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1. Giới thiệu
Bất bình đẳng xã hội đang ngày càng trở thành mối quan tâm xã hội hàng đầu của
xã hội Việt Nam, từ ngƣời lãnh đạo, hoạch định chính sách, giới khoa học đến những
ngƣời dân. Tình trạng bất bình đẳng xã hội ngày một gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế
đang chuyển đổi, đặc biệt trong những năm gần đây khi bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài.
Khảo sát mới đây của World Bank cho thấy mối lo ngại phổ biến của các công dân Việt
Nam, thuộc mọi nguồn gốc xuất thân, về những hình thức bất bình đẳng vốn chính trị và
xã hội, thu nhập, chi tiêu đƣợc tạo ra bởi các qui trình thiếu công bằng, đang ảnh hƣởng
nhiều mặt tới đời sống xã hội (World Bank, 2012: 174).
Những dịch vụ xã hội cơ bản nhƣ y tế, giáo dục - nền tảng chính của phát triển con
ngƣời, ngày một đắt đỏ kéo theo đó là sự doãng rộng khoảng cách tiếp cận và hƣởng thụ
dịch vụ giữa các nhóm xã hội. Những dịch vụ này lại có vai trò quan trọng để kìm chế xu
hƣớng gia tăng bất bình đẳng. Vì thế, việc nghiên cứu bất bình đẳng thành quả và bất bình
đẳng cơ hội đối với các dịch vụ xã hội cơ bản nhƣ giáo dục có tính cấp thiết.
Bất bình đẳng thƣờng đƣợc đo lƣờng thông qua các chỉ báo về thu nhập, tiêu dùng,
hoặc mức độ giàu có. Tuy nhiên, bất bình đẳng là đặc tính ở một chủ thể của các thành tựu
khác nhau, các yếu tố sản xuất khác nhau và các dịch vụ khác nhau mà có thể tác động đến sự
tiến bộ kinh tế và xã hội. Từ trƣớc thập kỷ 70 thì hầu hết nhà nghiên cứu nƣớc ngoài đánh giá
sự công bằng của phân phối xã hội chỉ dựa trên nền tảng của phân phối về thành quả. Từ
những năm 70 về sau, các nhà khoa học chính trị và triết học đã bắt đầu xem xét đến vấn đề
bình đẳng về quá trình, và những thành quả cuối cùng đƣợc quyết định bởi cả những cơ hội
mà cá nhân có và bởi cả những gì mà cá nhân đó có đƣợc từ các cơ hội đó. John Rawls
(1971) đã đề cập đến bình đẳng về cơ hội trong tác phẩm của mình (A theory of Justice) dựa
trên 2 nguyên tắc: 1) mỗi ngƣời đều có quyền bình đẳng về tự do cơ bản lớn nhất phù hợp với
sự tự do tƣơng tự của ngƣời khác; 2) và những hàng hóa thiết yếu (primary goods) là những
thứ đƣợc xem nhƣ yếu tố tạo ra những cơ hội cơ bản cần phải đƣợc chia sẻ đều cho tất cả
thành viên xã hội. Rawls đề xuất rằng việc phân bổ tối ƣu các mặt hàng thiết yếu sẽ tối đa hóa
tỷ trọng của nhóm có ít đặc quyền nhất. Sau Rawls, một số nhà nghiên cứu khác nhƣ
Dworkin (1981) thì xem công bằng tƣơng đồng với bình đẳng về các nguồn lực thay vì công
*
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bằng về thành quả. Richard Arneson (1989) nói đến bình đẳng cơ hội đối với phúc lợi thay vì
chỉ bản thân phúc lợi (trích trong World Bank, 2009).1 Nhƣ vậy, quan điểm về bất bình đẳng
xã hội có một xu hƣớng thay đổi từ nghiên cứu về bất bình đẳng trong thành quả sang bất
bình đẳng về cơ hội để đạt đƣợc các thành quả của các chủ thể.
Cũng theo nghiên cứu trên2, định nghĩa về khái niệm bất bình đẳng về cơ hội đƣợc
đề cập nhƣ là kết quả về lợi ích nhƣ một “lợi thế” và gồm có 2 nhóm: “các nỗ lực”, là
những thứ phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân, và “hoàn cảnh” là những yếu tố nằm ngoài
kiểm soát của cá nhân. Bình đẳng về cơ hội sẽ chiếm ƣu thế trong trƣờng hợp mà phân
phối của một thành quả lợi ích không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Bình đẳng về cơ hội sẽ là
sân chơi chung, và về nguyên tắc, mọi ngƣời đều có thể đạt đƣợc những thành quả mà họ
lựa chọn (Roemer, 1998, trích trong World Bank, 2009).
Thành quả của mỗi cá nhân phụ thuộc vào 3 yếu tố: Hoàn cảnh, nỗ lực, và các chính
sách. Hoàn cảnh đƣợc xem nhƣ các yếu tố bên ngoài mà cá nhân không thể kiểm soát đƣợc, ví
dụ nhƣ: trình độ học vấn của cha mẹ, nơi họ sinh ra và lớn lên, lƣơng của cha mẹ, số lƣợng
thành viên hộ gia đình, các mối quan hệ xã hội và vị thế xã hội của cha mẹ, dân tộc, cơ sở hạ
tầng kinh tế-xã hội, sự biến động về kinh tế, điều kiện tự nhiên v.v… Những yếu tố này có
những tác động không nhỏ đến thành quả của một cá nhân trong cuộc sống của họ.
Nếu nhƣ thành quả của một ngƣời đạt đƣợc nhờ có nỗ lực cá nhân mà không tính đến
hoàn cảnh của họ (giả sử hoàn cảnh là nhƣ nhau đối với mọi trƣờng hợp) thì đó là bình
đẳng về cơ hội. Các khác biệt giữa các cá nhân lúc này chỉ đƣợc so sánh thông qua các nỗ
lực cá nhân của họ. Trong trƣờng hợp này, sự bất bình đẳng về thành quả có thể là động lực
kích thích con ngƣời phấn đấu vƣơn lên vị thế xã hội cao hơn, giành lấy những thành quả to
lớn hơn. Đây là tính tích cực của bất bình đẳng. Ngƣợc lại, nếu nhƣ những thành tựu mà
các cá nhân đạt đƣợc không phải chỉ dựa trên nỗ lực của họ mà còn do họ có hoàn cảnh tốt
hơn so với những ngƣời có cùng năng lực thì đó là bất bình đẳng về cơ hội.
Nhƣ vậy, có hai cách tiếp cận trong nghiên cứu về bất bình đẳng về cơ hội gồm
cách tiếp cận trƣớc (ex-ante) và cách tiếp cận sau (ex-post).
- Cách tiếp cận thứ hai (ex-post) tập trung vào sự khác biệt giữa các cá nhân về
thành tựu của họ nhờ vào việc phát huy nỗ lực cá nhân. Để áp dụng đƣợc hƣớng tiếp cận
này, các nghiên cứu viên cần phải xác định đƣợc nỗ lực của các cá thể là những gì.
- Ngƣợc lại, cách tiếp cận trƣớc (ex-ante) thì tập trung vào sự khác biệt giữa các thành
tựu tiềm năng ở các tập hợp cá nhân có cùng những đặc trƣng về hoàn cảnh. Vì vậy, cách tiếp
cận này thƣờng đƣợc xem là tập trung nhiều hơn vào bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội đƣợc
xác định bởi những đặc trƣng nhất định về hoàn cảnh của họ (Fleurbaey M, Peragine.V., 2009).
2. Khung phân tích về bất bình đẳng mở rộng
Ta có thể tham khảo khung phân tích về bất bình đẳng về thành quả trong một
nghiên cứu về bất bình đẳng cơ hội đối với trẻ em của Ricardo Paes de Barros và đồng
1

