Xã hội học số 2 - 1984

CHUNG QUANH THÁP DÂN SỐ
Ở MỘT XÃ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
PHẠM BÍCH SAN

Để phát hiện cơ cấu dân số của vùng nông thôn, Phòng Dân số học thuộc Viện Xã hội học đã tiến
hành một chuyên khảo dân số học tại một xã, ở đó việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch đã đạt được
những kết quả nổi bật. Từ bức tranh dân số của xã này chúng ta có thể bước đầu tìm hiểu về cơ cấu
dân số tại một sỗ xã đồng bằng Bắc bộ làm cơ sở so sánh với các vùng khác, tiến tới điều tra và dự báo
về cơ cấu dân số trên các miền đất nước ta.
Bảng 1: Tháp dân số xã Quyết Tiên, Kiến Xương Thái Bình (5 đội) ngày 1-3-1984
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Loại trừ khoảng tuổi 0 - 4 (ta sẽ xét đến sau), tháp dân số của một xã đồng bằng Bắc bộ có đầy đủ
đặc tính của các nước đang phát triển: đáy tháp rộng, đỉnh tháp hẹp. Điều này cho thấy số lượng trẻ
con quá nhiều và số lượng nguời sống đến tuổi già tương đối ít. Sự phát triển dân số có tính chất bùng
nổ đã thực sự xảy ra nhiều năm về trước căn cứ vào số lượng nữ bắt đầu gia tăng mạnh từ độ tuổi 25 29 trở xuống, tức là vào khoảng từ năm 1955 trở đi phù hợp với tình hình phát triển dân số chung của
các nước đang phát triển trên toàn thế giới. Sau khi đạt đến đỉnh cao vào những năm 1960 - 1964 (số
lượng nữ của khoảng tuổi 20 - 24 lớn nhất trong toàn bộ tháp tuổi), nhịp độ phát triển dân số giảm
xuống đột ngột ở khoảng tuổi 15 - 19 để rồi sau đó lại tiếp tục gia tăng dần dần qua các khoảng tuổi 10
- 14 và 5- 9. Những gián đoạn trong sự gia tăng dân số như vậy đòi hỏi phải có sự giải thích cụ thể hơn
bằng những lý do sau:
1. Phần lớn số người ở khoảng tuổi 15 - 19 hiện nay là con của những người ở khoảng tuổi 40 - 49,
tháp dân số cho thấy ở khoảng tuổi này có sự thu hẹp đột ngột số người do hậu quả của nạn đói năm
1945 mà Thái bình là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi những người ở độ tuổi 0 - 9
năm 1945 bước vào tuổi sinh đẻ 1965 - 1969 thì do số lượng ít ỏi của bản thân họ nên họ cũng chỉ có
thể sinh ra một số lượng người ít ỏi.
2. Từ khoảng 1965 đến 1975 do chiến tranh diễn ra ác liệt trên cả hai miền đất nước nên đời sống
của các cặp vợ chồng đang ở giai đoạn sinh đẻ mạnh mẽ nhất bị gián đoạn. Điều này có ảnh hưởng
trực tiếp đến số con do họ sinh ra.
Hai nguyên nhân này kết hợp lại đã đưa số lượng người ở khoảng tuổi 15 - 19 giảm xuống mạnh
mẽ.
Cùng với thời gian lứa tuổi sinh đẻ tích cực của những người bị ảnh hưởng trực tiếp của nạn đói
qua đi và ngày càng có thêm nhiều cặp vợ chồng mới ở các lứa tuổi muộn hơn bước vào vòng sinh đẻ
tích cực cũng như sự xa cách do tác động của chiến tranh giảm dần rồi không còn nữa. Những yếu tố
này đã quyết định sự gia tăng dấn dần của khoảng tuổi 10 - 14 và 5 - 9. Tuy nhiên, số lượng của các
khoảng tuổi 10 - 14 và 5 - 9 củng phản ánh mức độ sinh đẻ trong những năm đó vẫn chưa lên đến mức
mà lẽ ra chúng phải có theo như cơ cấu độ tuổi: số lượng nữ của khoảng tuổi 5 - 9 vẫn bằng số lượng
nữ của khoảng tuổi 20 - 24 trong khi số lượng những người ở khoảng tuổi 30 - 34 và 35 - 39 lại lớn
hơn số lượng những người ở khoảng tuổi 45 - 49 và 50 - 54 (các con số tương ứng là 11,6% so với
9,9% trong toàn bộ dân số). Yếu tố quyết định mạnh mẽ nhất đến việc giảm kích thước của các khoảng
tuổi 5 - 9 và 10 - 14 như trong tháp là yếu tố chiến tranh, còn ảnh hưởng của yếu tố sinh đẻ có kế
hoạch trong thời kỳ 1970 - 1979 ở các vùng nông thôn vẫn còn là tương đối thấp.
Nét đặc biệt trong tháp dân số trên nằm ở khoảng tuổi 0 - 4, tức là khoảng tuổi của trẻ em sơ sinh
và ít tuổi. Ở đây có một sự giảm đột ngột về kích thước so với khoảng tiếp đó 5 - 9 với các con số
tương ứng là 9,2% so với 12,7%. Nếu so sánh với khoảng tuổi đó của cơ cấu dân số chung toàn tỉnh
