ dưới đây (Phụ lục 2 và 3).
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•

TSGTKS được tính bằng số trẻ em trai được sinh ra trên 100 trẻ em gái. Mức sinh học bình
thường trên thế giới là 105. Cũng cần lưu ý rằng TSGTKS khá nhạy cảm với quy mô mẫu
(xem Phụ lục 1). TSGTKS được tính toán cho số sinh xảy ra trong vòng 12 tháng trước thời
điểm điều tra (từ 1/4/2008 đến 31/3/2009). Sử dụng giai đoạn dài hơn có thể có kết quả
chênh lệch đáng kể (xem Phụ lục 2).

•

Khi ước lượng của TSGTKS không tin cậy hoặc thiếu, có thể dựa vào TSGT của trẻ em được
tính toán cho nhóm dân số dưới 5 tuổi.
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3.

TSGTKS HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM

Số liệu mẫu của TĐTDS cho phép ước lượng trực tiếp TSGTKS dựa trên số ca sinh trong thời
gian 12 tháng trước thời điểm điều tra 1/4/2009. Dựa trên tổng số sinh 247.603 do các bà mẹ
báo cáo trong mẫu TĐTDS, TSGTKS của Việt Nam là 110,6 tính cho giai đoạn 1 năm từ 4/2008
đến 3/20092. Khi xem xét khoảng biến thiên của TSGTKS theo cỡ mẫu cho thấy TSGTKS thực
tế dao động trong khoảng từ 109,7 đến 111,5 (với khoảng tin cậy 95%).
Như trình bày trong Bảng 3, TSGTKS này tương tự những ước lượng trước đây được rút ra từ
các nguồn số liệu khác. Đặc biệt, TSGTKS gần như tương đương với mức 110,8 rút ra từ số liệu
của Bộ Y tế dựa trên số sinh tại các cơ sở y tế trên cả nước năm 2008. Ước lượng này dựa trên
cỡ mẫu lớn hơn, nhưng chỉ hạn chế ở số ca sinh tại các cơ sở y tế, vì vậy kết quả có thể bị sai
số do báo cáo thiếu hoặc sai số chọn mẫu. Mức 110,6 cũng gần với mức 111 ước lượng cho
năm 2007 đã công bố trong một nghiên cứu trước đây (UNFPA 2009). Ước lượng dựa trên số
liệu điều tra Biến động dân số hàng năm cũng cho giá trị tương tự, mặc dù số sinh được báo
cáo nhỏ hơn nhiều. So với hai nguồn số liệu trên, số liệu mẫu của TĐTDS cung cấp ước lượng
mang tính đại diện hơn.
Ước lượng 112,6 trong Bảng 3 được tính toán dựa trên phân bố tuổi và giới tính của trẻ em
dưới 1 tuổi (sinh ra trong vòng 12 tháng trước khi điều tra) trong mẫu TĐTDS. Tỷ số giới tính
này cao hơn đáng kể so với tỷ số dựa trên số sinh được báo cáo trong 12 tháng trước khi điều
tra. Sự khác biệt giữa các ước lượng có thể do quyền số lấy mẫu sử dụng trong các tính toán
(xem chi tiết tại Phụ lục 3). Điều này gợi ý rằng các TSGT đặc trưng theo tuổi của trẻ em rút ra
từ mẫu TĐTDS, ví dụ như số liệu dựa trên số trẻ em dưới 12 tháng tuổi, có thể đã bị chệch lên.
Vì vậy, việc tính toán phân bố tuổi và giới tính dựa trên số liệu toàn bộ TĐTDS, ví dụ như số
sinh trong 12 tháng trước cuộc điều tra có thể cung cấp những ước lượng đáng tin cậy hơn.

2

TSGTKS báo cáo trong xuất bản phẩm TĐTDS (TĐTDS và Nhà ở năm 2010) hơi thấp hơn, ở mức 110,5 với
khoảng tin cậy 95% từ 109,5 đến 111,6. Ước lượng này dựa trên số phụ nữ (không phải trên số sinh).
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Bảng 3: Ước lượng tỷ số giới tính theo nguồn số liệu
Bản chất số liệu

TSGTKS

Giai đoạn

Số ca
sinh sống

TĐTDS 2009: Số sinh
trong 12 tháng trước khi
điều tra

110,6

04/2008-03/2009

247.603

Số sinh tại các cơ sở y tế

110,8

2008

1.458.537

112

04/2007-03/2008

23.475

Điều tra biến động
dân số 2008

112,6

04/2008-03/2009

262.272

Mẫu TĐTDS 2009

111

2007

Nhiều nguồn
khác nhau

Điều tra hàng năm: số
sinh trong năm trước
TĐTDS 2009: trẻ em dưới
12 tháng tuổi
Ước lượng TSGTKS

Nguồn số liệu
Mẫu TĐTDS 2009

Bộ Y tế

UNFPA (2009)

Rõ ràng mức TSGTKS hiện nay của Việt Nam là 110,6 cao hơn đáng kể so với mức chuẩn sinh
học bình thường là 105. Khoảng cách giữa giá trị tính toán được và mức chuẩn sinh học là
5,6 trẻ em trai cho 100 trẻ em gái, tương đương với 2,6% tổng số sinh hay 5,3% tổng số trẻ
em trai. Điều này hàm ý rằng một sự thay đổi nhỏ của số trẻ em trai sinh ra cũng làm thay đổi
đáng kể TSGTKS.
So sánh TSGTKS của Việt Nam với các quốc gia và khu vực khác trong Bảng 1 cho thấy các
quốc gia châu Á có TSGTKS cao hơn đáng kể so với Việt Nam, cao nhất là Trung Quốc với
TSGTKS ở mức 121 cho năm 2008 theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc3. Kết quả mẫu điều
tra 1% dân số năm 2005 của Trung Quốc đã chỉ ra một số tỉnh có TSGTKS trên mức 130.
Tương tự, các quốc gia trong vùng Cáp-ca và Albania cũng có TSGTKS cao hơn Việt Nam.
Việt Nam có TSGTKS tương đương với tỷ số ước lượng gần nhất của Ấn Độ dựa trên mẫu
điều tra dân cư. Ở Ấn Độ, một số bang ghi nhận mức TSGTKS xấp xỉ 120, trong khi TSGTKS là
bình thường ở các vùng khác như West Bengal hay Kerala (UNFPA 2010). Sự khác biệt theo
vùng về TSGTKS ở Ấn Độ rất giống với những gì quan sát được ở Việt Nam.

3
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Số liệu này ở Trung Quốc cũng có thể bị phóng đại do tình trạng báo cáo thiếu số sinh nữ.
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4.

SỰ KHÁC BIỆT THEO VÙNG

Kinh nghiệm các quốc gia có sự gia tăng TSGTKS trong 2 thập kỷ qua cho thấy mức độ chịu
ảnh hưởng của tỷ số này không giống nhau giữa các nhóm xã hội và các khu vực. Một trong
những khía cạnh quan trọng trong sự khác biệt của TSGTKS là sự thay đổi theo vùng đã được
chỉ ra từ phân tích số liệu của Trung Quốc và Ấn Độ. Phân tích TSGTKS theo vùng địa lý ở Việt
Nam cũng cho kết quả tương tự.
Hình 1 tóm tắt sự khác biệt của TSGTKS theo 6 vùng của cả nước và cho thấy tình trạng mất cân
bằng TSGTKS không đồng nhất trong cả nước. Tây Nguyên có mật độ dân số và trình độ phát
triển thấp hơn các vùng khác, có TSGTKS thấp nhất trong cả nước (105,6), tương đương với
mức sinh học bình thường quan sát được trên thế giới. Nhưng năm vùng còn lại có TSGTKS cao
hơn, làm cho tỷ số này của toàn quốc tăng lên và ở mức 110,6. Trong số đó, vùng Đồng bằng
sông Hồng có TSGTKS vào khoảng 115,4 cao hơn hẳn so với mức trung bình cả nước.
Hình 1: TSGTKS theo vùng
116

115,4

Tỷ số giới tính khi sinh

114
112
110,0

109,8

110

110,1

Toàn quốc = 110,6

108,4
108

105,6

106

TSGTKS bình thường 105

104
102
Trung du và
miền núi
phía Bắc

Đồng bằng
sông Hồng

Bắc Trung Bộ
và Duyên hải
miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng
sông
Cửu Long

Sự khác biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị của từng vùng cho thấy một đặc điểm thú
vị về sự khác biệt theo vùng ở Việt Nam. Ở cấp quốc gia không có sự khác biệt nào đáng kể về
TSGTKS giữa khu vực nông thôn (110,6) và thành thị (110,7). Đây là một kết quả bất ngờ vì sự
khác biệt nông thôn/ thành thị là một đặc điểm quan trọng của hiện tượng mất cân bằng giới
tính khi sinh ở các quốc gia châu Á khác. Ví dụ như, cư dân đô thị thường có khả năng tiếp cận
với công nghệ lựa chọn giới tính hiện đại hơn các nhóm cư dân khác, trong khi mong muốn
sinh con trai lại mạnh mẽ hơn đối với nông dân ở các khu vực nông thôn. Nhưng rõ ràng là
không có sự khác biệt đáng kể nào ở khu vực nông thôn và thành thị ở Việt Nam.
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Tuy nhiên những phân tích sâu cho thấy một bức tranh về TSGTKS phức tạp hơn. Phân tích
ở cấp vùng cho thấy TSGTKS ở khu vực nông thôn của các tỉnh phía Bắc cao hơn hẳn so với
khu vực thành thị, thể hiện rõ rệt nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng với TSGTKS ở nông thôn
là 117 so với mức 111 ở thành thị. Tương tự, các khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền
Trung cũng có khác biệt về TSGTKS ở khu vực nông thôn cao hơn ít nhất là 5 điểm phần trăm
(Hình 2). Ngược lại, ở các vùng khác, TSGTKS ở khu vực thành thị lại cao hơn ở khu vực nông
thôn. Điều này có thể quan sát thấy ở các tỉnh phía Nam, TSGTKS ở khu vực thành thị cao
hơn khoảng 4 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn, và tương tự Tây Nguyên, nơi mà lựa
chọn giới tính trước sinh còn hiếm. Những phát hiện này cho thấy tính chất phức tạp về xã
hội của hiện tượng này. Một mặt, lựa chọn giới tính trước sinh đang diễn ra trong nhiều gia
đình nông thôn ở miền Bắc Việt Nam, nơi có văn hóa mang nặng tính gia phong rõ nét hơn
các khu vực khác. Trong khi mức sinh giảm làm tăng nguy cơ không có con trai, thì nhu cầu
có con trai có lẽ mạnh mẽ nhất trong các hộ gia đình nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông
Hồng4. Nhưng ở các vùng còn lại của cả nước, nhu cầu có con trai lại tỏ ra mạnh mẽ hơn ở
các khu vực đô thị. Các dịch vụ y tế tốt hơn tại các khu đô thị và mức sinh thấp hơn đã có tác
động đến hiện tượng này. Thực hành lựa chọn giới tính trước sinh đã diễn ra theo những cơ
chế khác nhau giữa miền Bắc và các vùng còn lại của Việt Nam.
Hình 2: TSGTKS theo vùng và nông thôn/thành thị
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Do sự khác biệt của TSGTKS theo vùng khá rõ nét, nên việc xem xét xu hướng mất cân bằng
giới tính ở cấp tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, do số ca sinh thu thập được gần đây của 63 tỉnh/
thành phố của cả nước khá nhỏ, cho nên các ước lượng thu được có thể không đáng tin cậy.
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Nếu không có sự lựa chọn giới tính, khoảng 25% các gia đình 2 con sẽ không có con trai. Mức sinh của Việt
Nam hiện nay thấp hơn 2 con trung bình cho mỗi phụ nữ ở nhiều vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam.
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Thực tế, chỉ có 2 trong số 63 tỉnh/thành phố có số ca sinh trên 10.000 là Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh. Số lượng các sinh nhỏ đã làm cho các ước lượng TSGTKS thu được có thể không
đáng tin cậy. Phụ lục 4 trình bày các ước lượng TSGTKS ở cấp tỉnh với khoảng tin cậy 95%5. Vì
lý do này, chuyên khảo này khai thác sự khác biệt theo tỉnh bằng cách sử dụng tỷ số giới tính
trẻ em (được tính cho nhóm dân số dưới 5 tuổi). Tỷ số này phản ánh tình trạng mất cân bằng
giới tính khi sinh trong vòng 5 năm trước đó (2004-2009), nhưng cũng có thể bị ảnh hưởng
bởi sự khác biệt theo giới tính của tỷ suất chết trẻ em, tỷ suất chết trẻ em dưới một tuổi và các
sai số khác. Đặc biệt là TSGTTE có xu hướng thấp hơn TSGTKS thực tế của đoàn hệ sinh tương
ứng do tỷ suất chết trẻ em trai về sinh học có xu hướng cao hơn trẻ em gái khiến cho TSGTTE
có xu hướng giảm dần theo độ tuổi. Một sai số khác, chưa được điều chỉnh trong báo cáo này,
liên quan đến tác động của quyền số sử dụng để gia quyền cho mẫu điều tra, theo đó, số trẻ
em trai có thể được ước lượng vượt mức (xem Phụ lục 3).
Hình 3: TSGTTE dưới 5 tuổi phân theo tỉnh
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Ước lượng TSGTKS cho các tỉnh được công bố trong báo cáo TĐTDS (2009b).
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Hình 3 cho thấy sự khác biệt giữa các tỉnh lớn hơn nhiều so với khác biệt giữa các vùng. TSGTTE
dao động từ mức thấp nhất là 104 (tỉnh Hà Giang) đến mức cao nhất là 124 (tỉnh Hưng Yên).
Sự biến thiên TSGTTE một phần do kích thước mẫu, nhưng trong số 63 tỉnh/thành của Việt
Nam, có thể thấy có 17 tỉnh có TSGTTE không khác biệt so với mức 105 (xem Phụ lục 4).
Những tỉnh này phần lớn ở Tây Nguyên, hoặc vùng Trung du và miền núi phía Bắc – là các khu
vực có trình độ phát triển kinh tế-xã hội và mức độ đô thị hóa thấp, và có nhiều các dân tộc
thiểu số sinh sống. Ngược lại, 46 tỉnh/thành phố còn lại có TSGTTE cao bất thường, đặc biệt
có 8 tỉnh vượt mức 115, thậm chí 2 tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên cận kề với Hà Nội có TSGTTE
vượt trên mức 120. Mặc dù không có số liệu ở cấp huyện, nhưng có khả năng một số huyện
trong các tỉnh này có mức TSGTTE còn cao hơn nữa.
Một vài “điểm nóng” về TSGTTE (những tỉnh có TSGTTE cao) có thể quan sát được trên bản
đồ, ví dụ khu vực xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên,
phần lớn các điểm có TSGTTE cao nhất nằm ở khu vực Đồng bằng miền Bắc. Các tỉnh này
nằm trong tam giác hình thành bởi các điểm: Vĩnh Phúc ở phía Tây, Hưng Yên ở phía Nam,
và Quảng Ninh ở phía Đông, đều có TSGTTE trên 115. Một điểm thú vị là TSGTTE cao nhất lại
không quan sát thấy ở các thành phố có mức đô thị hóa cao như Hà Nội và Hải Phòng, mà
tập trung chủ yếu ở các tỉnh nông nghiệp như Bắc Giang và Hưng Yên. Quan sát này cũng đã
được đưa ra trong một nghiên cứu khác (Guilmoto và cộng sự, 2009). Bản đồ này cũng tương
đồng với bản đồ TSGTKS cấp tỉnh cho năm 2008 của Bộ Y tế (xem Phụ lục 5) tính toán từ số
liệu về số ca sinh tại các cơ sở y tế trên cả nước. Khi so sánh, cả hai bản đồ đều phản ánh đặc
điểm phân bố địa lý tương đồng của các tỉnh có TSGT cao, mặc dù có một số khác biệt nhỏ.
Xem xét theo khu vực địa lý, bản đồ TSGTTE của Việt Nam cho thấy xu hướng phân bố theo
không gian khá nhất quán, các tỉnh có TSGTTE cao (hoặc thấp) thường liền kề với nhau. Quan
sát này cũng được khẳng định bằng mối tự tương quan về không gian mạnh mẽ từ các kết
quả ước lượng TSGTKS cấp tỉnh (chỉ số Moran =0,46), khẳng định xu hướng phân bố tập trung
của hiện tượng này. Phân tích địa lý thống kê TSGT cho thấy nhóm các huyện có TSGTTE cao ở
miền Bắc Việt Nam tập trung xung quanh tỉnh Bắc Ninh. Điều thú vị là ngoài nhóm này, không
có nhóm nào khác có mức TSGTTE cao nổi bật như vậy, kể cả ở các tỉnh phía Nam.
Khu vực nông thôn miền Bắc Việt Nam là vùng trọng điểm trên cả nước có số trẻ em trai sinh
ra vượt trội so với số trẻ em gái. Xu hướng địa lý này cho thấy hành vi lựa chọn giới tính trước
sinh có lẽ bắt đầu từ một vài khu vực nông thôn thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Hiện
tượng này sau đó lan ra các khu vùng lân cận, và quan trọng là hành vi lựa chọn giới tính trước
sinh sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều tỉnh hơn trong tương lai. Ở các vùng khác trên cả nước,
hành vi này diễn ra chủ yếu ở khu vực thành thị, và ít có khác biệt theo khu vực địa lý. Ở một
số vùng như Tây Nguyên chưa xuất hiện hành vi lựa chọn giới tính trước sinh, TSGTKS có thể
cũng sẽ tăng dần trong tương lai do tỷ số này được quan sát đã tăng lên đáng kể ở khu vực đô
thị trong vùng (Hình 2). Ở các vùng khác, TSGTKS có thể sẽ tăng lên trong những năm tới. Sự
gia tăng nhanh chóng TSGTKS trong 2 năm qua được phản ánh trong phân tích cơ cấu tuổi ở
phần tiếp theo cũng sẽ cung cấp bằng chứng cho xu hướng gia tăng này.
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5.