2

The World Bank. 2009. Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean.
Conference Edition. Latin American Development Forum.
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nghiệp. Theo khung phân tích này thì bất bình đẳng cơ hội có thể xuất phát từ ba dạng bất
bình đẳng khác gồm: 1) Bất bình đẳng do khác biệt về động lực và tài năng; 2) Bất bình
đẳng trong tiếp cận dịch vụ xã hội giữa những ngƣời có cùng tài năng và động lực; và 3)
Bất bình đẳng do khác biệt trong đối xử xã hội.
Để nghiên cứu toàn diện và hệ thống hơn, theo chúng tôi, nghiên cứu về bất bình
đẳng cơ hội cần mở rộng hơn khung lý thuyết trên bằng cách xem xét thêm các tác động
của những yếu tố vĩ mô gồm: 1) Thể chế và quản trị xã hội (dù trong khung lý thuyết của
Ricardo Paes de Barros đã bao gồm các chính sách xã hội, luật chống phân biệt đối xử…,
nhƣng không đầy đủ các yếu tố về thể chế), 2) Kinh tế thị trƣờng và sự biến đổi; 3) Điều
kiện tự nhiên và sự biến đổi (xem khung lý thuyết dƣới đây)
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(Nguồn: Mở rộng ý tưởng từ Ricardo Paes de Barros và đồng nghiệp. Measuring Inequality of
Opportunities for Children3)
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Có thể dễ dàng nhận thấy ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp của các yếu tố vĩ mô trên
đến bất bình đẳng xã hội nhƣ yếu tố thứ nhất: thể chế và quản trị xã hội, ví dụ tập trung
phân bổ nguồn lực xã hội khan hiếm cho khu vực kinh tế nhà nƣớc kém hiệu quả và tham
nhũng lớn, ít tạo đƣợc việc làm và làm mất đi cơ hội cho phát triển khu vực kinh tế tƣ nhân
năng động, mất cơ hội tạo nhiều việc làm, giảm đầu tƣ công cho nông nghiệp và các khu
vực dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa, làm gia tăng sự cách biệt nông thôn-đô thị,
cũng nhƣ giữa các DTTS và dân tộc đa số, giảm chi hiệu quả (cần và đủ) cho an sinh xã hội
khiến cho bất bình đẳng có nguy cơ gia tăng… Điều đó buộc Nhà nƣớc phải đề ra chiến
lƣợc tái cơ cấu nền kinh tế. Hay yếu tố thứ hai: biến động kinh tế vĩ mô làm hàng trăm ngàn
doanh nghiệp đóng cửa, giải thể, ngƣng hoạt động, tồn kho hàng công nghiệp gia tăng, bất
động sản đóng băng, chính sách thắt chặt tiền tệ… tác động xấu đến hàng triệu lao động về
việc làm, thu nhập, chi tiêu phi lƣơng thực, đến giảm nghèo bền vững. Hoặc yếu tố thứ ba:
thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến hàng triệu hộ nông thôn, đô
thị làm tăng thêm tính dễ tổn thƣơng của các nhóm xã hội yếu thế…
Một điều đáng lƣu ý là các nhân tố bất bình đẳng cơ hội có sự tƣơng tác lẫn nhau,
làm tích hợp tác động hay giảm thiểu tác động một cách trực tiếp hay gián tiếp. Chẳng
hạn 1 số chính sách xã hội có thể làm giảm thiểu sự bất bình đẳng cơ hội (nhƣ các chính
sách giảm nghèo, ƣu đãi DTTS…), nhƣng điều kiện sống khu vực cƣ trú ở vùng sâu, vùng
xa, hay yếu tố văn hóa… lại làm gia tăng tình trạng đó.
Một xã hội có đƣợc bình đẳng về cơ hội khi các hoàn cảnh không có mối quan hệ
có ý nghĩa thống kê với các khác biệt trong thành quả cuộc sống quan trọng, không trực
tiếp, không thông qua đó tác động tới sự lựa chọn mà một nhóm ngƣời phải đối mặt. Nói
một cách khác, bình đẳng cơ hội là tình trạng mà ở đó mọi cá nhân, độc lập với hoàn cảnh
bên ngoài, có cơ hội nhƣ nhau trong cuộc sống, và hoàn cảnh không phải là yếu tố tác
động đến các thành quả của cá nhân trong cuộc sống.
Ngân hàng thế giới đã đƣa ra một chỉ số đƣợc gọi là Chỉ số cơ hội của con ngƣời
(Human Opportunity Index) và có thể xem nó nhƣ là chỉ số để đánh giá quá trình mà một
quốc gia tiến tới đạt đƣợc mục tiêu tạo ra sự tiếp cận bình đẳng cho các cá nhân tới các dịch
vụ cơ bản, những yếu tố đƣợc xem nhƣ các cơ hội quan trọng cho sự phát triển của trẻ trong
tƣơng lai. Trong nghiên cứu của mình, World Bank định nghĩa “cơ hội” là các biến số mà:
- Gây ảnh hƣởng lên thành quả (ví dụ nhƣ thu nhập, lao động tạo thu nhập, trình độ
học vấn, và những yếu tố tƣơng tự)
- Quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân
- Là yếu tố ngoại sinh và không thể bị tác động bởi cá nhân nhƣng là các yếu tố nội
sinh đối với xã hội và có thể đƣợc thay đổi bởi các lựa chọn xã hội và bởi chính sách công
- Có thể bị tác động một cách không công bằng bởi các hoàn cảnh
3. Bất bình đẳng cơ hội về giáo dục
Do chƣa có điều kiện tiến hành nghiên cứu thực nghiệm theo khung lý thuyết trên,
bài viết này dựa trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu đã có để phân tích. Vì thế trong một số
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trƣờng hợp, các nhận xét có thể là giả thiết cho nghiên cứu tiếp theo trong vấn đề bất bình
đẳng cơ hội.