Thái Bình thì ta cũng thấy có một sự suy giảm tương tự hệt như vậy: trong cuộc điều tra dân số tỉnh
Thái bình năm 1979, khoảng tuổi 0 - 4 khi đó chiếm khoảng 12,89% trong toàn tỉnh. Sau 5 năm trong
một thời kỳ hòa bình sau chiến tranh, khoảng tuổi 0 - 4 đã giảm được không dưới 35% kích thước của
mình, hay là một cách gần đúng mức độ sinh đã giảm từ khoảng 2,7% xuống còn khoảng 1,9%.
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Việc giảm kích thước của khoảng tuổi 0 - 4 lại càng có ý nghĩa hơn nếu chúng tự đặt nó vào trong
khung cảnh xã hội - dân số những năm 1980 - 1984. Trong giai đoạn này số người có khả năng tham
gia vào sinh đẻ tăng rất mạnh (khoảng tuổi 20 - 24 và 25 - 29 lớn hơn hẳn so với những giai đoạn
trước) do ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đột ngột 20 - 25 năm về trước, những cuộc chuyển cư lớn
đưa đi một số đông người đang trong độ tuổi sinh đẻ (đặc biệt là nữ) không có (điều có thể thấy được
dễ dàng qua số lượng phụ nữ ở các khoảng tuổi 20 - 24, 25 - 29, 30 - 31); tỷ lệ chết của trẻ em rất thấp.
Vậy câu hỏi đặt ra là nguyên nhân nào đã đa đến chỗ giảm kích thước của khoảng tuổi 0 - 4, hay nói
cách khác là giảm mức độ sinh trong khi các nguyên nhân thuần túy dân số phản ánh xu hướng ngược
lại?
Thông thường, việc giảm mức độ sinh có thể diễn ra theo hai con đường:
1. Sự phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội đưa đến một sự thay đổi trong mô hình văn hóa, và
kèm theo nó là sự thay đổi có ý thức của từng cá nhân con người, từng cặp vợ chồng về quy mô gia
đỉnh mà họ muốn có; đây là con đường mà các nước công nghiệp đã phát triển (Pháp, Anh, Mỹ, Liên
Xô v.v...) trải qua sau một thời gian dài hàng trăm năm công nghiệp hóa.
2. Việc áp dụng chương trình sinh đẻ có kế hoạch một cách chặt chẽ dựa trên cơ sở một nhà nước ý
thức được về mối nguy hiểm của sự gia tăng dân số không có kiểm soát và chính phủ cương quyết
dùng các khả năng của mình để điều chỉnh lại quá trình gia tăng dân số. Điển hình tiêu biểu cho con
đường này là Ấn độ và nhiều nước đang phát triển khác đang cố gắng trong một thời gian ngắn đưa
nhanh tỷ lệ phát triển dân số xuống.
Trong trường hợp xã Quyết tiến, việc giảm mức độ sinh đã diễn ra theo con đường thứ hai: chính
quyền xã đã thi hành chặt chẽ các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch. Nhưng các biện pháp sinh đẻ có kế
hoạch đã đem lại sự thành công đó cũng phải dựa trên những tiến bộ đáng kể về kinh tế và văn hóa xã
hội đã có được tại đồng bằng Bắc bộ từ sau năm 1954.
Việc giảm mức độ sinh ở một loạt xã xuống mức 1,9 - 2,3% kết hợp với mức chết ở trong khoảng
0,6 - 0,8% tại các xã đó (các mức chết hiện nay rất thấp trong toàn quốc nói chung và đặc biệt ở đồng
bằng Bắc bộ nói riêng do các tiến bộ y tế, văn hóa, xã hội cũng như cơ cấu dân số trẻ đem lại, trong
tương lai mức chết có thể cao hơn do sự lão hóa dân cư) đưa tới mức tăng dân số tự nhiên tương đối
thấp (1,3% đối với xã Quyết tiến, Kiến xương Thái bình; 1,5% đối với xã Động cơ, Tiền hải, Thái bình
và tương tự đối với một số xã khác). So với mức tăng dân số 2,1% năm 1983 ( 1 ) của tỉnh Hà Nam
Ninh bên cạnh một tỉnh cũng thuộc đồng bằng Bắc bộ và có rất nhiều điểm giống với Thái bình, mức
độ tăng dân số tự nhiên thấp của nhiều xã ở Thái bình cho thấy triển vọng của việc hạ thấp mức tăng
dân số tại đồng bằng Bắc bộ thông qua các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch là cực kỳ lớn. Trong đièu
kiện nền kinh tế nông nghiệp và chưa có các mô hình văn hóa công nghiệp, mức độ tăng tự nhiên là
1,3 - 1,5% mỗi năm chỉ khẳng định một điều là trong một khoảng thời gian nhất định bằng các nỗ lực
của mình các cấp chính quyền có thể triển khai thành công cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong
phạm vi địa phương của mình.