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ THỨ TỰ SINH

Lựa chọn giới tính ở châu Á phần lớn để đáp ứng nhu cầu có con trai. Do vậy những gia đình đã
có từ một con trai trở lên ít quan tâm tới vấn đề này hơn so với những gia đình không có con
trai. Kết quả là TSGTKS ở châu Á có xu hướng thay đổi theo thứ tự sinh (hay số lần mang thai). Ở
phần lớn các quốc gia có hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ trọng trẻ em trai được
sinh ra ở lần sinh thứ nhất là bình thường, và tăng lên nhanh chóng ở những lần sinh sau: các
cặp vợ chồng có con gái có xu hướng sinh thêm con và tỷ trọng trẻ em trai được sinh ra cũng
tăng lên ở những lần sinh này. TSGTKS tăng ở những lần sinh sau chịu tác động của mức sinh
chung: khi quy mô gia đình giảm, xác suất không có con trai sẽ tăng lên. Ngược lại, trong bối
cảnh người phụ nữ có thể có ba con hay nhiều hơn, nguy cơ không có con trai sẽ thấp hơn.
Đặc biệt là khi các lựa chọn sinh sản không bị hạn chế bởi các yếu tố xã hội hay chính sách,
phụ nữ chỉ có con gái sẽ dễ dàng có thêm con với hy vọng sẽ sinh được con trai. Đây là lý do tại
sao TSGTKS gia tăng mạnh ở lần sinh thứ 2 ở các quốc gia như Trung Quốc, nước quy định chỉ
một số ít phụ nữ có thể được sinh hơn một con, so với Ấn Độ, nơi có mức sinh chung cao hơn.
Cho đến nay, chưa có các ước lượng đáng tin cậy về TSGTKS theo thứ tự sinh ở Việt Nam vì mẫu
cho phân tích này quá nhỏ. Tuy nhiên, những phân tích sơ bộ cũng chỉ ra rằng sự biến thiên
của TSGTKS theo thứ tự sinh ở Việt Nam không hoàn toàn giống như các xu hướng chung quan
sát được ở các quốc gia khác (UNFPA, 2010). Số liệu TĐTDS 2009 một lần nữa khẳng định điều
này, tuy nhiên vẫn có thể thấy được những khác biệt của TSGTKS theo cơ cấu giới tính của số
con trong gia đình.
Hình 4 cho thấy TSGTKS được ước lượng dựa trên số sinh trong 12 tháng trước khi điều tra
phân theo tổng số sinh do người mẹ báo cáo. Số phụ nữ có 3 con trở lên đã giảm mạnh trong
thập kỷ qua và hiện chiếm khoảng 16% tổng số phụ nữ.
Hình 4: TSGTKS theo thứ tự sinh
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Hình 4 cho thấy TSGTKS năm 2008 theo thứ tự sinh và khẳng định rằng, TSGTKS ở Việt Nam chỉ
giống một phần với những xu hướng quan sát được ở các quốc gia khác. TSGTKS ở tất cả các
lần sinh đều cao hơn hẳn mức sinh học bình thường. Điều này có nghĩa là một số cặp vợ chồng
có thể đã thực hiện lựa chọn giới tính trước sinh ngay trong lần sinh thứ nhất. Hiện tượng này
hiếm khi được ghi nhận ở các quốc gia khác. Đáng ngạc nhiên là TSGTKS lại thấp hơn ở lần sinh
thứ 2. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, TSGTKS là 115,5 cho các lần sinh từ thứ 3 trở lên, cao hơn
hẳn các lần sinh trước đó. Điều này có vẻ như không quá bất ngờ trong bối cảnh mức sinh thấp
ở Việt Nam: mong muốn có con trai sau khi đã sinh con gái thường là lý do chính để các cặp
vợ chồng sinh thêm con. Với những cặp vợ chồng đã có 2 con, là số con trung bình hiện nay
ở Việt Nam, thì có thêm con thứ 3 là quyết định của cả gia đình và lựa chọn giới tính trở thành
một công cụ để tránh sinh ra trẻ em gái trong lần sinh này. Tuy nhiên, khi so sánh với các quốc
gia châu Á khác có TSGTKS ở những lần sinh sau vượt mức 1406, thì mức gia tăng TSGTKS ở Việt
Nam theo thứ tự sinh còn khá khiêm tốn. Điều này có thể là do một số cặp vợ chồng ở Việt Nam
đã thực hiện lựa chọn giới tính trước sinh ở hai lần sinh đầu. Cũng có thể là phần lớn các cặp vợ
chồng cảm thấy không cần thiết phải áp dụng các biện pháp chọn lọc giới tính.
Ở cấp quốc gia, TSGTKS theo thứ tự sinh không có khác biệt đáng kể giữa khu vực nông thôn
và thành thị. Phân tích theo vùng một lần nữa làm sáng tỏ những quan sát thú vị khi phân
tách hai lần sinh đầu (số sinh ở lần thứ nhất và lần thứ hai) với những lần sinh sau (số sinh ở lần
sinh thứ ba hoặc cao hơn). Sự khác biệt theo thứ tự sinh không đáng kể giữa các vùng, ngoại
trừ vùng Đồng bằng sông Hồng, nơi có sự gia tăng đột biến TSGTKS từ mức 110 cho các lần
sinh thứ nhất và thứ hai lên mức 152 cho lần sinh thứ ba và các lần sinh sau. TSGTKS rất cao
này đồng nghĩa với sự dư thừa gần 50% số trẻ em trai so với điều kiện sinh bình thường. Mặc
dù dựa trên một mẫu phụ với cỡ mẫu nhỏ với 7.500 ca sinh, TSGTKS cao ở các lần sinh sau của
vùng Đồng bằng sông Hồng được khẳng định qua phân tích bổ sung với cỡ mẫu lớn hơn sử
dụng số sinh của 3 năm trước thời điểm điều tra hoặc sử dụng số liệu dân số trẻ em. Trong
nhiều khu vực nông thôn Việt Nam, mong muốn và nhu cầu sinh con trai rất mạnh mẽ vì các lý
do kinh tế và thờ cúng trong các gia đình nông dân theo truyền thống phụ hệ7. Ngoài ra, việc
triển khai các quy định về kế hoạch hoá gia đình có thể cũng đã khiến nhiều cặp vợ chồng tìm
mọi cách để tránh sinh con gái.
Phương pháp thiết lập lại cơ cấu gia đình mô tả trong Phụ lục 6, dựa trên tập hợp dân cư được
tái xây dựng trên quan hệ huyết thống, cho phép phân tích chi tiết tác động của cơ cấu giới
tính của số con đã sinh đến giới tính của lần sinh cuối. Khác với những phân tích trước dựa trên
số liệu sinh, những ước lượng này dựa trên số trẻ em sinh ra còn sống, vì vậy kết quả TSGTTE
có thể thấp hơn. Kết quả tính toán cho thấy TSGTTE theo thứ tự sinh là 108,7 cho con đầu tiên,
108,1 cho con thứ hai, và 115,1 cho con thứ ba trở lên, thấp hơn một chút so với ước lượng rút
ra từ số ca sinh (Hình 4).
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TSGTKS ở lần sinh thứ hai là 143 sinh trai cho mỗi 100 sinh gái ở Trung Quốc theo mẫu 1% TĐTDS 2005.
Hệ thống gia đình phụ hệ ở Đồng bằng sông Hồng được mô tả bởi Werner (2009), Gammeltoft (1999) và
Bélanger (2002).
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Hình 5: TSGTKS theo thứ tự sinh và số con trai đã có trong các lần sinh trước, cơ cấu giới
tính của số con theo năm sinh
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Hình 5 cho thấy TSGTTE theo thứ tự sinh phân theo cơ cấu giới tính của các lần sinh trước cho
hai nhóm trẻ em: chỉ có chị gái ( “không có anh trai”) và nhóm có ít nhất một anh trai ( “có anh
trai”). Phân tích này không áp dụng cho lần sinh đầu. Có sự khác biệt rất rõ về TSGTTE giữa
nhóm “có” và “không có” anh trai. Trong số trẻ em có anh trai, TSGTTE gần ở mức sinh học bình
thường (106-107). Trong nhóm trẻ em không có anh trai, TSGTTE tăng lên mức 110 cho lần
sinh thứ 2, và tới 132 cho lần sinh thứ 3 trở lên.
Các ước lượng này được dựa trên một mẫu nhỏ trẻ em dưới 1 tuổi8, nhưng việc tính toán được
mở rộng cho toàn bộ dân số dưới 5 tuổi. Kết quả thu được khẳng định lại quan sát trước đây
cho thấy, trong nhóm trẻ em dưới 5 tuổi “không có” anh trai, TSGTTE cho lần sinh thứ 2 là
108,9, nhưng tăng vọt lên 122,6 ở những lần sinh sau. Với một mẫu lớn hơn, có thể tính được
TSGTTE cho lần sinh thứ 3 là 121,5 và những lần sinh sau là 126,3 cho những trẻ em “không
có” anh trai. Ngược lại, nhóm trẻ em “có” anh trai có TSGTTE dao động trong khoảng 104-106.
Không tính những lần sinh đầu, diễn biến TSGT được mô tả trong báo cáo này cơ bản phù hợp
với xu hướng hình thành gia đình theo hệ thống phụ hệ. Khi con đầu là con gái, áp lực sinh cho
được con trai sẽ tăng dần. Việc lựa chọn giới tính trở nên cần thiết trong một số hộ gia đình ở
các lần sinh sau và làm giảm tỷ lệ con gái trong các lần sinh này. Một cách ngẫu nhiên, mối liên
kết giữa thứ tự sinh và TSGTKS đã khẳng định hành vi lựa chọn giới tính trước sinh, ngay khi
còn chưa có các bằng chứng định lượng về việc phá thai chọn lọc giới tính. Về mặt lý thuyết có
nhiều lý do giải thích cho tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (ví dụ như các vấn đề về
thu thập số liệu, báo cáo sai, các yếu tố sinh học…). Tuy nhiên, những lý do này không thể giải

8

Ví dụ chỉ có khoảng 13.000 trẻ em thuộc nhóm con thứ ba và cao hơn không có anh trai.
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thích cho sự khác biệt giữa các thứ tự sinh và sự gia tăng đột biến của TSGTTE liên quan đến
tình trạng “không có” con trai trong các lần sinh trước.
Điều này cho thấy số liệu mẫu của TĐTDS đã đưa ra một bức tranh thực tế phức tạp hơn. TSGTKS cho những gia đình không có con trai rất cao, đặc biệt ở lần sinh thứ ba. Điều này có thể
liên quan đến các quy định về kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam. Đồng thời, TSGTKS cho lần
sinh đầu cũng cao hơn nhiều so với mức sinh học bình thường, cho thấy một tình trạng mất
cân bằng giới tính khi sinh trầm trọng hơn so với Trung Quốc và Ấn Độ9. Đặc điểm này có thể
gây ra những hậu quả nhất định vì số sinh lần thứ nhất chiếm tới 45% tổng số sinh trong mẫu
nghiên cứu - tỷ lệ này sẽ tăng dần khi mức sinh giảm. Kết quả là, tác động của lựa chọn giới
tính ở lần sinh thứ nhất tới TSGTKS nói chung lớn hơn ở các lần sinh sau. Phân tích sâu hơn
TSGTKS ở lần sinh thứ nhất và các yếu tố liên quan không phát hiện được yếu tố nào giải thích
cho sự khác biệt này do TSGTKS cao ở lần sinh thứ nhất phổ biến ở tất cả các nhóm dân cư có
hành vi lựa chọn giới tính. Tuy nhiên, ngoài vùng Đồng bằng sông Hồng, Thành phố Hồ Chí
Minh là khu vực duy nhất có đặc điểm này nổi bật, với mức TSGTKS cho lần sinh thứ nhất là
115. Số mẫu lớn (10.400) khẳng định ý nghĩa thống kê của hiện tượng này. Điều này cho thấy
cần có thêm các nghiên cứu thực địa để tìm hiểu lý do giải thích tình trạng mất cân bằng giới
tính đáng kể trong lần sinh thứ nhất ở các khu vực đô thị lớn của Việt Nam. Mức sinh thấp (1,45
con trung bình cho mỗi phụ nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh) và khả năng tiếp cận dễ dàng với
các cơ sở lựa chọn giới tính hiện đại là những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển lựa chọn giới
tính trước sinh. Tuy nhiên xem xét từ khía cạnh nhu cầu, có thể mức độ mất cân bằng giới tính
và hệ thống gia đình phụ hệ trong khu vực đô thị ít nặng nề hơn so với khu vực nông thôn
miền Bắc.
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TSGT của lần sinh thứ nhất là 108 ở Trung Quốc theo số liệu điều tra năm 2005
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6.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA TSGTKS THEO ĐẶC ĐIỂM
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ NHÂN KHẨU HỌC