Bất bình đẳng cơ hội trong giáo dục thể hiện thông qua sự khác biệt trong khả năng
tiếp cận giáo dục giữa các nhóm có hoàn cảnh khác nhau, giữa ngƣời giàu-ngƣời nghèo,
giữa khu vực đô thị-nông thôn, giữa dân tộc thiểu số-dân tộc đa số, giữa đồng bằng-miền
núi, hải đảo, nhóm di cƣ và không di cƣ, giữa các giới v.v…
3.1. Bất bình đẳng cơ hội do khác biệt nguồn lực gia đình (mức sống, trình độ
học vấn cha mẹ/chủ hộ, quy mô hộ…)
Chỉ số cơ hội con ngƣời (HOI) đã đƣợc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
tiến hành nghiên cứu trong giai đoạn từ 2004-2010, với sự trợ giúp từ World Bank.
Nghiên cứu này tìm hiểu các cơ hội tiếp cận với những nền tảng cơ bản ở 3 lĩnh vực: giáo
dục, y tế và nhà ở.
Kết quả nghiên cứu cho thấy HOI của Việt Nam về tỷ lệ đi học cao hơn hầu hết các
nƣớc Châu Phi, Mỹ La tinh và Caribe. Mức độ bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục là
khá cao về số lƣợng. Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học: tỷ lệ nhập học
đúng tuổi trên toàn quốc là 95,5% với tiểu học, 82,6% ở THCS và 56,7% ở THPT. Tuy
nhiên HOI chỉ ra có sự khác biệt lớn giữa các nhóm xã hội. Ở bậc THCS, mặc dù tỷ lệ
bao phủ cao nhƣng lại có bất bình đẳng về khả năng tiếp cận. Hai đặc điểm hoàn cảnh:
trình độ học vấn chủ hộ và tiếp theo là mức chi tiêu hộ gia đình quyết định đến 50% sự
khác biệt giữa các nhóm hộ về việc 1 đứa trẻ, trong lứa tuổi 12-15 có thể theo học THCS
hay không. Ngay trong các DTTS, yếu tố dân tộc cũng không quan trọng bằng yếu tố
trình độ học vấn chủ hộ và mức chi tiêu hộ gia đình đối với việc tiếp cận giáo dục THCS.
Điều đó cho thấy thêm những hoàn cảnh khác có thể làm gia tăng bất bình đẳng giữa các
dân tộc. Chất lƣợng học tập còn đƣợc đo lƣờng bằng khả năng học một cách độc lập ở
THCS trong năm cuối cấp tiểu học. Chỉ có 62% học sinh lớp 5 có thể tiếp tục học ở cấp
THCS mà không cần có sự trợ giúp. Sự khác biệt của HOI ở các khiá cạnh số lƣợng và
chất lƣợng giáo dục cho thấy cần phải nâng cao chất lƣợng hệ thống giáo dục. Mức sống
hộ gia đình và trình độ học vấn là những điều kiện quyết định chất lƣợng giáo dục (World
Bank, 2012: 170; UNDP, Báo cáo quốc gia về PTCN năm 2011:79).
Nghiên cứu hồi qui của Vũ Hoàng Linh (2011) cho thấy trình độ học vấn của cha mẹ
có tác động đáng kể đến việc nhập học, với trình độ học vấn của bố có vai trò quan trọng ở
cấp THCS và trình độ học vấn của cả bố mẹ có liên quan đến cấp THPT và CĐ, ĐH. Qui mô
hộ nhỏ (ít con hơn, ít ngƣời phụ thuộc hơn) có nhiều khả năng cho con cái đi học do có nhiều
nguồn lực cho giáo dục hơn (UNDP, Báo cáo quốc gia về PTCN năm 2011: 83).
3.2. Bất bình đẳng cơ hội của các cá nhân có cùng tài năng
Dữ liệu của Chƣơng trình những cuộc đời trẻ thơ cho thấy điểm toán trung bình của trẻ
em lứa tuổi 5, 8, 12, 15 thuộc các nhóm ngũ vị phân tăng tỷ lệ thuận theo mức sống. Điều
đáng quan ngại là hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ đóng vai trò quan trọng hơn cả tiềm năng của
đứa trẻ khi đến trƣờng. So sánh điểm số toán học của trẻ 8 tuổi thuộc nhóm giàu và nhóm
nghèo có thể thấy trong những trẻ đạt điểm số cao, điểm của trẻ nghèo vẫn có điểm thấp hơn
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so với trẻ em con nhà giàu. Tƣơng tự trong số các trẻ có điểm số thấp, trẻ giàu đạt đƣợc tiến
bộ theo thời gian hơn trẻ em nghèo. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này, theo
ngƣời dân đƣợc khảo sát trong nghiên cứu “nhận thức về bất bình đẳng,” chính là sự tiếp cận
giáo dục chất lƣợng cao ở trẻ giàu từ những năm đầu đời tới những cấp học cao. Trẻ nhà giàu
có thể đến học tại các trƣờng tốt, chất lƣợng cao, đƣợc học thêm từ những giáo viên giỏi,
trong khi trẻ nhà nghèo khó có khả năng đƣợc điều kiện giáo dục nhƣ vậy. Đây là một hệ quả
của sự khác biệt về nguồn lực gia đình (World Bank, 2012:168,169).
3.3. Bất bình đẳng cơ hội do khác biệt về dân tộc
Báo cáo Phát triển con ngƣời Việt Nam 2011 cho thấy tỷ lệ trẻ em ở các vùng Tây
Bắc và là các dân tộc thiểu số nhƣ Thái, Khơ me, H‟mông, Dao, không đƣợc đi học đúng
tuổi cao hơn so với các vùng khác. Tại các xã nghèo DTTS thuộc CT135/II, tỷ lệ nhập học
đúng tuổi thấp hơn trung bình toàn quốc ở mọi cấp học (xem bảng A). Tổng điều tra dân số
và nhà ở 2009 của TCTK cho biết tỷ lệ nhập học đúng tuổi của dân tộc Mông và Khơ me ở
cấp tiểu học chỉ là 72,6% và 86,4% so với dân tộc Kinh là 97,0%. Với những cấp học cao
hơn sự chênh lệch này còn lớn hơn, ví dụ ở cấp THPT tỷ lệ này chỉ 6,6% ở dân tộc Mông
và 15,4% dân tộc Khmer trong khi dân tộc Kinh là 61,8% (Tổng cục Thống kê, 2011: 35)
Bảng 1. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi theo các dân tộc (%)
Dân tộc

