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DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN
NGUYỄN VĂN LẠNG
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

1. Dân số Việt Nam và công tác kế hoạch hóa phát triển dân số.
Nước ta mới ra khỏi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc lâu dài, đang ở chặn đường đầu tiên của
quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nhiều vấn đề gay gắt liên quan tới dân số đặt ra cho nền
kinh tế phải giải quyết như vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại học tập và việc làm cho lực lượng lao động xã hội.
Một trong những nguyên nhân tác động không nhỏ đến tình hình khó khăn hiện nay của nền kinh tế
là vấn đề dân số chưa được kế hoạch hóa tốt. Tỷ lệ tăng dân số ở nước ta hàng năm còn quá cao. Trong
năm 1976 - 1980 dân số nước ta tăng 5,1 triệu người, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm là 2,6%. Gần đây,
vấn đề kế hoạch hôm dân số được coi trọng hơn, nhiều ngành nhiều cấp quan tâm hơn, nhưng đến năm
1984 tỷ lệ tăng dân số vẫn là 2,2%, hàng năm vẫn tăng tuyệt đối 1,3 triệu người (đã trừ số chết. Dù sản
lượng lương thực tăng nhanh nhưng với tốc độ tăng dân số như vậy nên mức bình quân lương thực đầu
người hiện tay vẫn chưa vượt qua nổi mức yêu cầu thấp nhất là 300 kg/người. Trong khi ấy thì một số
sản phẩm công nghiệp tính bình quân đầu người ở nước ta đã thấp trong mấy năm vừa qua lại không
ổn định. Sản lượng than bình quân đầu người chưa bằng năm 1976. Sản lượng điện mặc dù năm 1984
đã có rất nhiều cố gắng so với năm 1976, đã tăng từ 63 kW giờ năm 1976 lên 80 kWh năm 1984
nhưng do dân số tăng nhanh vẫn chưa đáp ứng được cho nhu cầu tiêu dùng của người dân. Với tốc độ
tăng dân số như hiện nay (mỗi năm tăng bằng số dân của một tỉnh có 1,3 triệu dân), đến năm 2000, dân
số nước ta sẽ vọt lên gần 100 triệu người. Yêu cầu lương thực lớn nhất vào ở thời điểm đó bảo đảm
500kg/người thì sản lượng lương thực phải dạt 50 triệu tấn, tăng gấp hai, ba lần hiện nay. Đó là chưa
kể hàng vạn mặt hàng khác phải tăng lên để phục vụ đời sống.
Đến nay, với gần 59 triệu người, dân số nước ta đã nhảy lên đứng hàng thứ 11 trong số hơn 150
nước trên thế giới, vượt cả Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp, nhưng thu nhập quốc dân đầu người kém các
nước này tới 12 lần. Trong điều kiện của một nước phát triển sản xuất nông nghiệp là phổ biến, mức
độ thâm canh tăng vụ lúa và năng suất cây trồng còn thấp thì sản phẩm nông nghiệp trên một ha canh
tác khó cỏ khả năng nuôi tốt 10 người. Muốn đủ lương thực cho người ăn, 1 ha phải đạt 3 tấn lương
thực/năm mới đạt mức 300kg/người: (hiện nay 1 ha đất canh tác mới đại 2,8 tấn).
Nếu như bình quân 1 ha đất nông nghiệp nước ta phải nuôi sống 10 người, thì ở các vùng cũng có
sự khác nhau: đồng bằng sông Hồng có vùng tới 17 người trên ha, đồng bằng Thanh, Nghệ và miền
Trung cũng có tới 12-14 người sống trên 1 ha. Trong khi đó các vùng miền núi phía Bắc mới có 9
người sống trên 1 ha. Và còn tới 50 vạn ha
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Đất nông nghiệp chưa được khai thác, Tây Nguyên có 6 người sống trên 1 ha và còn khả năng khai
thái 1,1 triệu ha đất nông nghiệp, 33 vạn ha đất lâm nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ chỉ có
6 người trên 1 ha và còn tới 60 vạn ha đất nông nghiệp có thể mở thêm. Việc tăng vụ quan vòng ruộng
đất ở đồng bằng sông Cửu Long còn quá thấp: chỉ 0,9 – 1 vụ cho 1 ha.
2. Đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch và quy hoạch mức phát triển hợp lý số dân
Việt Nam trong vòng 30 – 50 năm tới.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược kinh tế xã hội xn của nước ta là phải tạo mọi
điều kiện, tìm mọi biện pháp thúc đẩy cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, hạ thấp tỷ lệ tăng dân số
bình quân của cả nước từ 2,2% hàng năm hiện nay xuống 1,5% vào năm 1990. Báo cáo chính trị tai
Đại hội Đảng lần thứ V đã chỉ rõ: “Phải quyết định và thi hành chính sách dân số đúng đắn, trong đó
công việc cực kỳ quan trọng có ý nghĩa chiến lược kinh tế - xã hội mà tất cả các tổ chức Đảng và chính
quyền các cấp phải hết sức quan tâm và trực tiếp chăm lo là tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ
có kế hoạch, sửa lại một số chính sách chế độ cũ không còn thích hợp, bổ sung và thi hành những
chính sách có liên quan và có sự chỉ đạo chặt chẽ, kiến quyết nhằm hạ tỷ lệ phát triển dân số đến mức
hợp lý”.