TĐTDS 2009 cung cấp nhiều chỉ số kinh tế xã hội giúp xác định cụ thể hơn các nhóm dân cư
có hành vi lựa chọn giới tính (Bảng 2). Các phân tích rút ra từ các cuộc TĐTDS trước đây không
có nhiều thông tin về mối liên hệ giữa TSGTKS và các đặc điểm kinh tế xã hội, nhưng số liệu
mẫu TĐTDS 2009 cho phép nghiên cứu chi tiết TSGTKS theo các nhóm phụ nữ khác nhau và
đặc trưng của hộ gia đình. Phân tích dưới đây sẽ xem xét tác động của một số biến số chính về
kinh tế xã hội và nhân khẩu học tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sau đó là phần
phân tích tổng hợp. Trước tiên, mức độ mất cân bằng giới tính được phân tích theo một số đặc
điểm nhân khẩu học của người mẹ. Các nhóm có TSGTKS thấp gồm nhóm phụ nữ là chủ hộ
gia đình (108,8) và các phụ nữ độc thân hoặc đã ly hôn (100,0), ngay cả khi số lần sinh ít. Ngược
lại, TSGTKS cao được quan sát thấy ở nhóm phụ nữ trên 30 tuổi (112,6). Tuy nhiên, lưu ý rằng
tỷ lệ này có thể là do tác động của thứ tự sinh cao trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi này hơn là tác
động đơn thuần của tuổi người mẹ. Phân tích đa tuyến tính trình bày dưới đây sẽ làm rõ tác
động tương ứng của các nhân tố quyết định đến TSGTKS.
Trình độ học vấn thường là một trong những nhân tố quyết định đến hành vi nhân khẩu học
và mẫu TĐTDS lần này cũng khẳng định giả thuyết này. TSGTKS phân theo trình độ giáo dục
của người mẹ có sự khác biệt đáng kể. Tỷ số này tăng dần từ 107,4 ở nhóm phụ nữ không biết
chữ (chiếm 7% mẫu) và 107,1 ở nhóm có trình độ tiểu học trở xuống, lên đến 111,4 ở nhóm có
trình độ trung học, và cuối cùng là 113,9 ở nhóm các bà mẹ có trình độ cao đẳng trở lên.
Hình 6: TSGTKS theo số năm đi học của người mẹ
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Mối quan hệ thuận chiều giữa trình độ giáo dục và TSGTKS cũng được quan sát thấy theo số
năm đi học10: TSGTKS cao nhất ở nhóm phụ nữ có trên 10 năm đi học (113,2), mặc dù số ca sinh
trong số các phụ nữ này khá nhỏ. Hình 6 phân bố TSGTKS của lần sinh gần nhất theo số năm
đi học của người mẹ11 và minh họa mối quan hệ thuận chiều giữa số năm đi học và TSGTKS.
Phân tích cho thấy một sự khác biệt lớn, TSGTKS ở nhóm phụ nữ chưa bao giờ đi học là 107,
gần với mức sinh học bình thường. Trong số phụ nữ đã từng đi học, TSGTKS dao động quanh
mức trung bình 110,6. Ngược lại, TSGTKS ở những phụ nữ có hơn 6 năm đi học tăng đột biến.
Mối quan hệ thuận chiều giữa giáo dục và lựa chọn giới tính nhìn qua có vẻ khó hiểu vì về mặt
lý thuyết phụ nữ có trình độ học vấn cao thường ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố truyền thống
như tâm lý ưa thích con trai dẫn đến hành vi lựa chọn giới tính trước sinh. Tuy nhiên mối quan
hệ này trên thực tế lại chịu ảnh hưởng bởi các biến số trung gian khác liên quan đến trình độ
học vấn. Đó là khả năng tiếp cận với thông tin về lựa chọn giới tính, mức sống cao hơn, khả
năng tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, có mức sinh thấp hơn và vì vậy nguy cơ không có
con trai cao hơn.
Phân tích sâu số liệu mẫu chỉ ra rằng TSGTKS ở nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số (không phải là
người Kinh) chỉ ở mức 105,9. Phân tích hệ thống các đặc điểm cá nhân của người mẹ không
phát hiện mối quan hệ nào giữa TSGTKS và một số biến số quan trọng như tình trạng việc làm,
tôn giáo, và tình trạng di cư. TSGTKS cao hơn một chút ở nhóm phụ nữ làm việc trong khu vực
công (112,4) hoặc nhóm phụ nữ không có việc làm trong tuần trước cuộc điều tra (111,9). Mặc
dù sự khác biệt này là rất nhỏ nhưng chúng sẽ được kiểm tra trong mô hình thống kê về mất
cân bằng giới tính khi sinh được giới thiệu trong phần sau.
TSGTKS cũng được phân tích theo các biến số hộ gia đình như chất lượng nhà ở và tài sản của
hộ sau khi kết nối các ca sinh với các biến số đặc điểm hộ gia đình của người mẹ. Hình 7 cho
thấy một số kết quả có ý nghĩa, những biến số màu xanh biểu thị mức TSGTKS thấp và màu đỏ
biểu thị mức TSGTKS cao.
Một số chỉ báo khác điển hình cho các hộ gia đình nghèo như không có nhà vệ sinh, không
có điện thắp sáng, nhà làm bằng vật liệu tre, gỗ, lá, đều có liên quan đến mức TSGTKS thấp.
TSGTKS của nhóm dân số này thấp gần với mức sinh học bình thường. Mức TSGTKS thấp nhất
liên quan đến các chỉ báo như tường nhà bằng đất vôi/rơm; nguồn nước ăn uống chính từ
nước suối, khe; sử dụng máy phát điện để thắp sáng. Ngược lại, mức TSGTKS cao quan sát được
ở các hộ gia đình sử dụng nước máy, sinh sống trong các khu chung cư, hoặc nhà xây bằng các
vật liệu xây dựng tốt. Các chỉ báo về tài sản hộ gia đình cũng cho bức tranh tương tự: TSGTKS
thấp ở các hộ gia đình không sử dụng TV, không sử dụng xe máy, trong khi mức TSGTKS cao lại
quan sát thấy trong các hộ gia đình có sử dụng máy tính cá nhân và các vật dụng hiện đại khác.
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Chỉ số này hơi khác với các biến số về giáo dục đã sử dụng trước đây như lớp học cao nhất. Chỉ số này
được chuyển tương đương sang hệ giáo dục 12 năm.
Số liệu được tính trung bình cho 3 năm liên tục nhằm khắc phục hạn chế số mẫu nhỏ.
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Hình 7: TSGTKS theo đặc điểm hộ gia đình và nhà ở

Nhà chung cư
Vật liệu làm nhà
Cột gạch/đá
Mái nhà kiên cố
Tường gạch/đá
Cột tre/gỗ
Mái tranh/lá
Tường gỗ/kim loại
Tường đất vôi/rơm
Tường phên/liếp
Nguồn chiếu sáng
Điện máy phát
Dầu lửa
Nhiên liệu đun nấu
Củi
Nguồn nước
Nước máy trong nhà
Nước máy công cộng
Nước giếng khoan
Nước khe
Hố xí
Hố xí hợp vệ sinh trong nhà
Không có hố xí
Tài sản hộ gia đình
Máy vi tính
Máy giặt
Tủ lạnh
Điện thoại cố định
Không có điện thoại
Không có xe máy
Không có tivi
104

106

108

110

112

114

116

118

120

Tỷ số giới tính khi sinh

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM:
CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT

29

7.

MỨC SỐNG VÀ TSGTKS

Các đặc điểm về hộ gia đình như trang thiết bị hiện đại, nguồn nước uống, chất lượng nhà ở
được trình bày trong phần trên không giải thích được tâm lý ưa thích con trai và tình trạng mất
cân bằng giới tính khi sinh. Mối liên quan trực tiếp giữa TSGTKS với sử dụng máy giặt là không
có ý nghĩa về mặt xã hội trừ phi các biến số dạng này được coi là các biến số gián tiếp biểu
thị cho mức kinh tế hộ gia đình. Vì thế, một chỉ báo tổng hợp được xây dựng dựa trên các đặc
điểm nhà ở và hộ gia đình để phản ánh tình trạng kinh tế hộ gia đình. Dựa trên chỉ báo này tất
cả các hộ gia đình và thành viên hộ được phân theo các nhóm kinh tế-xã hội (quy trình này
được mô tả trong Phụ lục 7). Chỉ số này cho phép chia số sinh theo tình trạng kinh tế-xã hội
của hộ gia đình của người mẹ theo năm nhóm: từ mức 20% nghèo nhất đến 20% giàu nhất.
Hình 8: TSGTKS theo năm nhóm kinh tế-xã hội của hộ gia đình
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Hình 8 trình bày TSGTKS theo tình trạng kinh tế-xã hội của hộ gia đình. Kết quả thu được cho
thấy có mối quan hệ khá rõ ràng giữa hai biến này: nhóm dân cư nghèo nhất có TSGTKS ở
mức bình thường, xấp xỉ giá trị 105. Kết quả này cũng tương đương với những quan sát về
TSGTKS theo các biến số cá nhân khác của người mẹ như tình trạng không biết chữ, hoặc
thuộc dân tộc ít người. Khi tình trạng kinh tế-xã hội nâng lên thì TSGTKS cũng tăng theo.
TSGTKS thấp nhất ở nhóm nghèo nhất và tăng lên mức 107,5 ở nhóm nghèo, và tới 112,8 ở
nhóm trung bình. TSGTKS ở 3 nhóm dân cư giàu nhất, chiếm 60% dân số, không khác nhau
nhiều và xoay quanh giá trị 112. Sự khác biệt rõ rệt về TSGTKS giữa các nhóm nghèo và các
nhóm giàu hơn cho thấy mất cân bằng giới tính khi sinh có liên quan chặt chẽ với tình trạng
kinh tế-xã hội tốt hơn. Một điều khá rõ ràng là sự khác biệt TSGTKS theo tình trạng kinh tế-xã
hội cũng tương tự như khác biệt của tỷ số này theo trình độ giáo dục của bà mẹ (xem Hình
6). Mặc dù khác biệt của TSGTKS theo tình trạng kinh tế-xã hội là tương đối lớn, xu hướng
tương tự cũng được quan sát thấy: các nhóm có trình độ phát triển xã hội thấp (không biết
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chữ, nghèo đói) có TSGTKS thấp, trong khi đó nhóm phát triển xã hội cao, có trình độ giáo
dục cao đẳng trở lên hoặc có mức sống cao có TSGTKS cao.
Khi xem xét theo thứ tự sinh, sự khác biệt của TSGTKS theo năm nhóm kinh tế xã hội càng
được khẳng định. Hình 9 trình bày TSGTKS theo tình trạng kinh tế-xã hội và thứ tự sinh. Kết
quả cho thấy mức độ gia tăng TSGTKS ở các lần sinh đầu (lần thứ nhất và thứ hai) là ngang
nhau ở nhóm kinh tế-xã hội trung bình. Nhưng đối với các lần sinh sau (từ lần sinh thứ ba
trở lên) thì TSGTKS đã tăng lên một cách đều đặn và liên tục, từ mức bình thường 105 trong
nhóm hộ gia đình nghèo nhất, đến mức 133 ở nhóm giàu nhất. Mặc dù TSGTKS của nhóm
giàu nhất được tính trên mẫu có số ca sinh nhỏ, kết quả cũng cho thấy các hộ gia đình thuộc
nhóm kinh tế khá giả đã cố gắng áp dụng lựa chọn giới tính trước sinh sau hai lần sinh đầu
tiên. Số liệu cũng cho thấy mức độ lựa chọn giới tính ở lần sinh thứ nhất và thứ hai tăng dần
theo trình độ kinh tế-xã hội, nhưng sự gia tăng rõ ràng hơn ở các lần sinh sau.
Hình 9: TSGTKS theo năm nhóm kinh tế-xã hội và thứ tự sinh
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Một cách khác để đánh giá mức độ ưa thích con trai là phân tích tỷ số lũy tiến theo thứ tự
sinh, tức là tính toán xác suất sinh thêm con theo cơ cấu giới tính của gia đình (Haughton và
Haughton 1995). Với sự hỗ trợ của biện pháp tránh thai hiện đại, các cặp vợ chồng có thể điều
chỉnh quy mô gia đình dựa trên số con và cơ cấu giới tính của các đứa con đã có. Hành vi lựa
chọn giới tính này khá khổ biến ở Việt Nam và giải thích tại sao lần sinh cuối cùng thường là
con trai hơn là con gái (xem Phụ lục 2). Việc tính toán tỷ số lũy tiến theo thứ tự sinh đòi hỏi
thông tin chi tiết về lịch sử sinh sản của tất cả phụ nữ - nhưng những thông tin này không
được thu thập trong TĐTDS, do vậy việc tính toán tỷ số này không thể thực hiện được. Tuy
nhiên sử dụng phương pháp phân tích thiết lập lại cơ cấu gia đình (xem Phụ lục 6) cho phép
ước lượng xác suất có thêm con dựa trên cơ cấu giới tính của số con đã có. Kết quả cho thấy
việc chưa có con trai trong gia đình là yếu tố quan trọng làm gia tăng xác suất có thêm con.
Chỉ báo về tỷ số lũy tiến theo thứ tự sinh này cũng được xem xét theo tình trạng kinh tế-xã
hội. Tỷ số này được ước lượng cho nhóm trẻ em dưới 15 tuổi (sinh sau năm 1994) khi ước tính
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xác suất sinh thêm con của các hộ gia đình. Phân tích được tập trung vào đứa con thứ hai vì tỷ
số lũy tiến từ 2 con lên 3 con là rất nhạy cảm khi tổng tỷ suất sinh đã giảm xuống dưới 3 con
từ hơn một thập kỷ qua. Khi xem xét theo tình trạng kinh tế-xã hội, đối với các gia đình có ít
nhất hai con, xác suất có thêm con thứ ba được tính toán dựa trên việc có hay không có con
trai trong hai người con đầu tiên.
Các kết quả phân tích được tóm tắt trong Hình 10. Hai đường cong đi xuống màu xanh thể
hiện xác suất có con thứ ba trong các gia đình đã có hai con. Đúng như dự tính, xác suất sinh
con thứ ba giảm khi tình trạng kinh tế-xã hội tăng lên. Điều này phản ánh trực tiếp mối quan
hệ ngược chiều giữa tình trạng kinh tế-xã hội và mức sinh. Tuy nhiên, những gia đình đã có
con trai trong lần sinh đầu (đường kẻ chấm) có tỷ số lũy tiến thấp hơn rõ ràng so với các gia
đình chưa có con trai (đường kẻ liên tục). Sự khác biệt này được quan sát thấy rõ ràng qua tất
cả các nhóm kinh tế-xã hội. Điều này cho thấy tâm lý ưa thích con trai là một động lực mạnh
mẽ làm gia tăng quymô gia đình và phổ biến ở tất cả các thành phần trong xã hội. Thực tế là
việc không có con trai trong các gia đình Việt Nam có tác động đến xác suất sinh con thứ ba,
cũng tương tự như tác động của tình trạng kinh tế-xã hội hộ gia đình.
Hình 10: Xác suất sinh con thứ 3 theo năm nhóm kinh tế-xã hội và tình trạng có hay
không có con trai trong các lần sinh trước
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Hình 10 cũng cho thấy khả năng sinh con thứ ba khi không có con trai trong các lần sinh
trước, được biểu diễn bằng tỷ số của hai xác suất, tăng lên theo trình độ kinh tế-xã hội. Xác
suất này là khoảng hơn 1,5 ở nhóm kinh tế-xã hội thấp nhất và 2,2 ở nhóm kinh tế-xã hội cao
nhất. Nỗ lực sinh bằng được con trai khi chưa có con trai trong các lần sinh trước vì thế lớn
hơn trong các nhóm gia đình khá giả hơn. Điều này có tác động rõ ràng đến hành vi lựa chọn
giới tính. Như minh họa trong Hình 9, TSGTKS thường rất cao ở các lần sinh thêm trong các
gia đình khá giả do khả năng tiếp cận với công nghệ chọn lọc giới tính hiện đại.
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Những kết quả rút ra từ số liệu trên khá rõ ràng: trong xã hội khi tư tưởng thích con trai còn
mạnh mẽ thì tình trạng kinh tế-xã hội là một trong những yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất
đến hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh. Một vài yếu tố trung gian cũng đóng góp
vào mối quan hệ này như khả năng tiếp cận sớm với các công nghệ hiện đại tại các cơ sở y
tế trong khu vực đô thị. Các gia đình khá giả với những phụ nữ có trình độ giáo dục cao hơn
và khả năng tài chính tốt hơn có xu hướng tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin, vì vậy thường
là những người đi đầu tiếp cận với các kỹ thuật lựa chọn giới tính hiện đại. Một yếu tố quan
trọng khác liên quan đến các hộ gia đình khá giả là mức sinh thấp, làm tăng nhu cầu lựa chọn
giới tính trước sinh.
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8.

PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
SỰ KHÁC BIỆT TSGTKS

Các yếu tố tác động tới sự khác biệt TSGTKS khá phong phú. Các yếu tố quan trọng nhất tác
động tới tình trạng mất cân bằng TSGTKS được tóm tắt trong một phân tích hồi quy đa tuyến
tính tổng hợp. Mô hình thống kê được sử dụng là mô hình hồi quy logistic cho số ca sinh gần
nhất với biến số sinh trai làm biến phụ thuộc. Tất cả các trường hợp sinh có đầy đủ thông tin
liên quan (bao gồm cả tình trạng kinh tế-xã hội hộ gia đình) được đưa vào mô hình và gia
quyền. Cần lưu ý rằng mô hình hồi quy tuyến tính lôgarit về xác suất sinh con trai có hạn chế
là phần lớn số ca sinh phân bố ngẫu nhiên giữa trai và gái.
Bảng 4 cho thấy mức độ tác động của các yếu tố tới sự gia tăng TSGTKS. Cần lưu ý rằng các
biến số không thể hiện mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc không được trình
bày ở đây. Một số biến như tôn giáo, nông thôn/ thành thị, hộ gia đình đa thế hệ đã được xác
định là không có ý nghĩa thống kê trong các phân tích trước. Các biến khác được đưa ra khỏi
mô hình do có quan hệ cộng tuyến với các biến khác (học vấn và tuổi) hay do mức ý nghĩa
thống kê thấp. Ngược lại, một số biến mới được đưa thêm vào mô hình và trình bày do chúng
có quan hệ thống kê trong mô hình đa tuyến tính này.
Bảng 4: Các yếu tố quyết định khả năng sinh con trai trong lần sinh gần nhất, mẫu
TĐTDS 2009
Tỷ suất
chênh