Tiểu học

THCS

THPT

Cao đẳng

Đại học

Toàn quốc

95,6

82,6

56,7

6,7

9,6

Các xã CT135/II

77,5

56,1

33,3

Kinh

97,0

86,7

61,8

7,7

11,1

Khmer

86,4

46,3

15,4

0,9

1,1

Mông

72,6

34,1

6,6

0,2

0,2

Nguồn: TCTK, 2011; UNDP, 2011.

Tỷ lệ bỏ học của trẻ em DTTS cao hơn gần hai lần so với ngƣời Kinh. Nguyên nhân tỷ lệ
bỏ học cao của trẻ em DTTS bao gồm: học phí cao, chi phí cơ hội cao (lao động trẻ em rất quan
trọng trong gia đình), trẻ em không hứng thú đến trƣờng, trƣờng học ở quá xa. Các chính sách
miễn giảm học phí DTTS thƣờng không bao gồm các phụ phí cũng tạo nên gánh nặng tài chính
đối với đa số hộ DTTS, mà nhiều khi họ không giải quyết nổi. Mặt khác, việc thiếu tiếp cận
mầm non khiến cho trẻ em DTTS, gặp nhiều thách thức về ngôn ngữ và làm tăng tỷ lệ đi học
muộn. Thiếu giáo viên DTTS, đặc biệt là nơi cần họ nhất lại thiếu trầm trọng, có thể làm ảnh
hƣởng nhất định đến việc đi học của trẻ em DTTS. Tại Đắc lắc chỉ có dƣới 10% giáo viên là
ngƣời DTTS, trong khi dân số DTTS chiếm một phần ba (World Bank, 2007:25,26).
Nhiều khi tình trạng bất bình đẳng cơ hội trong giáo dục lại càng gia tăng khi tích
hợp cả yếu tố DTTS và điều kiện địa lý xa xôi, đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mƣa,
hay sự phân bố trƣờng học cấp cao tập trung ở các trung tâm huyện thị. Điều đó làm gia
tăng các chi phí chính thức và phi chính thức nhƣ tiền thuê trọ, đi lại, ăn uống tốn kém
hơn…và làm cho tỷ lệ bỏ học ở đầu cấp hoc nhƣ THPT lên cao. Ở cấp THPT, tỷ lệ học
sinh dân tộc đa số gấp đôi tỷ lệ học sinh DTTS.
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Bất bình đẳng cơ hội về giáo dục ở Việt Nam.