Sau kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1986 – 1990), tiếp tục phấn đấu đưa tỷ lệ tăng dân số theo mức ổn
định bình quân hàng năm 1%. Đây là mức tăng hợp lý xét về các mặt phát triển lâu dài của đất nước.
Với mức tăng này, trừ các dân tộc ít người và các vùng nếu có chính sách phát triển dân số riêng thì
mỗi phụ nữ chỉ sinh 2 con, năm 2030 sẽ có 100 triệu người. Lúc đó, cần cố gắng ổn định cho cả thời
kỳ lâu dài số dân khoảng 100 triệu. Với diện tích canh tác đất nông nghiệp hiện có trên 6 triệu ha, và
số dân hơn 58 triệu người thì rõ ràng tỷ số là gần 10 người sống trên 1 ha đất nông nghiệp. Nếu mở
rộng diện tích đấy nông nghiệp được hơn 10 triệu ha, đến năm 2030 với số dân 100 triệu người thì số
dân sống trên 1 ha đất nông nghiệp cũng vẫn là 10 người. Điều này đặt ra vấn đề phải thâm canh tăng
năng suất, tăng sản lượng trong nông nghiệp và công nghiệp hóa để có mức sống theo yêu cầu của thời
kỳ đó cho dân tộc.
Cùng với công cuộc vận động sinh đẻ co kế hoạch là việc tiến hành phân bố lại lao động và dân cư
trong cả nước nhằm xóa bỏ dần tình trạng bất hợp lý hiện nay giữa lao động và đất đai. Trong tương
lai, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta với nhiều hình thức có tổ chức hoặc tự nguyện sẽ phân bố
lại hàng triệu người giữa các vùng trong cả nước, hoàn thành định canh định cư hơn 2 triệu người để
mở rộng diên tích đất nông – lâm nghiệp có 14 triệu ha (gồm hơn 6 triệu ha đất nông nghiệp và hơn 7
triệu ha đất lâm nghiệp) lên 27 triệu ha (10 triệu ha đất nông nghiệp và 17 triệu ha đất lâm nghiệp).
Đây là một công tác to lớn cần được chuẩn bị chu đáo bằng nhiều hình thức, phù hợp từng thời kỳ
trong quá trình công nghiệp hóa đất nước. Vấn đề cấp bách đặt ra trước mắt là mở rộng phân công lao
động tại chỗ nhằm tạo được công ăn việc làm trong các ngành, các địa phương, các lĩnh vực có nhiều
tiềm năng như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu… Từ đó, đáp
ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất về lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng, cải thiện
một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, tiến tới bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của xã hội và
có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo
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điều kiện vật chất để tổ chức lại sản xuất, tạo thêm việc, làm ở các thành phố, thị xã. Đây là hướng
quan trọng những năm đầu của chặng đường đầu tiên trong khi khả năng về vốn, lương thực, vận tải,
công tác chuẩn bị địa bàn và xây dụng cơ sở vật chất hạ tầng để chuyển dân còn có hạn. Mặt khác cũng
cần phải có thời gian để từng bước qui hoạch lại các cụm dân cư phù hợp với tùng vùng trong nước,
tạo điều kiện cho và điện khí hóa, cơ giới hóa trong tương lai, đảm bảo cho việc phân bố lại dân cư
giữa các vùng thật sự có hiệu quả kinh tế, đảm bảo đời sống tốt cho người dân đến đất mới.
3. Thay đổi cơ cấu dân số, lao động cho phù hợp với thực trạng nền kinh tế và yêu cầu công
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Cho đến nay, sự hình thành cơ cấu dân số và lao động ở nước ta chưa phù hợp với cơ cấu nền kinh
tế, do đó không chỉ trở ngại cho các kế hoạch sản xuất và phân phối lưu thông.
Số người trong độ tuổi lao động so với dân số chiếm 47% trong khi tỷ lệ này ở các nước phát triển
là 60 – 7-%. Năng suất lao động xã hội nước ta thấp so với các nước công nghiệp phát triển, mỗi lao
động nước ta lại phải nuôi số người phụ thuộc (người già và trẻ em) lớn gấp hai lần các nước phát triển
đó. Cơ cấu giữa những người lao động sản xuất vật chất với những người trong khu vực không sản
xuất vật chất cũng chưa hợp lý. Lao động làm nhiệm vụ quản lý gián tiếp ở các ngành, các cơ sở sản
xuất còn chiếm tới 20% so với tổng số lao động.