Sai số
chuẩn

Tỷ số Z

Mức ý nghĩa
thống kê

Thứ tự sinh 2

0,98

0,011

-1,47

0,142

Thứ tự sinh 3+

1,05

0,015

3,52

0,000

Là chủ hộ gia đình

0,96

0,017

-2,28

0,022

Chưa từng kết hôn

0,88

0,054

-2,09

0,037

Không di cư

1,03

0,013

2,01

0,045

Dân tộc ít người

0,96

0,014

-2,62

0,009

Tây Nguyên

0,95

0,017

-2,84

0,005

Đồng bằng sông Hồng

1,04

0,012

3,18

0,001

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp

1,03

0,014

2,16

0,030

Lao động trong lĩnh vực nhà nước

1,03

0,016

1,89

0,059

Nhóm kinh tế xã hội trung bình

1,03

0,015

2,08

0,037

Nhóm kinh tế xã hội giàu

1,04

0,017

2,66

0,008

Nhóm kinh tế xã hội giàu nhất

1,05

0,019

2,47

0,013

Xác suất sinh con trai

Hồi quy logistic có gia quyền của xác suất sinh trai (so với sinh gái)
n= 174.417 ca sinh
Log likelihood = -120641,28
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Nhóm biến số kiểm soát đầu tiên được xem xét trong phân tích liên quan đến thứ tự sinh. Sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê liên quan đến thứ tự sinh 3+ (tức là phụ nữ có từ 3 con trở lên),
hàm ý một sự gia tăng có ý nghĩa trong TSGTKS. Nhóm biến số thứ hai liên quan đến đặc tính
nhân khẩu học và xã hội của người mẹ và liên quan gián tiếp đến vai trò của người phụ nữ
trong gia đình. Trong khi độ tuổi không có tác động tới TSGTKS, nhóm phụ nữ là chủ hộ có
ít con trai hơn nhóm các phụ nữ khác (thường là vợ hoặc con dâu của chủ hộ). Tương tự như
vậy, nhóm phụ nữ đơn thân có xu hướng TSGTKS thấp. Những phụ nữ này có thể thuộc các
gia đình ít bị ràng buộc bởi lề lối phong kiến hoặc lễ nghi dòng họ hơn. Ở các gia đình này,
vai trò của nam giới (cha, chồng, và bố chồng) ít nổi bật hơn và quan niệm gia trưởng cũng
có thể yếu hơn. Kết quả là tâm lý truyền thống ưa thích con trai ít ảnh hưởng đến lựa chọn
sinh đẻ của phụ nữ. Biến số tiếp theo là tình trạng di cư cũng phản ánh một quá trình tương
tự: những phụ nữ không di cư có TSGTKS cao hơn. Nói một cách khác, những phụ nữ di cư có
TSGTKS thấp hơn, có thể là do phụ nữ di cư có tính tự chủ cao hơn. Tuy vậy, mối liên hệ nhânquả giữa tình trạng hôn nhân, di cư và mức độ mất cân bằng giới tính vẫn chưa rõ ràng. Nếu
lập luận theo tác động ngược lại của quan niệm phụ hệ, có thể giải thích rằng những phụ nữ
không sinh được con trai thường là những phụ nữ không kết hôn hoặc không chung sống
với chồng.
Nhóm biến số tiếp theo là dân tộc và nơi ở của phụ nữ. Các biến số này cũng có những tác
động tương tự như đã quan sát trước đây. Mô hình đa tuyến tính cho thấy ba biến số dân tộc
ít người, vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng có tác động độc lập tới TSGTKS. Ví dụ
TSGTKS thấp ở khu vực Tây Nguyên không đơn giản là kết quả của tình trạng kinh tế-xã hội
thấp hoặc thành phần dân tộc ít người. Lĩnh vực lao động và tình trạng kinh tế-xã hội hộ gia
đình là những biến số kiểm soát cuối cùng được đưa vào mô hình để xem xét, cũng có vai trò
độc lập với mức TSGTKS như đã quan sát trước đây. Điều này có thể thấy rõ ở ba nhóm kinh tế
xã hội cao nhất và nhóm phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (phần lớn là nông dân).
Nhóm phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công cũng có TSGTKS cao hơn. Những biến số này cho
thấy mức độ đa dạng của các nhóm dân cư, bao gồm phụ nữ lao động trong lĩnh vực nông
nghiệp, làm việc trong lĩnh vực công, hay thuộc các nhóm kinh tế xã hội cao. Tuy nhiên, do
thiếu các thông tin chi tiết về phân loại kinh tế-xã hội, không thể tiến hành phân tích sâu hơn
nữa về TSGTKS của các nhóm phụ nữ này.
Tóm lại, có thể khẳng định vai trò của ba yếu tố nhân khẩu học và xã hội tác động tới TSGTKS
đã được xác định trong các nghiên cứu trước đây, đó là tâm lý ưa thích con trai, mức sinh
thấp và khả năng tiếp cận với dịch vụ lựa chọn giới tính (Guilmoto 2009). Yếu tố thứ nhất là
tâm lý ưa thích con trai, được minh họa rõ nét thông qua TSGTKS thấp hơn ở những phụ nữ
có khả năng tự chủ cao hơn, cư trú ở các vùng và cộng đồng nơi có chế độ gia đình phụ hệ
truyền thống yếu hơn. Ngược lại, các quan niệm truyền thống về ưa thích con trai được quan
sát thấy mạnh mẽ hơn ở các gia đình nông thôn hoặc ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Yếu tố
thứ hai liên quan đến mức TSGTKS cao là đặc điểm nhân khẩu học và số con trung bình của
mỗi phụ nữ: tác động theo thứ tự sinh là hậu quả gián tiếp của giảm sinh và xác suất không
có con trai. Mặc dù mức sinh không thể đo lường trực tiếp từ số liệu cá nhân, tác động của
nó tới TSGTKS được thể hiện gián tiếp qua thứ tự sinh, tình trạng kinh tế-xã hội và giáo dục.
Yếu tố thứ ba tác động lên TSGTKS là sự sẵn có và tiếp cận các dịch vụ lựa chọn giới tính
trước sinh. Điều này được minh họa qua mối liên kết giữa TSGTKS và nhóm kinh tế-xã hội.
Tuy nhiên, TSGTKS không có quan hệ với việc định cư ở các khu đô thị, nơi tập trung các cơ
sở y tế tư nhân. Một chỉ báo quan trọng có lẽ là khoảng cách từ nơi sinh sống đến các thành
phố gần nhất, điều này có thể lý giải phần nào mức TSGTKS thấp hơn ở các khu vực nông
thôn, miền núi như Tây Nguyên.
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9.

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TSGTKS GẦN ĐÂY

Trong khi TĐTDS cung cấp bằng chứng quan trọng về mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh,
một vài ước lượng về chỉ số này đã có từ năm 2000. Các ước lượng này phần lớn được tính dựa
trên số liệu từ các cuộc điều tra biến động dân số hàng năm do TCTK tiến hành, và một số dựa
trên báo cáo số ca sinh tại các cơ sở y tế do Bộ Y tế tiến hành. Tuy vậy, chuỗi số liệu từ năm
2001 cho thấy TSGTKS dao động không theo một xu hướng rõ ràng, có thể là do kích thước
mẫu hạn chế trong các cuộc điều tra hàng năm.
Bảng 5: Ước lượng hàng năm của TSGTKS, 2001-2009
Năm

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Điều tra biến động dân số
hàng năm

109,0 107,0 104,0 108,0 106,0 109,8 111,6 112

TĐTDS

2009

110,6

Số sinh trong các cơ sở y tế

111

110,8

Nguồn: Điều tra biến động dân số hàng năm (nhiều năm); TĐTDS 2009; Bộ Y tế

Một báo cáo trước đây cho thấy TSGTKS bắt đầu tăng chậm từ năm 2000 và bắt đầu tăng
nhanh từ năm 2004 (UNFPA, 2009: 22). Sử dụng kỹ thuật gián tiếp với số liệu TĐTDS cho phép
kiểm tra lại các xu hướng TSGTKS gần đây. Phân tích phân bố theo tuổi và giới của trẻ em dưới
10 tuổi được trình bày dưới đây12.
Hình 11: TSGTTE theo năm sinh, xây dựng trên số liệu xây dựng lại nhóm trẻ em

Tỷ số giới tính trẻ em

111
110
109
108
107
106
105
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Năm sinh

12
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Trong tính toán này, quyền số mẫu hộ gia đình được sử dụng để chỉnh các sai số trong mẫu vùng thay vì
sử dụng quyền số cá nhân vì lý do trình bày trong Phụ lục 3.
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Hình 11 trình bày TSGTTE theo từng lứa tuổi, sau đó được phân nhóm lại theo năm sinh (ví
dụ trẻ em 2 tuổi sẽ tương đương sinh vào năm 2006). Số liệu cho thấy TSGTTE hàng năm dao
động ở mức 106 trong giai đoạn 1995-2004, sau đó tăng mạnh vào năm 2007, cuối cùng thì
giảm nhẹ vào năm 2008. Có thể thấy mức 106 là chỉ cao hơn mức sinh học bình thường một
chút. Lưu ý là TSGTTE này được ước lượng cho nhóm trẻ em 5 tuổi trở lên và có thể bị ảnh
hưởng bởi mức tử vong cao hơn về mặt sinh học ở trẻ em trai so với trẻ em gái trong vùng
một đoàn hệ tuổi. Khi xem xét sự khác biệt tỷ lệ tử vong theo giới, TSGTKS của đoàn hệ này
trên thực tế có thể cao hơn mức 107.
Điều thú vị là chuỗi số liệu trong Hình 11 cho thấy sự gia tăng TSGTKS ở cấp quốc gia mới chỉ
diễn ra từ sau năm 2004, mặc dù từ năm 2002 có thể quan sát thấy TSGTKS đã tăng nhẹ. Mức
gia tăng TSGTKS trong giai đoạn 5 năm trước TĐTDS vào khoảng 1 điểm phần trăm mỗi năm.
Phương pháp thiết lập lại cơ cấu hộ gia đình cho phép phân tích sâu hơn số liệu về TSGTTE,
bao gồm những kết quả dựa trên cấu trúc trước đây của hộ gia đình (Phụ lục 6). Hình 12 trình
bày TSGTTE theo năm sinh cho thấy sự tương phản về TSGTKS ở hai vùng của Việt Nam. Ở
vùng Tây Nguyên, TSGTTE không dao động nhiều và dao động quanh mức 106 (cần chú ý
kích thước của các đoàn hệ sinh của vùng này là nhỏ) và không có xu hướng gia tăng rõ rệt
nào. Trong khi đó, TSGTKS hàng năm ở vùng Đồng bằng sông Hồng biến động khá rõ nét,
nhưng đặc điểm nổi bật nhất là sự gia tăng mạnh mẽ TSGTKS từ mức 106 năm 2004 lên đến
115 trong vòng 5 năm. Sự gia tăng này cao hơn nhiều so với mức trung bình cả nước và có lẽ
bắt đầu sớm hơn một năm.
Hình 12: TSGTTE theo vùng và nhóm trẻ em theo năm sinh
116
Tây Nguyên
114
Tỷ số giới tính trẻ em

Đồng bằng sông Hồng
112
110
108
106
104
102
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Năm sinh
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Hình 13 trình bày TSGTTE theo cơ cấu giới tính của các lần sinh trước. Mẫu được phân thành
2 nhóm trẻ em: “có” và “không có” anh trai, với giả thuyết rằng không có con trai trong các
lần sinh trước là yếu tố ảnh hưởng đến giới tính của lần sinh tiếp theo. Mặt khác, ở những gia
đình đã có con trai có thể không có sự mất cân bằng giới tính ở các lần sinh sau. Quả vậy, số
liệu cho thấy TSGTTE dao động trong khoảng 105-106 cho những ca sinh của nhóm các phụ
nữ đã có con trai trong các lần sinh trước. Sự gia tăng TSGTKS trên phạm vi cả nước từ sau năm
2004 rõ ràng là không ảnh hưởng đến các gia đình đã có con trai. Nhưng với những gia đình
chưa có con trai thì tỷ số này tăng vọt từ sau năm 2003 và đạt mức 115 cho TSGTTE trong hai
năm trước cuộc TĐTDS.
Hình 13: TSGTTE theo tình trạng có hay không có anh trai và năm sinh của nhóm trẻ em
116

Chỉ có con gái
Tỷ số giới tính trẻ em
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Hình 14 kết hợp cơ cấu giới tính gia đình với tình trạng kinh tế-xã hội. Phân tích được thực
hiện với nhóm các gia đình đã có ít nhất một con, nhưng chưa có con trai. Mẫu nghiên cứu
được phân chia theo 5 nhóm kinh tế-xã hội. Những gia đình không có con trai thuộc nhóm giàu
nhất có TSGTKS tăng vọt vào năm 2004, từ mức 106 lên 111 và tiếp tục gia tăng cho đến năm
2008, đạt mức gần 120. Ngược lại, không có sự gia tăng rõ rệt nào trong nhóm các hộ nghèo
trong nửa đầu thập kỷ 2000, với TSGTKS ở mức 108. Như đã trình bày trong hình 10, không
có con trai là một yếu tố mạnh mẽ, thúc đẩy khả năng sinh con thứ ba ở tất cả các nhóm kinh
tế xã hội. Những phân tích chi tiết này cho thấy nhóm hộ gia đình không có con trai thuộc
nhóm nghèo nhất phản ứng chậm hơn so với những thay đổi quan sát thấy từ năm 2003 và
TSGTKS ở nhóm này vẫn duy trì ở mức 108 từ năm 2006, tương đương với mức TSGTKS của
các gia đình đã có con trai.
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Hình 14: TSGTTE ở các gia đình chưa có con trai trong các lần sinh trước theo tình trạng
kinh tế-xã hội và năm sinh
122
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Nhóm các hộ nghèo không có con trai
Nhóm các hộ giàu không có con trai
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Những thay đổi trong hành vi nhân khẩu học hiếm khi diễn ra bất chợt hoặc đồng loạt ở tất cả
các tầng lớp xã hội. Phân tích sự khác biệt cho thấy nhu cầu lựa chọn giới tính xuất hiện sớm
hơn ở một số nhóm dân số ở Việt Nam, đặc biệt là các nhóm dân cư sinh sống ở vùng Đồng
bằng sông Hồng và các hộ gia đình khá giả. Mặc dù ở cấp quốc gia, xu hướng gia tăng TSGTKS
chỉ rõ rệt từ năm 2005, thì ở các nhóm “tiên phong” này, có thể thấy TSGTKS đã bắt đầu tăng
từ năm 2004. Xu hướng này có thể tiếp tục kéo dài hơn nữa.
Điểm nổi bật là sự gia tăng TSGTKS ở Việt Nam diễn ra gần đây và duy trì trong 6 năm qua. Ở
Trung Quốc và Hàn Quốc, những quốc gia có số liệu hàng năm về TSGTKS cho thấy phải mất
10 năm TSGTKS ở các nước này mới tăng đến mức ở Việt Nam. Việt Nam có mức gia tăng nhanh
hơn và tương đương với mức gia tăng quan sát được ở các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ
trong vùng Cáp-ca, nơi mà TSGTKS đã tăng vượt mức 110 chỉ 5 năm sau khi bắt đầu quan sát
thấy vào những năm 1990.
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10. MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH VÀ CƠ CẤU
NHÂN KHẨU HỌC CỦA VIỆT NAM
Tháp dân số trong Hình 15 dựa trên số liệu mẫu TĐTDS cho thấy Việt Nam có những biến
động trong lịch sử nhân khẩu học. Đặc biệt, cơ cấu tuổi và giới tính của dân số đã phản ánh
những tác động của chiến tranh tới nhân khẩu học và quy luật sinh bù sau chiến tranh, với
dân số trên 55 tuổi có quy mô khá nhỏ và sự thiếu hụt tương đối số nam giới trong độ tuổi
này. Tuy nhiên, đến năm 2009, đặc điểm nổi bật của cơ cấu tuổi là sự giảm sút đáng kể của
nhóm dân số dưới 15 tuổi sau khi mức sinh giảm liên tục nhiều năm. Số sinh trong thời gian
2004-2009 tăng nhẹ không phản ánh mức sinh tăng, mà do ảnh hưởng của sự bùng nổ dân
số sau chiến tranh năm 1975. Nhóm dân số này hiện nay đang ở độ tuổi kết hôn và sinh con.
Hình 15: Dân số theo giới tính và nhóm tuổi, dựa trên mẫu 15% của TĐTDS 2009
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95
90
85
80
75

Nam
Nữ

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

Dân số theo giới và nhóm tuổi

Hình 16 cho thấy TSGT đặc trưng theo tuổi, tính toán từ tháp tuổi trình bày ở trên. Như dự
đoán, TSGT giảm theo tuổi có thể do tác động của mức tử vong về mặt sinh học cao hơn ở trẻ
em trai so với trẻ em gái trong cùng đoàn hệ tuổi. Tuy nhiên xu hướng giảm TSGT theo tuổi
này được tạo nên bởi các cấu thành khác nhau: sự gia tăng gần đây TSGTKS trong 10 năm
qua, sự suy giảm TSGT của nhóm dân số trưởng thành liên quan đến di cư quốc tế, thống kê
thiếu số nam giới trẻ không cư trú tại các hộ gia đình và cuối cùng là sự suy giảm TSGT nhanh
chóng trong nhóm dân số trên 45 tuổi do mức chết của nam giới trong nhóm tuổi này cao
do chiến tranh.