3.4. Bất bình đẳng giới về cơ hội trong lĩnh vực giáo dục.
Cân bằng giới biểu hiện rõ ở giáo dục tiểu học và tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở các bậc
học khác, kể cả đại học. Năm 2008, tỷ lệ nữ học CĐ, ĐH là 22,4%, cao hơn nam đáng kể:
19,8%. Đó là tiến bộ tích cực về cơ hội tiếp cận giáo dục của phụ nữ. Tuy vậy có sự khác biệt
đáng kể về giới theo lĩnh vực học - “hƣớng nghiệp mang màu sắc giới”, phản ánh quan hệ về
sự khác biệt giới trên thị trƣờng lao động, theo nghề nghiệp và ngành. Nam có xu hƣớng thiên
về kỹ thuật, xây dựng, sản xuất, trong khi nữ thiên về khoa học xã hội, giáo dục, nghệ thuật, y
tế. Điều đó có quan hệ đến sự khác biệt giới về cơ hội việc làm và thu nhập. Tỷ lệ nam có
trình độ chuyên môn kỹ thuật là 13% so với nữ chỉ có 8% (UNDP, 2011:83).
Ngay trong lĩnh vực đào tạo nghề, dù số lƣợng và tỷ lệ có tăng, nhƣng nữ giới chỉ
chiếm từ 27% đến 39% trong đào tạo nghề dài hạn (trong khoảng 2007-2010), còn chủ
yếu là đào tạo nghề ngắn hạn. Cơ hội tiếp cận đào tạo nghề dài hạn của nữ vẫn thấp hơn
nam. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là tâm lý trọng bằng cấp, “trọng thầy hơn
trọng thợ”, chính sách đào tạo liên thông lên CĐ,ĐH, chính sách khuyến khích đào tạo
nghề hiện nay chỉ chú trọng đào tạo nghề ngắn hạn hơn là dài hạn, nhiều nghề đƣợc đào
tạo cho thu nhập thấp…
Tình trạng bất bình đẳng giới về giáo dục cũng còn khá cao trong cộng đồng các
DTTS, dù có nhiều tiến bộ. Các hộ gia đình vẫn ƣu tiên đầu tƣ giáo dục cho con trai hơn
con gái. Trong VHLSS 2008, bình đẳng giới ở cấp tiểu học và THCS có nhiều tiến bộ, thì
ở cấp học cao hơn, chênh lệch giới xuất hiện ở 1 số nhóm DTTS. Tại vùng miền núi phía
Bắc, chỉ 29% trẻ em gái trong độ tuổi 15-17 đƣợc đi học so với 53% em trai. Với ngƣời
Khmer, Chăm, tỷ lệ này là 22% em gái so với 30% em trai ở lứa tuổi này đƣợc đến trƣờng
(UNDP, 2011:81).
3.5. Bất bình đẳng cơ hội do phân biệt đối xử
Ngƣời di cƣ và con em họ bị phân biệt đối xử thông qua các thủ tục nhập học gắn
liền với hộ tịch. Khi không có hộ khẩu chính thức tại nơi cƣ trú (dù cùng tỉnh/quận,
huyện) thì học sinh thuộc diện học trái tuyến và phải mất thêm nhiều chi phí chính thức
và phi chính thức để đƣợc nhập học. Trong năm 2009, 97% trẻ em không di cƣ trong độ
tuổi 6 đến 10 hiện đang đi học (tính tại thời điểm khảo sát); trong khi đó, tỷ lệ này là 96%
với nhóm dân số di cƣ nội huyện và liên huyện và 91% với nhóm dân số di cƣ liên tỉnh.
Kết quả này cho thấy di cƣ liên tỉnh có mối liên hệ khá rõ với việc gián đoạn học tập của
trẻ em. Trong năm 2009, 75% số trẻ không di cƣ từ 11 đến 18 tuổi đang ngồi trên ghế nhà
trƣờng. Tỉ lệ còn đang ngồi trên ghế nhà trƣờng của các nhóm trẻ di cƣ trong huyện, di cƣ
liên huyện và di cƣ liên tỉnh thấp hơn và lần lƣợt là 64%, 71% và 44%. Một lần nữa có
thể thấy ảnh hƣởng của ranh giới tỉnh đến quan hệ giữa di cƣ và sự gián đoạn học tập của
trẻ em. (Di cƣ và ĐTH 2011:34,35)
Một nghiên cứu khác dựa trên số liệu điều tra di dân quốc gia 2004 cho biết đa số
ngƣời di cƣ cho rằng con cái họ có điều kiện học tập tốt hơn hay ngang bằng với nơi quê
nhà (do CSHT và chất lƣợng giáo dục ở nông thôn kém hơn thành thị). Tuy nhiên sự cải
thiện chất lƣợng giáo dục đó chủ yếu ở nhóm di cƣ trình độ cao. Đối với nhóm di cƣ có
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trình độ tiểu học trở xuống thì một bộ phận lớn cho rằng tình trạng giáo dục của con cái
họ là xấu hơn (20,1% so với 6,4% của nhóm di cƣ có trình độ CĐ,ĐH). Mặt khác nhóm
ngƣời di cƣ lớn tuổi cũng thƣờng đề cập đến khó khăn mà họ gặp phải từ việc giáo dục