Năng suất lao động nông nghiệp ở nước ta còn quá thấp số lao động nông nghiệp hiện tại làm ra
sản phẩm chưa đủ nuôi bản thân số dân nông nghiệp, trong khi đó dân số không sản xuất nông nghiệp
vẫn còn chiếm tới 30% so với dân số (quá trình công nghiệp hóa tất yếu còn tăng thêm). Tuy Nhà nước
đã có những cố gắng với nhiều biện pháp tích cực nhất, nhưng sản phẩm thặng dư về lương thực thấp
nên mức huy động lương thực hàng chục năm chưa vượt nổi 15% sản lượng lương thực. Đặc biệt phải
kể đến số lao động chưa có việc làm ở các thành phố, thị xã còn chiếm tới 5% so với số người trong
tuổi lao động, số người này không những tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội mà còn có một số người
gây ra những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an ninh.
Vì vậy, nhiệm vụ và các mục tiêu chủ yếu của các kế hoạch 5 năm và hàng năm hướng tới mục tiêu
mở rộng việc làm trong nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu ở chặng đường
đầu tiên của quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; phấn đấu tăng năng suất lao động để chuyển
lao động nông nghiệp qua phát triển công nghiệp ở những chặng đường tiếp theo. Mặt khắc trong
những năm tới cố gắng tạo đủ việc làm phù hợp với ngành nghề kỹ thuật cho lực lượng lao động thành
phố. Đồng thời sắp xếp lại dân cư thành thị một cách hợp lý, nhất là sắp xếp lại số buôn bán nhỏ và nội
trợ vào phát triển thủ công nghiệp và các hoạt động dịch vụ trong thành phố, bảo đảm cơ cấu dân số
thành thị phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp.
Trong việc sử dụng nguồn lao động xã hội lực lượng lao động nữ chiếm tới 52% tổng lao động xã
hội, đó là vấn đề đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt về tất cả các đặc điểm của lao động nữ.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 4 - 1985

26

NGUYỄN VĂN LẠNG

Vai trò lao động của phụ nữ trong sản xuất xã hội nói chung, trong đời sống gia đình nói riêng từ
lâu đi được khẳng định. Điều đáng chú ý là ngoài những đức tính căn bản trên, số phụ nữ trong độ tuổi
sinh đẻ (tử 18 đến 49 tuổi) chiếm tới 80% tổng số lao động nữ. Và về phương diện tái sinh sản ra con
người thì phụ nữ Việt Nam đẻ sớm, đẻ nhiều, đẻ đày và nhiều tuổi còn đẻ, do đó ảnh hưởng đến sức
khỏe, lao động, học tập và công tác của lao động nữ (Bình quân mỗi phụ nữ Việt Nam sinh 4,8 - 5 con
trong khi một phụ nữ Liên Xô chỉ đẻ 2,5 con, Pháp 1,9 con, Hunggari là 2,1 con). Mức thu nhập của
một gia đình Việt Nam độ thấp, sinh đẻ nhiều nên mức sống của mỗi người trong gia đình càng thấp.
Thật thế, hàng năm có tới 1,7 triệu bà mẹ sinh đẻ với số trẻ em tương ứng ra đời khối lượng phúc
lợi giành cho cả mẹ và con rất lớn. Trong cuộc vặn động sinh đẻ có kế hoạch, em dưới mức tổng số
phụ nữ không đẻ con thứ 4 trở đi thì hàng năm sẽ giảm được 60 vạn phụ nữ không tham gia sinh đẻ.
Mỗi phụ nữ không đẻ giành 75 ngày (lẽ ra được nghỉ đẻ) để tham gia lao động sản xuất, hàng năm sẽ
tăng thêm 45 triệu ngày công, tương đương 16 vạn lao động, vừa tăng thêm sản phẩm cho xã hội đồng
thời bảo đảm được sức khỏe, có điều kiện nuôi dạy con cái và tăng năng suất lao động.
Tóm lại, dân số là căn cứ đầu tiên và quan trọng để xây dựng các qui hoạnh và kế hoạch hóa kinh
tế quốc dân. Đó cũng là cơ sở của chiến lược kinh tế - xã hội bao gồm cả chiến lược quốc phòng của
đất nước. Những vấn đề do dân số dặt ra khá phức tạp. Kế hoạch hóa dân số nhằm tăng tỷ lệ dân số ở
các thời kỳ kế hoạch một cách hợp lý, phân công lại lao động xã hội, từng bước tạo ra cơ cấu lao động
mới, phân bố lại dân cư giữa các vùng, sắp xếp lại cơ cấu dân số... là những yếu tố đặc biệt quan trọng
trong công tác kế hoạch hoá. Như vậy mới tiến tới “Đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu
nhất, dần dần ổn định tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân... tiếp tục
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng
tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác và chuẩn bị
cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của công nghiệp nặng trong chặng đường tiếp theo” như Nghị quyết
Đại hội Đảng lần thứ V đã chỉ ra.
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