40

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM:
CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT

Theo quan sát và phân tích về xu hướng TSGTKS đã trình bày ở trên, TSGT của nhóm dân số ở
độ tuổi 5-14 ở mức 108 có vẻ bị ước lượng quá mức, cao hơn mức TSGTKS của nhóm trẻ em
sinh ra trong giai đoạn 1994-2003, mặc dù theo dự tính thì TSGT của nhóm trẻ em ở độ tuổi
5-14 lẽ ra phải thấp hơn TSGTKS của nhóm ca sinh tương ứng do mức tử vong trẻ em trai cao
hơn so với trẻ em gái về mặt sinh học. Thực tế là mức tỷ số giới tính này có thể bị ước lượng
quá mức do hệ thống quyền số theo giới tính (Phụ lục 3). Số liệu TĐTDS toàn diện sẽ cung cấp
một góc nhìn rõ ràng hơn về cơ cấu tuổi và giới tính.
Hình 16: Tỷ số giới tính theo nhóm tuổi, dựa trên mẫu 15% của TĐTDS 2009
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Dân số Việt Nam hiện nay vẫn có số nữ giới nhiều hơn nam giới. Điều này đã quan sát thấy từ
những năm 1960. Tỷ số giới tính của dân số tăng dần từ những năm 1970 và hiện nay là 98,1.
Hình 17 cho thấy mức độ dân số nam và nữ dư thừa theo từng độ tuổi vào năm 2009 thể hiện
sự khác biệt số tuyệt đối giữa dân số nam và nữ. Mức dư thừa nam giới ở phần bên phải của
hình13 cho thấy số dư thừa nam chủ yếu ở nhóm dân số trẻ, trong khi số dư thừa nữ chủ yếu ở
dân số già vì các lý do kể trên. Sự gia tăng gần đây về TSGTKS sẽ khuyếch đại tỷ lệ nam trong
dân số, khi nhóm dân số già dần qua đời và các nhóm dân số trẻ với nam giới chiếm phần hơn
sẽ dần thay thế. Về lâu dài, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ tác động đến sự phân bố giới
tính của dân số, dẫn đến mất cân bằng giới tính kéo dài, và điều này sẽ tác động đến cơ cấu
dân số Việt Nam trong hơn 50 năm nữa.
Các dự báo dân số dựa trên các tham số về mức sinh, mức chết (xem Phụ lục 8 về phương
pháp dự báo) được thực hiện để đánh giá các xu hướng nhân khẩu học tương lai. Một tham
số quan trọng của dự báo này là TSGTKS vì chỉ số này sẽ quyết định mức độ mất cân bằng
trong các thập kỷ tới14. Những tác động của tình trạng mất cân bằng TSGTKS phụ thuộc chủ
yếu vào hai yếu tố: mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh, bao gồm mức đỉnh điểm và thời
gian kéo dài xu hướng này trước khi trở về mức bình thường (nếu có thể).

13
14

Mức thiếu hụt cao nhất vào năm 1958, thể hiện qua hình khuyết ở nhóm nữ giới tuổi 50.
Xem Guilmoto (2010) để có chi tiết hơn về kỹ thuật này dựa theo dân số Trung Quốc và Ấn Độ.
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Hình 17: Mức dư thừa nam, nữ theo năm sinh
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Trong khi rất khó có thể dự báo chính xác TSGTKS hiện nay sẽ biến đổi như thế nào, đã có
những bằng chứng cho thấy sự gia tăng của TSGTKS có vẻ sẽ lan sang các quần thể dân cư
mới và các tỉnh mới trong một tương lai gần, tiềm ẩn khả năng gia tăng hơn nữa TSGTKS toàn
quốc. Để giải tỏa những dự đoán không chắc chắn, báo cáo này đưa ra ba phương án dự báo
nhân khẩu học dựa trên các xu hướng TSGTKS trong tương lai được trình bày dưới đây. Dự
báo này mang tính dự báo nhân khẩu học nhiều hơn là dự báo dân số, dựa trên ba tình huống
biến đổi TSGTKS trong tương lai, được rút ra từ những phân tích ở trên về sự khác biệt theo
vùng, tình trạng kinh tế-xã hội và xu hướng TSGTKS quan sát được từ năm 2003.
•
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Trong tình huống thứ nhất “không có can thiệp”, TSGTKS dự báo sẽ tăng lên 115 vào năm
2015, mức này tương đương với thực tế ghi nhận được ở Trung Quốc trong những năm
1990 và hiện đang quan sát được ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Theo tình huống này,
TSGTKS sẽ giữ ở mức này từ sau năm 2015. Đây là tình huống bi quan trong đó tình trạng

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM:
CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT

mất cân bằng giới tính là đặc điểm nhân khẩu học nổi bật của dân số Việt Nam trong
những năm tới. Tuy nhiên, mức TSGTKS dài hạn trong mô phỏng vẫn thấp hơn mức hiện
tại của Trung Quốc.
•

Ngược lại, tình huống thứ hai khả quan hơn với giả thiết rằng sự gia tăng TSGTKS diễn
ra chậm hơn và ở mức 115 vào năm 2020, sau đó dần trở về mức bình thường (105) vào
năm 2030. Tình huống này hàm ý những can thiệp chính sách công và thay đổi xã hội sẽ
kìm chế mức độ gia tăng TSGTKS, và kéo TSGTKS trở về mức bình thường, tránh cho Việt
Nam khỏi xu hướng như đã diễn ra ở một vài vùng của Trung Quốc hay Ấn Độ. Cả hai tình
huống này có thể xem như giới hạn trên và giới hạn dưới của tình trạng mất cân bằng
giới tính ở Việt Nam.

•

Tình huống thứ ba dựa trên giả thuyết rằng TSGTKS ổn định ở mức bình thường (105)
trong suốt giai đoạn 1999-2049. Giả định này hàm ý rằng nhóm dân số dưới 10 tuổi vào
năm 2009 không bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất cân bằng giới tính như hiện nay. Theo
tình huống này, phân bố dân số theo giới tính năm 2009 được điều chỉnh để loại bỏ số
dư thừa trẻ em trai do tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo các nhóm tham số khác nhau, cả ba tình huống trên đều chỉ ra rằng TSGT của toàn bộ
dân số sẽ tăng dần ở tất cả các khu vực dân cư (Hình 18). Theo như cả hai tình huống dự báo
lạc quan và bi quan thì bắt đầu vào năm 2020 trở về sau, tổng dân số nam sẽ nhiều hơn nữ.
Nhưng trong tình huống TSGTKS cao và không có can thiệp nhằm giảm tình trạng lựa chọn
giới tính trước sinh, TSGT của toàn bộ dân số sẽ tăng lên không ngừng, đạt mức 104 vào năm
2049. Trong tình huống thứ hai với TSGTKS sẽ giảm dần từ sau năm 2020, TSGT của toàn bộ
dân số sẽ tương đối ổn định, với mức dư thừa nam giới ít. Trong tình huống thứ ba, TSGT có
mức gia tăng chậm hơn, ổn định ở mức sinh học bình thường trong suốt giai đoạn này, và tỷ
lệ nữ giới trong dân số Việt Nam vẫn sẽ nhiều hơn trong nửa đầu thể kỷ này.
Hình 18: TSGT của dân số theo ba tình huống mô phỏng TSGTKS
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Hậu quả tiêu cực nhất của tình trạng mất cân bằng TSGTKS lên cơ cấu dân số của Việt Nam
trong tương lai sẽ tác động trực tiếp đến giới trẻ. “Thị trường hôn nhân” vốn dựa trên mối
quan hệ cân bằng và ổn định giữa tỷ lệ nam - nữ, nhưng sự gia tăng gần đây trong TSGTKS
có thể sẽ làm thay đổi các xu hướng trong quá khứ, và làm giảm khả năng tìm kiếm bạn đời
của nam giới. Điều này cũng tạo ra áp lực rất lớn đối với phụ nữ và có thể gây lên tình trạng
gia tăng bạo hành giới, buôn bán phụ nữ15. Hình 19 phản ánh mức độ mất cân bằng giới tính
trong nhóm dân số trưởng thành, tuổi 15-49. Kết quả thu được cho thấy TSGT của nhóm dân
số trưởng thành này thay đổi nhanh và mạnh mẽ hơn so với TSGT của toàn bộ dân số, như đã
trình bày trong Hình 18.
Từ sau năm 2009, TSGT của nhóm dân số tuổi trưởng thành trong độ tuổi kết hôn này sẽ tăng
từ mức 100 hiện nay lên 105 vào năm 2029, sự gia tăng này không phụ thuộc vào những thay
đổi của TSGTKS. Sau giai đoạn này, nó sẽ tăng tiếp lên 113 vào năm 2049 trong tình huống
không can thiệp. Như vậy, vào năm 2049, mức này tương ứng với việc dư thừa khoảng 12%
nam giới tuổi dưới 50. Sự dư thừa này có thể dẫn đến những thay đổi to lớn trong các mối quan
hệ về giới trong xã hội, với hàm ý rằng điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng trong
thị trường hôn nhân (còn gọi là “sức ép hôn nhân” - “marriage squeeze”). Theo tình huống dự
báo thứ hai, TSGT của dân số trưởng thành sẽ ở mức 110 năm 2044 và giảm đi sau đó. Khoảng
thời gian tính từ thời điểm TSGTKS bắt đầu giảm (2020) cho đến khi những tác động của đà
giảm sút này có thể quan sát được (2049) là khá dài. Tình huống thứ ba cho thấy TSGT của
nhóm dân số trưởng thành, trong trường hợp không có tình trạng mất cân bằng giới tính khi
sinh, sẽ tăng chậm dần và đạt đến mức dưới 105, biểu hiện một xã hội hoàn toàn khác trong
đó mức dư thừa nam giới là nhỏ (và có thể được điều chỉnh bằng cách kết hôn muộn).
Hình 19: TSGT của dân số trưởng thành (tuổi 15-49) theo các tình huống mô phỏng
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Trong khuôn khổ của chuyên khảo này không thể thảo luận toàn bộ các quá trình có thể diễn ra do tình trạng
gia tăng số nam giới và những tác động của nó đến gia đình và xã hội. Tóm lại, mất cân bằng giới tính có thể
ảnh hưởng bước đầu tới toàn bộ hành vi của nam giới và quá trình hình thành gia đình.
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Trong tình huống không có can thiệp, có thể dự báo rằng TSGTKS sẽ tăng đến mức 115 và
không giảm đi sau đó sẽ tạo ra sự dư thừa khoảng 58.000 trẻ em trai mỗi năm trong giai đoạn
2009-204916. Số nam giới dư thừa này biểu hiện mức TSGTKS cao bất thường được sử dụng
làm tham số trong các tình huống mô phỏng. Số trẻ em trai dư thừa hàng năm này được tích
luỹ qua một hay nhiều thập kỷ sẽ là những con số đáng kể so với một quốc gia như Việt Nam.
Mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay ở Việt Nam có thể ảnh hưởng nghiêm trọng
đến hệ thống hôn nhân trong tương lai. Một yếu tố khác góp phần tạo áp lực cho thị trường
hôn nhân là sự gia tăng tuổi kết hôn ở phụ nữ, độ tuổi này hiện nay là 22,8 tuổi - khá thấp
so với các quốc gia thuộc nhóm phát triển ở châu Á. Các xu hướng di cư cũng góp phần làm
mất cân bằng số lượng cô dâu và chú rể tương lai. Dự báo những bất thường trong hệ thống
hôn nhân do tình trạng mất cân bằng TSGTKS gây ra và những phản ứng có thể với sức ép
hôn nhân như kết hôn muộn, tình trạng gia tăng xuất cư, tình trạng độc thân ở nam giới, sẽ
là những rủi ro trong tương lai. Những tác động của tình trạng dư thừa nam giới hiện nay lên
cơ cấu nhân khẩu học ở Việt Nam là khó tránh khỏi.

16

Hình này phản ánh sự khác biệt giữa số trẻ em trai dư thừa theo dự báo và số nam vượt quá so với mức chuẩn
TSGTKS 105
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11. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TSGTKS TRONG TƯƠNG LAI
TỪ QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH

Những con số trong phân tích tác động của mất cân bằng TSGTKS lên cấu trúc dân số tương
lai cho thấy những rủi ro lớn khi chúng ta có thái độ “bàng quan” – không có can thiệp gì
nhằm điều chỉnh tình trạng mất cân bằng TSGTKS. Tình trạng mất cân bằng TSGTKS diễn
ra trong một thập kỷ nữa sẽ dẫn đến hậu quả không tránh khỏi là tình trạng dư thừa hàng
chục ngàn trẻ em trai được sinh ra, mà kết cục của nó là sự đảo lộn cơ cấu giới tính của dân
số trưởng thành sau 20 năm. Thực tế, mọi nỗ lực nhằm giảm số trẻ em trai dư thừa hôm nay
thông qua các can thiệp chủ đích và các chiến dịch tuyên truyền vận động sẽ góp phần làm
giảm bớt số nam giới phải trì hoãn hôn nhân hoặc sống độc thân trong tương lai. Tình trạng
nam giới sống độc thân là kết quả khó tránh khỏi của xu hướng mất cân bằng giới tính khi
sinh hiện nay: điều này sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong chức năng của cơ cấu gia đình
phụ hệ vốn phụ thuộc vào nam giới để duy trì các thế hệ. Nhu cầu có con trai thông qua hành
vi lựa chọn giới tính hiện đại sẽ làm tổn hại tới chính hệ thống gia đình phụ hệ này.
Điều quan trọng là phải xem xét những thay đổi tương lai trong xu hướng TSGTKS và đặc biệt
là cân nhắc các can thiệp có hiệu quả tới các xu hướng nhân khẩu học. Cũng cần lưu ý là sự
gia tăng TSGTKS không phải là không đảo ngược được. Tâm lý ưa thích con trai xuất phát từ
hệ thống gia đình phụ hệ cũng có thể thay đổi. Trên thực tế, các xã hội hiện đại ở Đông Á đã
chứng kiến sự cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới trong những thập kỷ vừa qua. Ví dụ như
Nhật Bản, mặc dù vẫn còn những sự khác biệt cố hữu giữa nam giới và nữ giới trong nhiều
lĩnh vực kinh tế và xã hội, nhưng điều kiện của phụ nữ đã dần được cải thiện trong 50 năm
qua thông qua các cơ hội giáo dục và việc làm. Hàn Quốc là quốc gia có sự gia tăng TSGTKS
nhanh chóng trong những năm 1980 cũng có những cải thiện tương tự. Trong thập kỷ 1980,
tình trạng mất cân bằng giới tính ở Hàn Quốc đã diễn ra giống như Trung Quốc khi công nghệ
xác định giới tính trước sinh trở nên sẵn có và cho phép phụ nữ loại bỏ các thai gái không
mong muốn. TSGTKS ở Hàn Quốc đã tăng đến mức 115 trong những năm đầu thập kỷ 90 của
thế kỷ 20. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là TSGTKS của Hàn Quốc đã giảm đi sau đó, bắt đầu từ
giữa những năm 1990. Tình trạng mất cân bằng giới tính đã giảm dần qua các năm, và hiện
nay ở mức 106. Đây là trường hợp duy nhất ghi nhận có sự bình ổn TSGTKS và cung cấp các
bài học kinh nghiệm về vai trò của chính sách công và các can thiệp xã hội nhằm ổn định
TSGTKS (Chun và Das Gupta, 2007).
Có một vài yếu tố tác động đến sự suy giảm TSGTKS từ giữa những năm 1990 ở Hàn Quốc,
một giai đoạn mang dấu ấn của tăng trưởng kinh tế và thay đổi xã hội. Thứ nhất, chính phủ
đã quy định phá thai chọn lọc giới tính là bất hợp pháp. Quy định này áp dụng một cách chặt
chẽ trong lĩnh vực y tế, đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt cấm phá thai chọn lọc giới tính.
Thứ hai, một loạt các đạo luật về lao động việc làm và gia đình được đưa ra đồng bộ từ những
năm 1980 đã thúc đẩy bình đẳng giới ở đất nước này. Thứ ba, tình trạng bất bình đẳng giới
dần được cải thiện với tỷ lệ phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn, có thu nhập và công việc
tốt hơn ngày càng tăng. Kết quả là phụ nữ kết hôn muộn hơn rất nhiều, thậm chí đến nay tỷ
lệ phụ nữ quyết định không kết hôn ngày càng tăng. Sự tác động của ba yếu tố này đối với
những thay đổi trong việc lựa chọn giới tính còn chưa được nghiên cứu rõ, song rõ ràng là
những can thiệp của chính phủ và những thay đổi trong xã hội đã có một vai trò quan trọng
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trong việc thay đổi nhận thức và quan niệm xã hội. Những chính sách can thiệp khác cũng
được áp dụng ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng những thay đổi gần đây trong TSGTKS ở các
quốc gia này cho thấy rằng TSGTKS mới chỉ ngừng tăng và giảm nhẹ ở một số khu vực. Vì thế,
những bằng chứng về đánh giá tác động của các can thiệp xã hội cụ thể đối với hành vi xã
hội này còn rất hạn chế.
Với những thành công còn hạn chế ở các quốc gia châu Á – trừ Hàn Quốc – nhằm giảm TSGTKS, thách thức ở phía trước là tìm kiếm những can thiệp có hiệu quả nhằm thay đổi tâm
lý ưa thích con trai và giảm thiểu hành vi lựa chọn giới tính trước sinh ở Việt Nam. Có nhiều
công cụ chính sách và các biện pháp can thiệp, tuy nhiên phần lớn chúng được trải nghiệm
ở các quốc gia khác và hiệu quả về khả năng giảm TSGTKS là không rõ ràng. Trước tiên, số
liệu thống kê thường xuyên về TSGTKS còn rất nghèo nàn trừ số liệu TĐTDS, các số liệu sẵn
có lại bị hạn chế trong việc sử dụng để đánh giá các xu hướng và sự khác biệt. Vì vậy cần phải
thu thập các số liệu thống kê định kỳ về xu hướng TSGTKS. Không thể đánh giá sự gia tăng
TSGTKS đầy đủ nếu không có sự tiếp cận với các nguồn số liệu thống kê có chất lượng và hệ
thống số liệu đăng ký khai sinh cung cấp thông tin chi tiết về khu vực, theo từng năm và vì
vậy đó là nguồn số liệu tin cậy nhất cho việc giám sát các xu hướng TSGTKS.
Một vài biện pháp can thiệp hiện nay chủ yếu dựa trên kiểm soát hoặc cấm lựa chọn giới tính.
Những biện pháp này khá phổ biến ở các quốc gia châu Á17. Tuy nhiên, các biện pháp này ít
hiệu lực vì tính khả thi và các lý do khác. Ví dụ, hầu như không thể xác định một ca phá thai là
do lựa chọn giới tính hay không. Tương tự, việc cấm xác định giới tính trước sinh cũng không
khả thi, nhất là khi lĩnh vực y tế tư nhân ngày càng mở rộng nhằm đáp ứng các nhu cầu của
các phụ nữ mang thai. Cách tiếp cận này không chỉ khó trong khâu thực hiện, mà còn có nguy
cơ làm tăng phá thai không an toàn. Ngoài ra, những kỹ thuật mới (xác định giới tính sử dụng
máu bào thai, các biện pháp sàng lọc phôi trước cấy,…) thậm chí còn gây khó khăn hơn nữa
cho việc giám sát trong tương lai.
Các biện pháp can thiệp kể trên giải quyết khâu “cung” về lựa chọn giới tính, bằng cách nhằm
vào tính khả thi của phá thai chọn lọc giới tính. Tuy nhiên, cũng có các can thiệp giải quyết
“cầu” của hiệu tượng gia tăng TSGTKS, ví dụ như tâm lý ưa thích con trai của các hộ gia đình.
Ưa thích con trai ở Việt Nam do nhiều yếu tố khác nhau, từ các yếu tố về tín ngưỡng liên quan
chặt chẽ tới vai trò của con trai trong các nghi lễ gia đình đến nhu cầu thực tế về lao động
nam trong các gia đình nông dân. Xuyên suốt trong các khía cạnh khác nhau của tình trạng
bất bình đẳng giới này là hệ thống phụ hệ, trong đó con trai là không thể thiếu để tiếp nối
gia đình. Những biểu hiện của nó thể hiện qua nhiều khía cạnh như tín ngưỡng, tâm lý, xã
hội, chính trị, kinh tế, tất cả gắn với vai trò ít quan trọng của con gái trong các hộ gia đình
Việt Nam. Theo Bélanger (2002), thành kiến về giới tiếp tục tồn tại ở Việt Nam vì nhiều lý do
khác nhau và những lý do này có xu hướng củng cố lẫn nhau. Tuy nhiên, số liệu TĐTDS cũng
cho thấy những khác biệt đáng kể giữa các vùng trên cả nước về tâm lý ưa thích con trai. Đây
là một đặc điểm có thể có liên quan chặt chẽ tới những biến đổi trong hệ thống quan hệ họ
hàng và truyền thống gia đình phụ hệ (xem phân tích chi tiết trong Phụ lục 9).
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Lựa chọn giới tính bị cấm ở Việt Nam (Pháp lệnh Dân số 2003). Quy định này được củng cố bằng Nghị định ra
đời tháng 10/2006 và những quy định gần đây. Việc triển khai các quy định này trên thực tế còn hạn chế và
việc giám sát thực thi các quy định pháp luật này trong các cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn.
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Những can thiệp chính sách nhằm thay đổi tâm lý truyền thống ưa thích con trai vì thế thường
đa dạng và có sự bổ sung lẫn nhau. Cách tiếp cận đầu tiên là tập trung vào môi trường pháp
lý. Nhiều quốc gia đã phát triển các đạo luật và khung pháp lý nhằm bảo vệ hiệu quả các
quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Thay đổi hệ thống pháp luật, giới thiệu các luật bảo vệ phụ
nữ, triển khai và giám sát việc thực hiện các đạo luật này là cần thiết để đảm bảo sự bình
đẳng giới. Can thiệp pháp lý bao trùm phần lớn các vấn đề trong gia đình (hôn nhân, thừa
kế), giáo dục, việc làm, và vị thế chính trị. Sự bất bình đẳng trong thừa kế là một ví dụ, phần
lớn con gái được thừa kế ít tài sản gia đình hơn, bao gồm quyền sử dụng đất, khiến cho họ bị
gạt ra ngoài lề và ít có giá trị trong xã hội. Một số các can thiệp kinh tế cụ thể (như học bổng,
thưởng, phụ cấp, nơi học…) cũng đã được sử dụng để điều chỉnh mức độ bất bình đẳng giới,
bù trừ lại những chi phí kinh tế cho con gái, khuyến khích các bậc cha mẹ có cách nhìn tích
cực với con gái như với con trai. Những biện pháp kinh tế này khá tốn kém, vì vậy cần được
tập trung đúng mức cho các nhóm dân cư trọng tâm như các cặp vợ chồng chỉ có con gái
trong các vùng có mức sinh thấp.
Một cách tiếp cận khác là sử dụng các chiến dịch truyền thông hướng tới bình đẳng giới, kết
hợp với các hoạt động vận động chính sách khác. Những chiến dịch này có thể nhằm vào
những tập tục truyền thống trước đây (hệ thống hôn nhân, các nghi lễ hủ tục…). Thành kiến
về giới kéo dài và thường được minh họa qua các câu tục ngữ, ngạn ngữ, lưu truyền qua các
thế hệ, thậm trí ngay cả khi các điều kiện của phụ nữ đã được cải thiện. Những chiến dịch
cũng có thể nhằm vào các nhóm đối tượng nhất định (cán bộ y tế, lãnh đạo chính trị, các gia
đình có trình độ học vấn cao, các gia đình không có con trai…). Những chiến dịch và vận
động này khó có thể có hiệu quả tức thời hoặc làm thay đổi thái độ xã hội trong thời gian
ngắn. Nhưng chúng tạo nên một cấu thành cần thiết trong việc chuyển đổi hệ thống giới của
xã hội và góp phần tạo nên môi trường mới ở đó vai trò của phụ nữ được đánh giá cao hơn
so với trước kia.
Những sáng kiến này18 cần hướng tới thay đổi thái độ và hành vi phân biệt đối xử, nhưng
cũng không được bỏ qua những chuyển biến trong môi trường xã hội, kinh tế và chính trị,
có ảnh hưởng gián tiếp đến các mối quan hệ về giới. Sự tham gia vào các hoạt động chính trị
cũng đáng lưu ý, vì phụ nữ có xu hướng tham gia tích cực vào hoạt động xoá bỏ định kiến về
giới. Hệ thống hưu trí là một ví dụ khác vì có mối quan hệ chặt chẽ giữa nhu cầu có con trai
và hệ thống hỗ trợ người già. Các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan hành chính ở các cấp sẽ
đóng vai trò quyết định đến sự thay đổi này trong tương lai.
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Chuyên khảo này không xem xét các dự án và các can thiệp do Bộ Y tế triển khai gần đây, bao gồm các can
thiệp hướng tới các gia đình có con gái, học bổng cho học sinh nữ, hỗ trợ người già, và các chiến dịch nâng
cao nhận thức khác.
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12. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Trong nhiều năm, mức độ và bản chất của sự khác biệt của tình trạng mất cân bằng giới tính
khi sinh theo khu vực địa lý ở Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng. Kết quả của cuộc TĐTDS lần này
đã xoá bỏ những nghi ngờ về vấn đề này thông qua cung cấp các bằng chứng chi tiết và đầy
đủ về mất cân bằng giới tính khi sinh có liên quan tới hiện trạng lựa chọn giới tính trước sinh
và mức độ phổ biến của hiện tượng này trong xã hội. Lúc này, chúng ta có thể khẳng định
rằng tỷ trọng của trẻ em trai được sinh ra đã tăng lên trong thập kỷ qua, đặc biệt từ sau năm
2003, cùng với sự phát triển của dịch vụ siêu âm hiện đại chất lượng cao19.
Hiện nay TSGTKS ở Việt Nam là 110,6, tăng nhẹ so với các khu vực khác, tương đương với
mức của Ấn Độ, nơi mà TSGTKS đã tăng lên từ 20 năm nay và hiện đang có một số dấu hiệu
cho thấy mức độ gia tăng đã chững lại (UNFPA India)20. Sự gia tăng TSGTKS ở Việt Nam gần
đây gây ra nhiều mối quan ngại vì nhiều lý do. Thứ nhất, không có một quốc gia nào ở khu
vực Đông Nam Á như Thái Lan, Cambodia, Indonesia, với trình độ phát triển kinh tế xã hội
và nhân khẩu học tương đương với Việt Nam lại có hiện tượng này. Việt Nam là quốc gia duy
nhất trong khu vực nơi mà sự ưa thích về giới đã chuyển hóa thành mất cân bằng dân số. Thứ
hai, sự gia tăng TSGTKS ở các quốc gia trong Bảng 1 xuất hiện khá sớm, từ những năm 80, 90
của thế kỷ 20, trong khi đó hiện tượng này mới xuất hiện ở Việt Nam gần đây và tăng mạnh
từ những năm 2003-2004. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia khác, xu hướng gia tăng
TSGTKS ở Việt Nam có thể tiếp tục trong những năm tới.
Ngoài ra, phân tích cũng chỉ ra một số nhóm dân cư cũng như một số vùng vẫn chưa bị ảnh
hưởng bởi hiện tượng này, một phần là vì các lý do kinh tế, nhân khẩu học liên quan đến tình
trạng đói nghèo, mức độ đô thị hoá thấp, mức sinh cao, và trình độ giáo dục thấp. Những yếu
tố này sẽ thay đổi trong tương lai, kéo theo TSGTKS của toàn quốc sẽ có thể tăng đến mức
113 cho các nhóm kinh tế xã hội giàu nhất và 115 ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Mô phỏng
nhân khẩu học cho thấy hệ luỵ của hiện tượng này sẽ tác động đến mức TSGT dân cư trưởng
thành, qua đó tác động đến hệ thống hôn nhân.
Trong khi những tính toán về TSGTKS cho những kết quả rõ ràng, các cơ chế xã hội tác động
đến sự gia tăng này chưa được biết rõ. Việt Nam có đủ ba điều kiện cho sự gia tăng TSGTKS:
tâm lý ưa thích con trai, mức sinh thấp, và tiếp cận với công nghệ lựa chọn giới tính. Tuy nhiên
vẫn còn một số câu hỏi không thể giải quyết từ số liệu của TĐTDS, đó là tâm lý ưa thích con
trai và lựa chọn giới tính trước sinh. Theo các công bố trước đây (Viện nghiên cứu Phát triển
xã hội, 2007, Bélanger và cộng sự, 2009), nguyên nhân trực tiếp có vẻ như là các cặp vợ chồng
đã áp dụng phá thai chọn lọc giới tính, sau khi biết giới tính của thai nhi thông qua việc chẩn
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Tình trạng gia tăng nhanh chóng dịch vụ siêu âm đã được mô t ả chi tiết trong nghiên cứu của Gammeltoft
và Hanh (2007) và Gammeltoft (2007). Những điều tra nhân khẩu học do TCTK thực hiện năm 2006 chỉ ra
rằng 2/3 các bà mẹ biết giới tính của con mình trước khi sinh (UNFPA 2007).
Xem Das Gupta và cộng sự (2009), Guilmoto (2009) về những bình luận về khả năng bình ổn TSGTKS ở
các quốc gia Châu Á.
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đoán giới tính trước sinh. Tuy nhiên do lựa chọn giới tính trước sinh là bất hợp pháp ở Việt
Nam, các thông tin liên quan không được thu thập đầy đủ trong các điều tra định lượng. Do
đó, mức độ lựa chọn giới tính chủ yếu vẫn dựa trên các giả thuyết rút ra từ các số liệu mất cân
bằng TSGTKS và quan hệ của nó với cơ cấu giới tính của các lần sinh trước. Các nghiên cứu
thực địa sẽ góp phần lý giải cách các cơ sở y tế đã đáp ứng nhu cầu có con trai thế nào và xử
lý các tình huống liên quan đến pháp lý hiện nay ra sao.
Ngoài ra các điều tra về hệ thống giới ở các khu vực cũng rất cần cho việc phân tích các chiều
cạnh khác của hiện tượng ưa thích con trai quan sát được ở hầu hết các nhóm xã hội. Một
trong những cấu thành quan trọng là các giá trị văn hoá truyền thống đã được lưu truyền qua
các thể chế truyền thống (gia đình phụ hệ, cộng đồng làng xã), trong khi đó ưa thích con trai
cũng phụ thuộc vào những chuyển biến kinh tế xã hội gần đây ở Việt Nam. Những đặc điểm
này sẽ quyết định mức độ quan tâm của các nhà hoạch định chính sách trong việc nâng cao
thái độ bình đẳng giới thông qua việc hỗ trợ các can thiệp và chiến dịch thúc đẩy thay đổi
thái độ và hành vi. Như đã thấy, kinh nghiệm của Hàn Quốc đã chỉ ra ba nhóm yếu tố góp
phần bình ổn TSGTKS trong những năm 1990: tăng cường hiệu lực pháp luật trong việc cấm
lựa chọn giới tính, những thay đổi sâu sắc trong môi trường chính sách sau khi ban hành các
đạo luật mới về gia đình và việc làm, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với các cơ hộ giáo dục
và việc làm.
Những quan sát trên cho thấy cần giám sát chặt chẽ các xu hướng TSGTKS trong những năm
tới. Thống kê định kỳ về TSGTKS và các phân tích sâu định tính về các lĩnh vực gia đình và giới,
tổng kết đánh giá các can thiệp về TSGTKS tại địa phương sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều khía
cạnh của hành vi lựa chọn giới tính trước sinh và các yếu tố kinh tế-xã hội ẩn đằng sau tâm lý
ưa thích con trai và các đáp ứng đối với can thiệp. Những nghiên cứu này sẽ đưa ra những gợi
ý quan trọng về mức độ và hậu quả xã hội của thực hành lựa chọn giới tính trước sinh. Chúng
sẽ trợ giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng những chiến lược và chương trình can
thiệp có hiệu quả ngăn chặn sự gia tăng TSGTKS.
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN TSGTKS VÀ KÍCH THƯỚC MẪU
Tỷ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ em trai được sinh ra trên 100 trẻ em gái. TSGTKS
ở mức chuẩn sinh học là 105, nhưng số liệu thống kê trên phạm vi toàn cầu cho thấy thực tế
tỷ số này dao động trong khoảng 104-106, với mức độ biến thiên nhỏ ở mỗi quốc gia và theo
thời gian. Khi tính toán TSGTKS trên số mẫu lớn, không bị sai số từ hệ thống đăng ký khai sinh
tin cậy, mức độ sai số duy trì ở mức 1 điểm phần trăm. Điều đó có nghĩa là sai số không thể
là nguyên nhân của hiện tượng gia tăng TSGTKS quan sát thấy ở nhiều khu vực châu Á, bao
gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ nhạy cảm của tính toán TSGTKS với cỡ mẫu nhỏ là một
vấn đề đã được biết đến trong phân tích TSGT. Bảng 6 cho thấy độ nhạy cảm của tính toán
thông qua khoảng tin cậy 95% của các ước lượng cho các mẫu từ 1.000 đến 100.000 quan
sát. Các tính toán này dựa trên mức TSGTKS ước lượng hiện hành của Việt Nam (mức 110,6).
Có thể thấy mức 110,6 không khác biệt có ý nghĩa so với mức bình thường 105 với mẫu quan
sát 5.000 ca. Với mẫu 20.000 ca sinh thì khoảng tin cậy tương đương với mức +/- 3 phần trăm.
(107,6-113,7)
Bảng 6: Các ước lượng TSGT theo kích thước mẫu với khoảng tin cậy 95%
Kích thước
mẫu

1 000 2 000 5 000 10 000

20 000

50 000 100 000 200 000 500 000

TSGTKS

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

Ngưỡng dưới 97,7
của ước lượng

101,3

104,6

106,3

107,6

108,7

109,2

109,6

110,0

Ngưỡng trên 125,3
của ước lượng

120,8

116,9

115,0

113,7

112,6

112,0

111,6

111,2

Như vậy, kích thước mẫu rất quan trọng đảm bảo kết quả có ý nghĩa thống kê của TSGTKS.
Bảng 7 trình bày đặc điểm của mẫu và các tập hợp con được sử dụng cho phân tích. Cột thứ
nhất cho biết số quan sát, cột thứ hai cho biết ước lượng đã được gia quyền (các số thập phân
được làm tròn). Dòng cuối chỉ số sinh gần nhất và một số hạn chế trong mẫu. Ước lượng của
các tỉnh trình bày trong Phụ lục 4.
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Bảng 7: Mẫu sử dụng cho các ước lượng khác nhau, số liệu mẫu TĐTDS 2009
Mẫu quan sát