1

Nguyễn Văn An: Tập trung sức giải quyết vững chắc vấn đề lương thực tại Hà Nam Ninh. Báo Nhân dân,
ngày 10/4/1984.
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Điều cần lưu ý trước tiên đối với tỷ lệ phát triển dân số thấp ở một số xã là các tỷ lệ phát triển đó
không phải là sản phẩm của một sự thay đổi về mô hình văn hoá mà là sản phẩm của một sự áp dụng
sinh đẻ có kế hoạch do các cấp chính quyền tiến hành nên các tỷ lệ phát triển đó rất không ổn định. Chỉ
cần chính quyền xã nới lỏng sự chú ý một chút là tỷ lệ phát triển dân số lại có thể bị vọt lên ngay lập
tức (trường hợp xã Đông cơ, Tiền hải, Thái bình năm 1983 là ví dụ). Tiếp đó, các tỷ lệ phát triển dân
số cho từng vùng phải được xây dựng có căn cứ khoa học thì những tỷ lệ đó mới có thể thực hiện được
và cũng tránh được những hậu quả tiêu cực về sau này (việc giảm thấp quá mức một cách đột ngột tỷ
lệ phát triển dân số khó có thể giữ vững được trong một thời gian dài như ở một xã đã cho thấy, và hậu
quả của sự giảm đột ngột đó chỉ thể hiện ra qua sự lão hoá dân cư vài chục năm vè sau).
Với một tháp dân số như vậy, nét nổi bật tiếp theo là một sự mất cân đối lớn về giới tính ở các xã
nông nghiệp. Nếu ở các khoảng tuổi 0 - 4, 5 - 9 và 10 - 14 sự mất cân đối ấy nói chung không đáng kể
(số nữ trong các khoảng tuổi đó tương ứng chiếm 51,8%, 51,6% và 49,6%) và có thể giải thích được
bằng một sự ngẫu nhiên trong số lượng con trai và con gái sinh ra (thông thường cứ 105 bé trai sinh ra
thì có 100 bé gái sinh để rồi số tử vong của bé trai lớn hơn và lúc đến tuổi 15 - 19 đạt được sự cân bằng
tương đối về giới tính; trong trường hợp của chúng ta, số lượng bé trai ở độ tuổi 0 - 4 và 5 - 9 tuy có
thấp hơn số lượng bé gái nhưng trong một số lượng dân cư không lớn sự thiếu hụt nho nhỏ trong từng
khoảng thời gian nhất định vẫn là việc thường xảy ra). Ở độ tuổi 15 - 19 số lượng nam nữ vẫn ở trong
trạng thái gần như cân bằng và thậm chí có phần trội hơn về số lượng nam giới (50,4%) nhưng đến hai
độ tuổi tiếp sau (20 - 24) và (25 - 29) sự mất cân đối về giới tính vọt lên rất cao (73,8% và 77,4% nữ).
Sự thoát ly ra khỏi nông thôn tập trung vào nam thanh niên ở hai độ tuổi này không qua việc đi phục
vụ quân đội hoặc đi thoát ly. Còn sự thoát ly của nữ thanh niên không đáng kể (số lượng nữ rời khỏi xã
trong hai khoảng tuổi này chủ yếu là đi lấy chồng và dân số xã cũng không vì thế mà suy xuyển vì xã
cũng nhận được một số nữ nào đó về lấy chồng trong xã). Có thể thấy rằng những sự mất cân đối lớn ở
các khoảng tuổi muộn hơn được quyết định chủ yếu bởi sự mất cân đối ở hai khoảng tuổi này: một số
không nhỏ nam thanh niên sau khi hết hạn phục vụ quân đội đăng ký phục vụ tiếp hoặc thoát ly thẳng
đi ngành nghề, đi nơi khác chứ không trở về quê nữa, cũng như số thoát ly thẳng đi nghành nghề từ độ
tuổi này cũng không mấy người trở về quê, hoặc nếu họ có vợ ở quê thì cũng chỉ trở về sau khi đến
tuổi hưu. Thêm vào đó, từ khoảng tuổi 30 - 34 trở lên số nam giới chết dần trở nên nhiều hơn số nữ
chết do sự lao lực, do tính chất nguy hiểm của ngành nghề mà nam giới đảm nhiệm (đặc điểm chung
trên toàn thế giới). Những sự mất cân đối về giới tính do vậy cứ tiếp tục mãi lên các khoảng tuổi cao
hơn để đến các lứa tuổi già tỷ lệ nữ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.
Tỷ suất giới tính của một xã nông nghiệp tại đồng bằng Bắc bộ có thể tính được theo công thức
sau:
Số lượng nam
Tỷ suất giới tính =