của con cái. (UNFPA, 2010:73)
Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012 (World Bank, 2012:108) cho biết 35,7%
học sinh có đăng ký hộ khẩu ở các cấp học đƣợc miễn giảm học phí, trong khi chỉ có 14%
học sinh di cƣ (không có hộ khẩu) đƣợc hƣởng ƣu đãi này.
4. Một số nhân tố tác động đến bất bình đẳng cơ hội về giáo dục
4.1. Thể chế và quản trị xã hội
Để hạn chế tình trạng bất bình đẳng cơ hội trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi,
Nhà nƣớc đã ban hành một loạt các chính sách xã hội hỗ trợ những nhóm yếu thế về giáo
dục nhƣ miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo, hộ DTTS, cung cấp tín dụng cho sinh
viên nghèo, chính sách cử tuyển đối với vùng sâu, vùng xa, với sinh viên DTTS, xây
dựng trƣờng nội trú các DTTS… và đã đạt đƣợc một số kết quả tốt. Tuy nhiên độ bao phủ
của chƣơng trình còn thấp, chỉ 14,9% ngƣời nghèo đƣợc miễn giảm học phí, 15,0% đƣợc
trợ cấp giáo dục. Nhóm nghèo cùng cực cũng chỉ có 36,5% nhận trợ cấp giáo dục và một
phần tƣ (25,8%) đƣợc miễn giảm học phí. 32,7% số ngƣời trong hộ DTTS đƣợc hƣởng
trợ cấp giáo dục, 18,8% đƣợc miễn giảm học phí (World Bank, 2012:85,86).
Xã hội hóa giáo dục là chính sách huy động và chia sẻ sự đóng góp của các nguồn lực
xã hội cho phát triển giáo dục, đặc biệt là những ngƣời sử dụng dịch vụ, khi mà nhà nƣớc
không còn khả năng cung ứng toàn bộ hệ thống giáo dục có chất lƣợng. Tuy nhiên hiện nay
giáo dục cũng nhƣ y tế, phụ thuộc nặng nề vào đóng góp của các hộ gia đình. Các hộ gia
đình đang trả khoảng 37% chi phí giáo dục, khoảng 50% giáo dục đại học. Ngay giáo dục
tiểu học dù đƣợc miễn học phí, các hộ gia đình vẫn phải gánh các khoản phụ phí lên tới
17%. Chi phí đó cao hơn rất nhiều mục tiêu tối ƣu để thúc đẩy công bằng và phát triển con
ngƣời, tạo ra gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình thuộc nhóm yếu thế, hộ nghèo, hộ nông
thôn, vùng núi, hộ DTTS, nhóm di cƣ... Điều đó đòi hỏi phải đánh giá lại chính sách xã hội
hóa, tổ chức tốt hơn hệ thống giáo dục, đầu tƣ hiệu quả, chú trọng chất lƣợng.
Đối với các DTTS, dù có rất nhiều chính sách khuyến khích giáo dục cho đối tƣợng
chính sách này, nhƣng chƣa có chiến lƣợc tổng thể, cũng nhƣ tổ chức thực thi chƣa tốt
nên trong Báo cáo “Phân tích xã hội quốc gia: Dân tộc và Phát triển năm 2009” của Ngân
hàng Thế giới nhận định một trong 6 nhân tố chính gây bất lợi cho các DTTS Việt Nam
chính là : “ít đƣợc tiếp cận với giáo dục hơn”. Vì thế cần nhiều điều chính trong chính
sách đối với các DTTS để tăng cƣờng cơ hội tiếp cận giáo dục.
Về bình đẳng Giới trong giáo dục: cân bằng giới trong giáo dục đã đạt nhiều tiến
bộ, nhƣng hƣớng nghiệp mang màu sắc giới vẫn còn, chính sách đào tạo nghề chƣa tạo ra
ƣu tiên cho phụ nữ đào tạo nghề dài hạn, đặc biệt là đào tạo nghề nông thôn. Điều đó tạo
ra khoảng cách về cơ hội việc làm và sự thua thiệt về thu nhập của phụ nữ. Những yếu
kém về CSHT giáo dục, trong quản lý chất lƣợng hệ thống giáo dục, cũng nhƣ yếu tố
trọng con trai còn tồn tại trong một số cộng đồng DTTS đang tạo nên khó khăn cho việc
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tiếp cận giáo dục của nhiều em gái DTTS. Vì thế cần có những điều chỉnh chính sách liên
quan đến những vấn đề nêu trên.
Xu hƣớng thắt chặt các điều kiện hộ khẩu về di cƣ ở các quận nội thành trong các
thành phố lớn nhƣ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng thông qua các luật cƣ trú, luật Thủ
đô, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố cũng tạo nên những tác động không
nhỏ đến cơ hội tiếp cận của trẻ em di cƣ nhƣ trong mục bất bình đẳng cơ hội do phân biệt