Mẫu đã gia quyền

Số hộ gia đình
Số cá nhân

14.177.590
3.692.042

14.177.590
3.692.042

Tỉnh: Dân số trung bình
Tỉnh có dân số lớn nhất
Tỉnh có dân số ít nhất

225.041
663.169 (Hà Nội)
117.367 (Lai Châu)

225.041
1.177.203 (TP. Hồ Chí Minh)
61.168 (Lai Châu)

Khu vực đô thị

3.621.262

4.193.352

Dân tộc ít người

3.281.357

2.014.438

Dân số dưới 5 tuổi

1.260.187

1.202.904

Phụ nữ tuổi 15-49

4.021.751

4.053.178

Số phụ nữ sinh con trong 12
tháng trước

260.768

247.632

Số sinh trong 12 tháng trước

262.232

247.603

PHỤ LỤC 2: SỬ DỤNG SỐ SINH BÁO CÁO ĐỂ TÍNH TOÁN TSGTKS
TSGTKS được tính toán dựa trên số sinh báo cáo trong 12 tháng trước khi diễn ra cuộc điều
tra. Tuy nhiên, một số ca sinh gần đây không được đưa vào phân tích vì các lý do khác nhau21.
Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng, không thể sử dụng chỉ báo này để đánh giá xu hướng
gần đây về mức độ gia tăng TSGTKS bằng cách tính toán các mức TSGTKS cho các giai đoạn
trước. Lý do là vì TSGTKS của “lần sinh cuối” có xu hướng bị chệch do tâm lý ưa thích con trai
như trình bày trong Bảng 8. Sai số tăng TSGTKS ở các lần sinh xảy ra đã lâu trong quá khứ
thường là do sự gia tăng tỷ lệ những “lần sinh cuối” hay “lần sinh gần nhất” được báo cáo mà
thực tế là “lần sinh cuối cùng”. Tuy nhiên do nhiều cặp vợ chồng quyết định ngừng sinh sau
khi đã có con trai, dẫn đến sự gia tăng đáng kể số con trai trong các lần sinh cuối cùng. Ví dụ,
TSGTKS của “lần sinh cuối” năm 2000 là 128,8 một mức cao bất thường so với mức TSGTKS
thực tế. Việc bỏ qua các lần sinh con gái cũng là một yếu tố làm sai số. Tuy nhiên không có sai
số nào khi tính toán TSGTKS trong 12 tháng trước.
Bảng 8: TSGT của “lần sinh cuối” theo năm sinh, số liệu mẫu TĐTDS 2009
Năm

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TSGTKS

128,8

123,8

122,2

119,6

117,0

116,3

114,4

112,9

110,4

112,4

21
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Trong trường hợp các ca sinh của các phụ nữ đã tử vong hoặc di cư trước cuộc điều tra bị ghi thiếu trong mẫu,
nhưng điều này không tạo nên sự khác biệt trong các ước lượng.
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Lần sinh cuối báo cáo trong TĐTDS có thể có liên hệ với nhiều đặc điểm của bà mẹ cũng như
hộ gia đình. Tuy nhiên rất khó kết nối TSGTKS với các đặc điểm của người cha: không phải chỉ
do một số bà mẹ không chung sống với chồng (do di cư, li hôn hoặc goá), mà còn do cách hỏi
của TĐTDS không cho phép xác định ai là chồng của mỗi phụ nữ trong gia đình22.
Khi số sinh của lần sinh cuối quá nhỏ, TSGTTE được sử dụng và tính toán cho nhóm trẻ em
dưới 5 tuổi. Nhóm dân số này có cỡ mẫu gấp 5 lần số ca sinh trong 1 năm trước (vì vậy cung
cấp khoảng tin cậy cao gấp khoảng 2 lần so với lần sinh cuối). Tuy nhiên, chỉ số này bị ảnh
hưởng bởi sự khác biệt về mức tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em theo giới tính (mức tử vong trẻ
em trai về sinh học cao hơn một chút so với trẻ em gái). Ngược lại với đo lường dựa trên số
sinh các bà mẹ khai báo, TSGTTE không thể kết nối được với đặc tính xã hội và nhân khẩu học
của bà mẹ.
PHỤ LỤC 3: TẠI SAO TSGTKS KHÁC VỚI TSGTTE DƯỚI MỘT TUỔI?
So sánh các TSGT rút ra từ số liệu TĐTDS 2009 cho thấy sự khác biệt nhỏ giữa TSGT trong
vòng 12 tháng trước thời điểm điều tra (110,6) (dựa trên số sinh do các bà mẹ khai báo) và
TSGT trẻ em từ 0-11 tháng tuổi (112,6). Với số lượng quan sát của hai nhóm (247.603 ca sinh
và 251.744 trẻ sơ sinh) thì sự khác biệt TSGT này là đáng kể và cần làm rõ. Nhóm trẻ em dưới
1 tuổi được sinh ra trong 12 tháng trước thời điểm điều tra nhưng bị tác động của mức chết,
về sinh học vốn cao hơn ở trẻ em trai. Vì vậy, thông thường TSGTTE dưới 1 tuổi hơn thấp hơn
TSGTKS, chứ không phải cao hơn như trong ước lượng của báo cáo này. Tương tự như vậy,
TSGTTE dưới 5 tuổi (115,5), là nhóm dân số sinh ra trong giai đoạn 2004-2009, cao hơn đáng
kể so với TSGTKS của năm 200923.
Khả năng báo cáo thiếu số sinh trong 12 tháng trước hoặc số trẻ em dưới một tuổi cũng được
xem xét bằng cách so sánh số trẻ em và số sinh trong mỗi hộ gia đình. Kết quả là số trẻ em và
số sinh trong từng hộ gia đình khớp nhau hoàn toàn, không có sự khác biệt nào đáng kể về
giới. Như vậy sự khác biệt giữa TSGTKS và TSGTTE dưới 1 tuổi là do hệ thống quyền số theo
giới áp dụng cho các cá nhân. Quyền số mẫu gốc được thiết kế cho các đơn vị lấy mẫu và
phân tầng điều tra. Tuy nhiên, theo các báo cáo của TĐTDS, hệ thống quyền số sau đó được
điều chỉnh cho khớp với tổng dân số theo giới tính năm 2009. Kết quả là quyền số không chỉ
biến thiên theo hộ gia đình mà còn theo giới tính. Thực tế là quyền số cho con trai cao hơn
quyền số cho con gái ngay trong cùng một đơn vị lấy mẫu và trong cùng một hộ gia đình.
Tác dụng của phương pháp gia quyền điều chỉnh đối với giới tính phân bổ theo tuổi được
minh hoạ trong Hình 20 trình bày quyền số trung bình theo giới tính của trẻ em dưới 15 tuổi
trong toàn bộ mẫu điều tra24. Có thể thấy quyền số cho nam giới cao hơn nữ giới ở tất cả các
nhóm tuổi. TSGT của các quyền số này trình bày bên phải của Hình 20 nằm trong khoảng
102-104, luôn lớn hơn 100. Nói cách khác, trong cùng một quận/huyện điều tra hoặc trong

22

23
24

Trường hợp duy nhất có thể xác định người cha là các hộ gia đình hạt nhân, trong đó cha mẹ cũng là chủ hộ
(có biến số xác định quan hệ với chủ hộ). Trong mẫu nghiên cứu, số này chiếm không đến 57% số phụ nữ có
sinh con trong năm trước điều tra.
Sự khác biệt do di cư theo giới tính ở lứa tuổi này không đáng kể.
Giá trị trung bình này thu được từ toàn bộ mẫu. Ngoài sự khác biệt theo giới tính do quyền số, những số liệu
cũng bị tác động của phân bố của các đơn vị lấy mẫu theo tuổi.
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cùng một hộ gia đình, con trai nhận được gia quyền với quyền số thống kê cao hơn con gái.
Sự khác biệt này tác động trực tiếp đến TSGT của toàn bộ dân số. Hơn nữa, quyền số thay đổi
theo tuổi, tăng lên cho nhóm 5 và giảm cho nhóm 10 tuổi. Cũng có những thay đổi riêng biệt
cho nhóm 1 tuổi: trong khi quyền số cho trẻ em gái giảm dần từ 0 đến 4 tuổi, quyền số cho
trẻ em trai lại tăng bất ngờ ở nhóm 1 tuổi. Kết quả là, TSGT của nhóm dân số 1 tuổi cao bất
thường (112,6) và cao hơn TSGT của các nhóm trẻ em khác. Điều này tác động đến việc tính
toán TSGT dựa trên phân bố tuổi và giới tính và giải thích tại sao TSGT của nhóm trẻ em 1 tuổi
lại cao bất thường (112,6).
Để khắc phục những khó khăn liên quan đến quyền số theo giới tính, trong một số trường
hợp có thể sử dụng quyền số hộ gia đình – không đặc trưng theo giới tính – thay vì dùng
quyền số cá nhân để tính toán TSGT. Quyền số hộ gia đình được dựa trên quyền số của huyện
điều tra trong thiết kế dàn mẫu và sau đó điều chỉnh loại bỏ tình trạng mất cân bằng giữa
mẫu của các vùng. Sử dụng quyền số hộ gia đình, TSGT của trẻ em dưới 1 tuổi là 109,7. Do
mức chết trẻ sơ sinh ở trẻ em trai về sinh học cao hơn trẻ em gái, TSGTTE cho trẻ sơ sinh được
điều chỉnh mức chết trẻ sơ sinh, kết quả cho TSGTKS là 110,7 cho trẻ em dưới 1 tuổi theo số
liệu TĐTDS25. Giá trị này sát với mức TSGTKS 110,6, dựa trên số ca sinh báo cáo và thể hiện tính
nhất quán trong các số liệu đưa ra. Mặc dù vậy, chỉ có số liệu đầy đủ của TĐTDS tính cho toàn
bộ dân số mới cung cấp chính xác sự phân bố theo tuổi và giới tính trên phạm vi cả nước.
Hình 20: Quyền số thống kê theo tuổi, giới tính, và TSGT tương ứng
6

113
Nữ

Tỷ số giới tính gia quyền

5,9

111

5,8

109

5,7

107

5,6

105

5,5

103

5,4

101
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tuổi

25

56

Sử dụng Bảng sống của TĐTDS theo giới tính để dự báo ngược từ sơ sinh sang số sinh (TĐTDS 2010).
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PHỤ LỤC 4: TSGTKS THEO TỈNH
Hình 21 trình bày TSGTKS theo tỉnh dựa trên số sinh trong 12 tháng trước khi điều tra. Như đã
đề cập ở trên, số ca sinh thường khá nhỏ ở mỗi tỉnh và mẫu chỉ bao gồm 15% toàn bộ dân số.
Số ca sinh trung bình cho mỗi tỉnh trong năm trước điều tra là 3.900. Với cỡ mẫu này, sai số
ngẫu nhiên khi tính toán TSGTKS là khó tránh khỏi. Trong điều tra mẫu 15% của TĐTDS 2009,
khoảng 54 tỉnh có số mẫu dưới 5.000 ca sinh.
Hình 21 cũng trình bày TSGTKS của các tỉnh với khoảng tin cậy 95%. Như dự đoán, khoảng
tin cậy của các ước lượng thường lớn hơn 15% giá trị của ước lượng là do số ca sinh nhỏ. Số
liệu cho thấy hơn một nửa số tỉnh có TGSTKS không khác biệt so với mức sinh học 105. Khi so
sánh với mức trung bình cả nước (110,6), chỉ có 3 tỉnh có tỷ số thấp hơn, và 4 tỉnh có tỷ số cao
hơn mức này. Những ước lượng này cho thấy khả năng nhiều là do sai chệch ngẫu nhiên và
sai số trong đo lường.
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Hình 21: TSGTKS của các tỉnh với khoảng tin cậy 95%, mẫu TĐTDS 2009
Tỷ số giới tính khi sinh
140

TSGTKS
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PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN VỀ SỰ BIẾN THIÊN CỦA TSGT
Phần này phân tích sâu hơn xu hướng phân bố không gian mức độ biến thiên của TSGT theo
các tỉnh. Hình 22 là bản đồ TSGT cấp tỉnh dựa trên các nguồn số liệu khác nhau. Bản đồ thứ
nhất trình bày TSGTTE dưới 5 tuổi theo mẫu TĐTDS 2009, bản đồ thứ hai là TSGTKS dựa trên
số ca sinh rút ra từ thống kê các ca sinh từ các cơ sở y tế (trung bình cho giai đoạn 2007-2009).
Hai bản đồ này không hoàn toàn khớp nhau (r = 0,58), và có một số điểm khác nhau rõ rệt
(như Huế và Kiên Giang). Tuy nhiên, cả hai đều phản ánh một xu hướng chung, với một cụm
các tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Hồng có mức TSGT cao hơn hẳn các vùng miền Trung và
miền Nam.
Hình 22: TSGTKS theo các tỉnh: 1. TSGT trẻ em 0-4 tuổi năm 2009 và 2. TSGTKS trung
bình 2007-2009

Tỷ số giới tính
Số trẻ em trai trên 100 trẻ em gái
120 - 130
115 - 120
110 - 115
105 - 110
100 - 105
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Để đánh giá sự phân bố không gian của TSGT ở Việt Nam, hai bản đồ trên (bản đồ TSGTTE
0-4 tuổi 2009 và bản đồ TSGTKS 2007-2009) được sử dụng cùng với bản đồ TSGTKS trong 12
tháng trước thời điểm điều tra. Mỗi bản đồ được tiến hành phân tích thống kê địa lý nhằm
đánh giá mức độ tương quan không gian và các chỉ báo về TSGT theo các cụm. Việc lập bản
đồ và tính toán tiến hành trên phần mềm Geoda (Anselin 2003).
Bản đồ TSGTTE cho thấy mức độ tương quan mạnh mẽ nhất, được đo bằng chỉ số Moran I,
kết quả trình bày trong Hình 23. Hình bên trái (phân bố Moran) cho thấy TSGTTE theo các
tỉnh năm 2009 so với TSGTTE trung bình của các tỉnh lân cận. Mức độ phụ thuộc rất mạnh và
tương ứng với mức tương quan không gian (Moran”s I) là 0,46. Hình bên phải là bản đồ miền
Bắc Việt Nam với chỉ số Moran cho sáu tỉnh (màu đỏ) có TSGT cao: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng
Yên, Hải Dương, Bắc Giang. TSGT của các tỉnh này và các tỉnh lân cận chúng cao hơn hẳn mức
trung bình. Những tỉnh này cũng là những vùng nóng (hot spot) về tình trạng mất cân bằng
giới tính trên cả nước, và được bao bọc bởi các tỉnh lân cận (như là Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Hải
Phòng) tạo thành các khu vực địa giới. Điểm nổi bật là nhóm sáu tỉnh (p<0,01) được xác định
trong mô phỏng chỉ số vùng của tương quan không gian (local indicator of spatial association - LISA). Bản đồ cũng chỉ ra rằng tỉnh Cao Bằng (màu xanh) và các tỉnh xung quanh, sát
biên giới Trung Quốc có TSGT thấp hơn hẳn.
Hình 23: Phân bố Moran về TSGTTE và cụm không gian, mẫu TĐTDS 2009
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PHỤ LỤC 6: PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP LẠI CƠ CẤU GIA ĐÌNH
Một hạn chế trong phân tích của báo cáo này là không có thông tin về sự ảnh hưởng của
giới tính của lần sinh trước đến TSGTKS. Hạn chế này là do TĐTDS không thu thập thông tin
về thứ tự sinh và giới tính, vì vậy chỉ có tổng số lần sinh mà không có thông tin về giới tính.
Những ước lượng hồi cứu cũng không thể thực hiện do sai số về phía con trai đối với những
lần sinh cuối cùng. Kết quả là không thể xác định chắc chắn lần sinh trước là trai hay gái. Đây
là hạn chế lớn trong phân tích vì một giả thuyết quan trọng của nghiên cứu này về khung lý
thuyết của thiên lệch giới dẫn đến chọn lọc giới tính là các cặp vợ chồng không có con trai
có xu hướng phân biệt đối xử mạnh mẽ hơn với các thai gái so với những cặp vợ chồng đã
có con trai. Để bổ sung, phân tích sử dụng phương pháp “con ruột” (own-child method). Đây
là phương pháp thiết lập lại cấu trúc gia đình, được phát triển nhằm sử dụng cơ cấu chi tiết
hộ gia đình để ước lượng những lần sinh trong quá khứ (Cho và các cộng sự , 1986). Phương
pháp này nhằm xác định các bà mẹ và trẻ em trong cùng một hộ gia đình để ước lượng
những lần sinh trong quá khứ, bằng cách sử dụng phân loại trẻ em theo tuổi từ số liệu điều
tra (sau khi đã điều chỉnh theo mức chết). Phương pháp này được sử dụng để xác định cha
mẹ và trẻ em trong mỗi hộ gia đình bằng cách sử dụng các thông tin về giới tính, tuổi, tình
trạng hôn nhân, và gia đình (quan hệ với chủ hộ). Khi thông tin của một người mẹ hoặc cha
có thể liên kết được với các con của họ, có thể xác định chính xác gia đình hạt nhân và sau
đó xếp thứ tự trẻ em theo tuổi để xác định thứ tự sinh. Quy trình áp dụng ở đây dựa trên các
thông tin gia đình sau:
1.