911
X 100 =

Số lượng nữ

X 100 = 73,6
1238
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tức là cứ 100 nữ tại một xã thì chỉ có 73,6 nam trong xã đó. Đây là một tỷ suất rất thấp đối với dân số
toàn xã và còn đặc biệt thấp hơn nữa đối với những người ở tuổi trưởng thành 20 - 60 (cứ 100 phụ nữ
ở độ tuổi này thì chỉ có 58,4 nam trong cùng độ tuổi).
Sự mất cân đối giới tính nói chung và sự mất cân đối giới tính rất lớn trong độ tuổi 20 - 60 nói
riêng dẫn đến một sự mất cân đối tất yếu giới tính trong sức lao động. Lực lượng lao động chủ yếu ở
nông thôn nói chung là lực lượng lao động nữ, và việc lực lượng lao động nữ chiếm đa số tuyệt đối
trong các khoảng tuổi 20 - 24 và 25 - 29 (73,8% và 77,4%) có thể sẽ đem lại những nét đặc thù xã hội
hết sức đặc biệt. Như thường lệ, khoảng tuổi này là khoảng tuổi mà con người (nhất là đối với phụ nữ)
có khả năng tham gia vào hoạt động xã hội nhất, họ cũng đang ở vào giai đoạn đầu sau khi xây dựng
gia đình và đang trên bước đường khẳng định vai trò của mình trong các gia đình mới thành lập đó. Do
thiếu một số lượng nam giới đông như vậy nên nữ giới phải đảm nhận một khối lượng công việc khá
lớn trong gia đình cũng như trong xã hội mà đáng ra nam giới phải đảm nhận, điểm tất yếu sẽ dẫn đến
việc nâng cao hơn địa vị của phụ nữ trong gia đình cũng như trong xã hội.
Chính ở sự mất cân đối rất lớn giữa lao động nam và lao động nữ ở nông thôn này đã thể hiện một
trong những nét rất đặc trưng và các luồng di chuyển lao động giữa các nước đang phát triển và các
nước đã phát triển. Ở các nước đã phát triển lao động di chuyển khỏi nông thôn phần lớn là lao động
nữ: họ rời bỏ lao động nặng nhọc và vất vả ở nông thôn để đi ra thành thị, nơi có những công việc
tương đối nhẹ nhàng và phù hợp với điều kiện sức khỏe của phụ nữ hơn. Trong khi đó, ở các nước
đang phát triển lao động rời khỏi nông thôn lại chủ yếu là báo động nam chứ không phải là lao động
nữ như được thể hiện rất rõ trong bảng 2:
Số phần trăm nam nữ thoát ly phân bố theo các nghề
Bảng 2
Nghề