đối xử. Vì thế cần tạo nên sự thay đổi nhận thức của giới hoạch định chính sách và quản
lý đô thị nhằm tạo nên cơ hội công bằng trong tiếp cận giáo dục cho trẻ em di cƣ.
Về mặt quản trị xã hội
Việc bảo đảm cung cấp dịch vụ công một cách công bằng và có chất lƣợng là mục
tiêu cuối cùng của cải cách và hiện đại hóa các cơ quan công quyền. Dịch vụ công nhƣ
giáo dục và y tế đóng vai trò có tính quyết định đối với sự phát triển con ngƣời và kiềm
chế tình trạng bất bình đẳng về thành quả và cơ hội. Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ giáo dục
đang đứng trƣớc một loạt thách thức và đòi hỏi phải điều chỉnh mạnh mẽ về thể chế và
quản trị. Những thách thức này bao gồm cơ hội tiếp cận không đồng đều giữa các vùng,
giữa các dân tộc, các nhóm xã hội, chất lƣợng giáo dục yếu kém, đặc biệt là hệ thống dạy
nghề và CĐ, ĐH, quản lý các cơ sở giáo dục tƣ nhân bị buông lỏng và thiếu giám sát chất
lƣợng, khu vực phi lợi nhuận còn vắng bóng trong khu vực dịch vụ giáo dục, hệ thống
giáo dục “hai cấp” đang tồn tại do thị trƣờng hóa, thiếu kiểm soát hiệu quả đối với xã hội
hóa giáo dục. Vì thế tăng cƣờng năng lực quản trị xã hội trong lĩnh vực giáo dục đang trở
nên cấp thiết, nhằm khắc phục các thách thức nêu trên.
Tham nhũng có ảnh hƣởng trực tiếp đến cơ hội giáo dục. Trong nghiên cứu về
“Tham nhũng từ góc nhìn của ngƣời dân, doanh nghiệp và cán bộ, công nhân, viên chức”
do Thanh tra Chính phủ chủ trì, công bố năm 2012, đã cho biết 32% ngƣời đƣợc hỏi, có
giao dịch với cơ quan nhà nƣớc về giáo dục, phải đƣa hối lộ khi sử dụng dịch vụ giáo dục
và trƣờng học, 9% phải đƣa khoản hối lộ lớn. Một nghiên cứu khác về chỉ số hiệu quả
quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2012 (CECODES, VFFCRT&UNDP, 2013:50,51), cũng cho biết khoảng 18% ngƣời đƣợc hỏi (bao gồm cả
ngƣời không sử dụng dịch vụ tiểu học cho con em họ) đã tham gia vào việc trả thêm chi
phí cho giáo dục tiểu học và số tiền phải trả là khoảng 100.000-600.000 VNĐ/học kỳ.
Tình trạng tham nhũng, mối quan hệ với ngƣời có quyền lực trong tuyển dụng việc
làm trong khu vực nhà nƣớc có vẻ phổ biến, mà dƣ luận hết sức quan tâm nhƣng hầu nhƣ
không đƣợc phát hiện. Cơ chế tuyển dụng thiếu minh bạch (quản trị nhà nƣớc) là một
trong những nguyên nhân này.
Cũng trong nghiên cứu “Tham nhũng từ góc nhìn của ngƣời dân, doanh nghiệp và
cán bộ, công nhân, viên chức” trên, khoảng 18-19% ngƣời trả lời cho rằng quan hệ với
những ngƣời có thế lực giúp đƣợc tuyển dụng và đề bạt. 29% ngƣời đƣợc hỏi, có giao
dịch, phải đƣa hội lộ khi xin việc và 12% đƣa hối lộ lớn.
Tuy nhiên, thực trạng bất bình đẳng về tiếng nói và quyền lực gia tăng có thể làm
nhiều ngƣời và con em họ lo lắng rằng họ không có khả năng biến giáo dục thành cơ hội
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việc làm. Điều đó có thể làm thui chột động lực thúc đẩy sự nỗ lực của thế hệ trẻ, cũng
nhƣ các gia đình thuộc những nhóm không có quyền lực, trong việc tiếp cận giáo dục.
Về bản chất, tình trạng bất bình đẳng bởi yếu tố quyền lực xuất phát từ sự yếu kém
trong quản trị xã hội, từ vai trò hạn chế của xã hội dân sự và truyền thông đại chúng…
4.2. Thị trường và sự biến đổi
Xu hƣớng thƣơng mại hóa giáo dục đã thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục
tƣ nhân. Hiện nay, khoảng 43% trƣờng mẫu giáo/nhà trẻ, 19% trƣờng THPT, 20% trƣờng
CĐ, ĐH, và 34% trƣờng TCCN và dạy nghề là trƣờng tƣ. Năm 2008, 49% học sinh mầm
non, 21% THPT, 37% học viên học nghề, 18% học sinh TCCN, và gần 12% sinh viên đại
học, CĐ theo học tại trƣờng tƣ (World Bank, 2012:116). Sự phát triển khu vực giáo dục