Trẻ em là “con của chủ hộ”

2.

Trẻ em là “cháu của chủ hộ” và chủ hộ chỉ có 1 người con đã lập gia đình sống cùng nhà
(thường là cha).

3.

Trong các trường hợp khác, trẻ được xác định có thể không phải là anh em ruột, do vậy
không đưa vào phân tích

Trong hai trường hợp đầu, tương ứng với phần lớn số trẻ (95%), quy trình tái phân loại này
giúp xác định các nhóm anh chị em ruột. Trong mỗi nhóm này, có thể sử dụng thông tin về
ngày sinh để xác định thứ tự sinh26. Ngoài ra có thể chỉ ra từ “nhóm quần thể anh chị em ruột”
này là những đứa trẻ này đã có anh trai hay không khi chúng được sinh ra. Những thông tin
khác có thể kiểm tra là năm sinh, tình trạng kinh tế xã hội của hộ gia đình, vùng định cư. Số
liệu sử dụng tập trung vào số sinh trong 10 năm trước điều tra (quần thể dân cư sinh ra sau
TĐTDS năm 1999) để tránh những sai số liên quan đến tình trạng không có anh em ruột. Do
sai số có thể xảy ra do hệ thống quyền số đã mô tả ở trên, quyền số mẫu hộ gia đình được sử
dụng thay cho quyền số mẫu cá nhân.

26

Sự khác biệt chủ yếu giữa thứ tự con trong gia đình và thứ tự sinh là do mức chết và di cư. Thực tế là thứ tự con
trong gia đình thường thấp hơn thứ tự sinh. Điều này sẽ tăng dần theo tuổi vì tỷ lệ lớn hơn anh chị em ruột có
thể không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian điều tra do đã kết hôn, di cư hoặc chết.
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PHỤ LỤC 7: XÂY DỰNG CHỈ SỐ TỔNG HỢP VỀ TÌNH TRẠNG KINH TẾ-XÃ HỘI
Phân tích về sự khác biệt theo tình trạng kinh tế-xã hội trong trường hợp lý tưởng đòi hỏi
phải có các ước lượng về thu nhập của hộ gia đình hoặc phân loại chi tiết nghề nghiệp xã hội
của lực lượng lao động. Nhưng TĐTDS không thu thập thông tin của cả hai góc độ này. Thay
vào đó, các thông tin hộ gia đình được sử dụng để tạo ra một thước đo tình trạng kinh tế-xã
hội của hộ gia đình.
Trước tiên, một nhóm các câu hỏi về hộ gia đình liên quan đến tình trạng kinh tế xã hội được
xác định và sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố để tính toán một hệ số tổng hợp ban đầu về
tình trạng kinh tế-xã hội. Trong trường hợp này kỹ thuật phân tích tương ứng đa biến (multiple correspondence analysis - MCA) được áp dụng cho các biến hộ gia đình và nhà ở. Khoảng
10% toàn bộ mẫu điều tra được sử dụng trong phân tích này. Các quan sát thiếu câu trả lời
(0,9%) được loại bỏ vì vậy bộ số liệu mới có cỡ mẫu nhỏ hơn so với bộ số liệu gốc. Sau lần
phân tích đầu tiên, những biến số có ít quan hệ với yếu tố đầu tiên trong phân tích MCA cũng
được loại bỏ.
Hệ số (hoặc nhân tố thành phần) đầu tiên rút ra từ phân tích MCA này đại diện cho 73,1%
phương sai tổng thể. Đây là một giá trị rất cao khi xem xét trên góc độ có rất nhiều các biến
số khác trong phân tích (xem bảng dưới). Tuy nhiên điều này tương ứng với việc chỉ có một
hệ thống phân loại tình trạng kinh tế-xã hội duy nhất để xếp hạng các hộ gia đình. Hệ số đầu
tiên, dao động quanh giá trị trung bình 0, được tổng hợp từ các biến sau: sở hữu 7 loại tài sản
khác nhau của hộ gia đình (TV, điện thoại, máy tính, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà, xe máy), 4 loại
tiện nghi trong nhà (chiếu sáng, nhiên liệu sử dụng cho nấu ăn, nước uống, và nhà vệ sinh),
và vật liệu xây dựng nhà (bao gồm tường và mái nhà). Tất cả các biến số gốc này đều có liên
quan chặt chẽ - thuận chiều hay ngược chiều - với hệ số tổng hợp hộ gia đình. Cuối cùng, hệ
số mức sống này được sử dụng để phân loại số sinh theo 5 nhóm kinh tế-xã hội, bắt đầu từ
các hộ gia đình thuộc 20% nghèo nhất đến 20% giàu nhất27.
Bảng 9 minh hoạ tính nhất quán của hệ số này, theo đó, phân bố phụ nữ theo trình độ giáo
dục được tính theo nhóm kinh tế-xã hội. Số liệu trong Bảng 9 cho thấy mối liên quan chặt chẽ
giữa trình độ giáo dục của phụ nữ với trình trạng kinh tế-xã hội hộ gia đình. Thậm chí ngay cả
khi hai biến số này hoàn toàn không trùng khớp (ví dụ: một số hộ gia đình thuộc nhóm giàu
nhất có một tỷ lệ khá lớn phụ nữ không được đi học) thì trình độ giáo dục của phụ nữ và mức
sống hộ gia đình vẫn thể hiện mối tương quan rất chặt chẽ. Các số liệu khác cũng cho thấy
mối tương quan chặt chẽ giữa tình trạng kinh tế-xã hội và các biến số khác như khu vực nông
thôn/thành thị hay dân tộc.
Bảng 9: Trình độ giáo dục của bà mẹ theo nhóm kinh tế-xã hội, mẫu TĐTDS 2009
Nhóm kinh tế
xã hội

Trình độ giáo dục
Trình độ giáo dục
trung học phổ thông
cao hơn

Tổng số

Nghèo nhất

50,4%

49,2%

0,4%

100,0%

Nghèo

32,9%

66,0%

1,1%

100,0%

Trung bình

17,8%

79,5%

2,7%

100,0%

Giàu

12,9%

79,9%

7,3%

100,0%

Giàu nhất

4,8%

63,6%

31,6%

100,0%

Tổng số

18,5%

70,0%

11,4%

100,0%

27

62

Trình độ giáo dục
tiểu học

Những phân nhóm nhỏ hơn dẫn đến số sinh quá nhỏ cho phép có phân tích thống kê vững.
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PHỤ LỤC 8: DỰ BÁO DÂN SỐ
Các dự báo dân số đến năm 2049 được trình bày trong báo cáo này là các mô phỏng theo các
tham số nhân khẩu học (mức sinh, mức chết) từ các dự báo gần đây của Vụ Dân số của Liên
hợp quốc (2009), với cấu trúc tuổi và giới từ TĐTDS 2009 được dùng làm số liệu gốc. Các dự
báo này tương tự như các dự báo khác, với khác biệt duy nhất là các yếu tố trong từng mức
độ khác nhau của TSGTKS được đưa vào để mô phỏng tác động của chúng lên phân bổ giới
tính tương lai.
Bảng 10: Các tham số dự báo, 2009-2049
Năm

2009

2015

2020

2030

2049

Tổng tỷ suất sinh

2,1

1,9

1,9

1,85

1,85

Mức chết nam giới (tuổi thọ bình quân)

70,3

71,6

72,6

74,5

79,0

Mức chết nữ giới (tuổi thọ bình quân)

76,2

77,2

78,0

79,5

83,0

TSGTKS: Tình huống 1

111

115

115

115

115

TSGTKS: Tình huống 2

111

113

115

105

105

TSGTKS: Tình huống 3

105

105

105

105

105

Lưu ý: Giá trị trung bình được sử dụng

Bắt đầu với TSGTKS ở mức 111 cho năm 2009, báo cáo đưa ra hai tình huống dự báo về TSGTKS khác nhau. Tình huống thứ nhất (không có can thiệp), TSGTKS đạt 115 vào năm 2015
và ổn định ở mức này trong những năm tiếp theo. Tình huống thứ hai lạc quan hơn, TSGTKS
được giả định tăng chậm hơn và đạt mức 115 vào năm 2020, sau đó trở về mức sinh học bình
thường (105) vào năm 2030. Tác động khác nhau của các tình huống này sẽ được phản ánh
trên cấu trúc giới tính của nhóm trẻ em sinh ra sau năm 2009.
Tình huống thứ ba giả thiết rằng TSGTKS chưa từng bao giờ tăng và luôn ở mức sinh học
bình thường kể từ năm 1999. Vì sự gia tăng TSGTKS đã ảnh hưởng đến số liệu năm 2009, cơ
cấu tuổi và giới năm 2009 được chỉnh theo cơ cấu dân số trẻ em của Thái Lan làm điểm tham
chiếu, sau đó tiến hành dự báo số sinh trong 40 năm tiếp theo bằng cách sử dụng TSGTKS ở
mức 105. Sự mô phỏng này chỉ ra cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam sẽ như thế nào trong tình
huống không có lựa chọn giới tính trước sinh.
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PHỤ LỤC 9: MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ SỰ ƯA THÍCH CON TRAI
Mất cân bằng giới tính (được đo bằng TSGTKS) có liên quan chặt chẽ với mức độ ưa thích con
trai của các cặp vợ chồng. Trên thực tế, TSGTKS có thể được hiểu như “sở thích đã được bộc
lộ”, thể hiện rõ ràng sự mong muốn về giới tính của con cái trong các gia đình Việt Nam. Như
đã trình bày ở trên, ưa thích con trai không phải là yếu tố duy nhất làm mất cân bằng TSGT.
Các yếu tố khác như khả năng tiếp cận với công nghệ chọn lọc giới tính, tình trạng kinh tế-xã
hội và mức sinh thấp cũng có ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh trẻ em trai. Do vậy, đánh giá mức độ
ưa thích con trai dựa trên số liệu nhân khẩu học vẫn là một vấn đề hóc búa vì các yếu tố khác
cũng có thể có tác động đến mức độ TSGTKS quan sát được.
Tuy nhiên, số liệu TĐTDS 2009 của Việt Nam cho phép xây dựng các chỉ báo gián tiếp về tâm
lý ưa thích con trai. Một trong những chỉ báo này là xu hướng sinh thêm con của các cặp vợ
chồng trên cơ sở giới tính của các lần sinh trước. Sử dụng nhóm quần thể anh chị em ruột
được xây dựng từ cơ cấu trẻ em trong gia đình, số liệu điều tra mẫu cho phép tính toán được
tỷ trọng các gia đình sinh con thứ ba trong giai đoạn 1999-2009 trong tổng số các gia đình có
ít nhất hai con vào năm 2009. Tỷ trọng này có tương quan tỷ lệ thuận với tỷ số lũy tiến theo
thứ tự sinh hay xác suất có con thứ ba. Tỷ số lũy tiến này là rất quan trọng ở Việt Nam, khi mà
mức sinh đã giảm từ ba xuống hai con trong vòng mười lăm năm qua. Tiếp theo, tỷ số giữa tỷ
trọng và tỷ số lũy tiến nêu trên được tính toán theo tình trạng có hay không có con trai trong
hai lần sinh trước. Tỷ số này sẽ xấp xỉ bằng 1 trong trường hợp không có sự ưa thích con trai.
Không có gì ngạc nhiên khi kết quả thu được cho thấy xác suất tương đối này (sự khác biệt
theo tỷ số lũy tiến theo thứ tự sinh) lớn hơn 1 ở tất cả các vùng lãnh thổ, chứng tỏ xác suất
sinh con trai trong số các con thứ ba trong gia đình là rất cao. Tuy nhiên, khó có thể dự báo
được mức độ biến thiên của tỷ số này theo các vùng lãnh thổ. Tỷ số này dao động từ 1,2 đến
5,7 qua các tỉnh, như trình bày trong Hình 24.
Một chỉ số khác phản ánh tâm lý ưa thích con trai trong số liệu TĐTDS là tần suất của các gia
đình phụ hệ, được ước lượng bằng sự có mặt của con trai hay con gái đã kết hôn hiện đang
sống cùng cha mẹ trong cùng một hộ gia đình. Mặc dù chế độ gia đình phụ hệ phổ biến ở
Việt Nam, việc con gái sống cùng cha mẹ sau khi đã kết hôn cũng không phải là hiếm. Đây là
một đặc điểm cho thấy hai hệ thống gia đình phụ hệ và mẫu hệ song song tồn tại ở một số
vùng của Việt Nam, nhất là các tỉnh miền Trung và miền Nam. Chỉ số này được tính bằng tỷ lệ
các hộ gia đình nhiều thế hệ trong đó chỉ có con trai đã lập gia đình sống cùng trong hộ. Phân
tích này giới hạn trong các hộ gia đình có con đã lập gia đình và chủ hộ từ 40 tuổi trở lên. Tỷ lệ
trung bình các hộ gia đình chỉ có con trai kết hôn sống trong hộ gia đình ở Việt Nam là 80,5%.
Tỷ lệ cao như vậy không có nghĩa là hiếm gặp các hộ gia đình có con gái đã lập gia đình riêng
nhưng vẫn sống cùng trong hộ gia đình. Hiện tượng con gái đã lập gia đình riêng nhưng vẫn
sống cùng cha mẹ đẻ khá phổ biến ở nhiều tỉnh. Các ước lượng cấp tỉnh trong Biểu 24 minh
hoạ sự khác biệt của hiện tượng này qua các vùng địa lý trong cả nước.
Hai chỉ số trên phản ánh các khía cạnh khác nhau của hệ thống xã hội ưa thích con trai. Chỉ số
thứ nhất biểu hiện trực tiếp nỗ lực của các cặp vợ chồng trong việc đảm bảo có ít nhất một
con trai, trong trường hợp cần thiết có thể có thêm con thứ ba sau khi đã sinh hai con gái. Như
đã chỉ ra trên bản đồ, xu hướng sinh con thứ ba và đảm bảo lần sinh này là con trai thể hiện
rõ nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng so với các vùng khác. Ngược lại, chỉ số thứ hai phản
ánh hệ thống gia đình nhiều thế hệ tồn tại ở nhiều vùng rộng lớn trên cả nước, cho thấy các
quan niệm về hệ thống gia đình phụ hệ khá đa dạng qua các vùng. Tương tự, chỉ số này cũng
có xu hướng khác biệt đáng kể theo vùng. Khu vực phía Bắc Việt Nam có đặc trưng hệ thống
gia đình phụ hệ mạnh mẽ hơn.
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Các xu hướng trên hai Bản đồ nhìn chung là giống nhau. Các vùng tồn tại song song hai hệ
thống gia đình tương ứng có mức TSGTKS theo thứ tự sinh thấp. Điều này gợi ý rằng chế độ
gia đình phụ hệ và sự phụ thuộc vào con trai là một yếu tố quan trọng tác động đến tâm lý
ưa thích con trai, được biểu hiện qua hành vi sinh sản. Kết quả phân tích cũng cho thấy hai
bản đồ về ưa thích con trai trong Biểu 24 phù hợp với bản đồ trong Biểu 3 về TSGTTE. TSGTKS
cao hơn ở những vùng có chế độ gia đình phụ hệ và nhu cầu có con trai cao hơn. Những xu
hướng theo vùng diễn ra song song này gợi ý mặc dù các yếu tố cải thiện về cơ sở hạ tầng y
tế, các điều kiện kinh tế xã hội và mức sinh thấp là có ảnh hưởng sâu sắc đến tình trạng mất
cân bằng TSGTKS, thì ưa thích con trai vẫn là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất tác động
đến lựa chọn giới tính.
Hình 24: Ước lượng hai chỉ số về sự ưa thích con trai theo tỉnh:

Xác suất tương đối có con thứ ba theo tình
trạng có hay không có con trai trong các lần
sinh trước
3,34 - 5,71
1,95 - 3,34
1,78 - 1,95
1,61 - 1,78
1,25 - 1,61

Tỷ lệ các hộ gia đình chỉ có con trai đã kết hôn
sống cùng trong hộ trong số các hộ gia đình
có con đã kết hôn
91 - 93 %
87 - 90 %
80 - 86 %
73 - 79 %
43 - 72 %
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