Công nhân (%)

Viên chức (%)

Học sinh (%)

Nam

57,4

60

80

Nữ

42,6

40

20

Ở tất cả ba ngành trên, ngành nào số thoát ly cũng phản ánh một số lượng nam cao hơn hẳn nữ, nếu
chúng ta còn tính đến yếu tố thoát ly đi bộ đội (một yếu tố rất quan trọng trong điều kiện một đất nước
có chiến tranh kéo dài như ở nước ta) thì các tỷ tệ phần trăm đó còn cao lên hơn nữa rất nhiều.
Bên cạnh đó, chất lượng của lao động ở lại nông thôn cũng có phần kém hơn so với chất lượng của
các lao động thoát ly. Để thấy rõ sự khác biệt về chất lượng lao động chúng ta có thể sử dụng một chỉ
số rất đơn giản nhưng cũng hết sức hữu hiệu để đo sự chênh lệch về chất lượng lao động đó: trình độ
văn hóa.
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Bảng 3 - Trình độ văn hoá của những người thoát ly
và những người ở lại nông thôn

Văn hóa

Cấp I (%)

Cấp II (%)

Cấp III (%)

Đại học (%)

Tổng số

Người thoát ly

3,1

74,1

17,6

5,2

100

Người ở lại

43

51

6

0

100

Nếu như ở lao động ra đi thì trình độ văn hóa cấp I chỉ có 3,1% thì trình độ văn hóa cấp I ở những
người ở lại lại lên tới những 43%. Văn hóa cấp III đối với những người ra đi là 17,6% thì đối với
những người ở lại chỉ có 6% và số người đại học đối với những người thoát ly là 5,2% thì trong số
những người ở lại nông thôn không có một ai cả. Như vậy chất lượng lao động nông nghiệp nếu xét từ
mặt văn hóa thì được nâng lên rất nhiều so với thời kỳ Pháp thuộc nhưng vẫn nằm ở mức độ thấp hơn
đáng kể so với chất lượng lao động thoát ly khỏi nông nghiệp. Và nếu sự phát triển nông nghiệp là một
bộ phận cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của đất nước ta thì việc khu vực nông nghiệp mất đi một
khối lượng lớn lao động với chất lượng cao cần phải nhận được một sự lưu ý đặc biệt ngay từ bây giờ
để có thể tránh sự cách biệt ngày càng tăng giữa nông thôn và đô thị.
Một lực lượng lao động với đa số là nữ như thế trong nông thôn lại phải cáng đáng một số lượng
rất lớn những người ăn theo như tỷ số tổng phụ thuộc cho thấy:
Trẻ em dưới 15 + người già 60 tuổi trở lên
Tổng số phụ thuộc =

X 100 = 80
Số người 15 - 60 tuổi

Tức là cứ trong 100 người thuộc dạng tích cực về mặt kinh tế có tới 80 người thuộc dạng không
tích cực về kinh tế cần phải được nuôi theo. Trong số những người thuộc dạng không tích cực về kinh
tế này, số trẻ con chiếm một tỷ lệ phần trăm lớn 33,6% trong tổng dân số, tuy nhiên so với con số hoá
40% dân số là trẻ em dưới 15 tuổi của một số nước đang phát triển khác thì con số này đã thể hiện một
số tiến bộ đáng kể trong việc giảm mức độ trẻ em ở một số nơi từ đồng bằng Bắc bộ. Nếu xu hướng
này trong tương lai được phổ biến khắp mọi nơi thì nó sẽ đặt ra những vấn đề mới cho các ngành như
giáo dục, ý tế, nuôi dậy trẻ trong việc ngừng sự phát triển tiếp tục theo chiều rộng và dồn lực lượng
vào việc phát triển theo chiều sâu. Một vấn đề mới nữa cũng được đặt ra là vấn đề người già. Ở một
xã nông nghiệp bình thường đang xét số người già khoảng 10,9% và con số này cũng với thời gian
chắc chắn sẽ còn gia tăng mạnh hơn nữa. Con số người già gia tăng đòi hỏi phải có cách tổ chức đời
sống và lao động của người già một cách thích đáng. Như vậy kể cả trẻ em lẫn người già thì số người
phụ thuộc chiếm 44,5% tổng dân số của một xã. Con số đó là rất lớn và là một gánh nặng đáng kể cho
công cuộc phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
Ngay cả trong điều kiện hiện nay, một cơ cấu lao động như thế của một xã nông nghiệp đã mang
trong mình nó nhiều mâu thuẫn. Một mặt số lao động mâu thuẫn với số lượng người phụ thuộc quá
nhiều mà số lao động đó phải gánh vác ngay cả trong bản thân cơ cấu dân số của xã. Cùng ngay trong
nội bộ của xã, số lao động
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lại phải đảm bảo thêm cho một đội ngũ lao động gián tiếp không nhỏ để đảm bảo cho mọi việc trong
xã hoạt động bình thường như y tế, mẫu giáo coi trẻ, bổ túc, cán bộ quản lý hợp tác xã, cán bộ chính
quyền với mức trung bình là khoảng 1 lao động gián tiếp cho 20 lao động trực tiếp. Mặt khác, trong
điều kiện đất đai và kỹ thuật canh tác hiện tại, năng suất lao động đã lên tới mức biên tế, mọi sự gia
tăng thêm lao động đều không có thể nâng cao năng suất lao động lên được nữa. Nhưng do một sự
phát triển dân số ở mức độ bùng nổ trong thời gian trước mà số lao động trong những năm tới sẽ càng
ngày càng tăng lên, và nếu số lao động gia tăng đó cứ tiếp tục đầu tư vào nông nghiệp nữa thì sẽ chỉ
đem lại một sự giảm sút về năng suất lao động. Mặt khác nữa, theo như quan sát cho thấy, nếu nơi nào
mỗi người lao động làm khoảng 5 sào ruộng, tức là khoảng 0,5 ha gieo trồng một năm thì mọi việc từ
năng suất đến cường độ lao động đều ở mức thỏa mãn. Nhưng chỉ cần số ruộng tăng lên tới 9 sào hay
gần 1 ha gieo trồng là người nông dân đã muốn trả bớt ruộng vì họ thấy làm quá vất vả mà thu hoạch
lại không được bao nhiêu. Những mâu thuẫn đó đòi hỏi phải có sự thay đổi cơ cấu dân số và lao động
một cách thích hợp, tức là phải có sự thay đổi trong nội tại của sự phát triển dân số lẫn tác động bên
ngoài vào cơ cấu dân số. Và chúng ta lại gặp phải vấn đề nóng bỏng của các nước đang phát triển: bố
trí lại lao động của toàn xã hội trên cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của nền kinh
tế.
Từ cơ cấu dân số lao động của một xã chúng ta có thể đi đến những kết luận sau:
1. Tình hình dân số của Việt nam có khả năng tiến triển như các nước đang phát triển.
2. Sự phát triển tự phát có khả năng dẫn tới những sự bùng nổ khu vực về dân số cần được quan
tâm tới.
3. Cuộc điều tra ở một số xã gần đây cho phép nhận định rằng: khả năng giảm dân số có thể thực
hiện được nếu các ngành các cấp coi trọng vấn đề này.
4. Việc thành lập Ủy ban dân số của Nhà nước là một sự kiện rất quan trọng. Việc này đòi hỏi vấn
đề quản lý dân số phải được đặt thành một vấn đề ít khoa học và cụ thể và được sự tham gia đông đảo
của tất cả các ngành các cấp.
5. Trước vấn đề cực kỳ khó khăn và phức tạp này của đất nước giới xã hội học cần phải tiếp tục có
nhiều cuộc điều tra trên mọi vùng lãnh thổ để có những kiến nghị chính xác thực hiện chính sách dân
số của Đảng và Nhà nước.
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