tƣ nhân mạnh mẽ nhƣng không đƣợc quản lý chặt chẽ và hầu nhƣ không có cơ quan nào
giám sát các các dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục tƣ nhân lại
tập trung chủ yếu ở các vùng, miền, ngành nghề có lợi cho mục đích kinh tế của họ chứ
không tập trung cung cấp dịch vụ cho các đối tƣợng thiệt thòi, hay đào tạo ngƣời có năng
lực hoặc các dịch vụ không mang lại lợi nhuận cho họ. Thêm vào đó, giáo dục tƣ nhân lại
tập trung vào khu vực giáo dục bậc cao nhƣ đào tạo nghề, đại học và tập trung vào các
ngành mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Mặt trái của giáo dục tƣ nhân là làm tăng bất bình
đẳng xã hội trong tiếp cận giáo dục. Nó thể hiện ở chỗ, những ngƣời có điều kiện kinh tế
sẽ có khả năng tiếp cận đến các loại hình giáo dục này cao hơn so với những ngƣời có
điều kiện kinh tế thấp. Bởi lẽ, chi phí giáo dục ở các cơ sở này thƣờng cao hơn so với các
cơ sở giáo dục công.
Thƣơng mại hóa giáo dục làm gia tăng chi phí. Chi tiêu thực tế của hộ gia đình cho
giáo dục ngày một tăng, với mức 44% trong khoảng 2004-2008. Đặc biệt là tăng chi tiêu
chủ yếu lại không phải là học phí, năm 2008 học phí chiếm 29% chi phí giáo dục, học
thêm chiếm 12%, còn lại là các chi phí khác nhƣ các loại đóng góp, đồ dùng học tập, đi
lại, đồng phục, ăn uống…Điều đó làm gia tăng khó khăn rất nhiều cho các hộ nghèo và
những nhóm yếu thế trong việc tiếp cận giáo dục. Việc học thêm gắn liền với kết quả học
tập tốt ở Việt Nam, khoảng 70% hộ gia đình chi trả cho các lớp học thêm cho con em họ
từ lớp năm, khi chuẩn bị vào trƣờng THCS. Chi phí học thêm đặc biệt cao ở cấp THPT và
khu vực đô thị. Điều kiện kinh tế trong bối cảnh thị trƣờng hóa giáo dục đã làm tăng
chênh lệch về kết quả giáo dục. Mức chênh này là 26% trong giáo dục đại học giữa nhóm
giàu và nhóm nghèo (UNDP, 2011:105,106)
Tỷ suất sinh lợi giáo dục trên thị trƣờng lao động đã tăng trong thập niên 2000 và
tăng cao ở lao động thành thị. Đối với công việc phi nông nghiệp, tỷ suất sinh lợi cho mỗi
năm đi học tính bằng tiền công theo giờ đã tăng từ 5,3% năm 2004 lên 5,8% năm 2010.
Ƣớc tính năm 2010, mỗi năm đi học có thể tăng thêm 9,7% thu nhập (sự chênh lệch tỷ
suất sinh lợi giáo dục theo tổng thu nhập và theo tiền công giờ là do ngƣời có trình độ cao
có nhiều thời gian làm việc hơn ngƣời có trình độ thấp). Tỷ suất sinh lợi giáo dục theo
tiền công giờ ở thành thị tăng cao hơn nông thôn (7,6% so với 4,1%). Tỷ suất sinh lợi
giáo dục đã tăng những năm 2000 làm gia tăng khoảng cách về tiền công và thu nhập của
các nhóm có trình dộ học vấn thấp và cao và liên quan đến gia tăng bất bình đẳng về thu
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nhập. Tỷ suất sinh lợi giáo dục tăng, trong bối cảnh kinh tế thị trƣờng, có thể trở thành
động lực kích thích thế hệ trẻ và gia đình nỗ lực hơn trong việc tiếp cận giáo dục chất
lƣợng cao.
Tình trạng thất nghiệp phổ biến của thanh niên và giới sinh viên CĐ, ĐH, đặc biệt
trong các cuộc suy thoái kinh tế kéo dài nhƣ Việt Nam hiện nay có thể làm mất đi động
lực thăng tiến của thế hệ trẻ, thông qua con đƣờng giáo dục chất lƣợng cao, cũng nhƣ làm
mất đi ít nhiều ảnh hƣởng của tỷ suất sinh lời giáo dục. Năm 2011, theo số liệu của cuộc
điều tra về lao động việc làm 2011, ở khu vực thành thị: 52,2% ngƣời thất nghiệp dƣới 30
tuổi. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị cao nhất ở nhóm tuổi trẻ nhất 15-19 (10,21%),
tiếp đến là nhóm 20-24 (8,62%) và giảm dần theo nhóm tuổi trung niên (25-44). Số ngƣời
thất nghiệp có trình độ chuyên môn chiếm 23,4% trong năm 2011, so với tỷ lệ qua đào tạo
của toàn bộ lực lƣợng lao động chỉ có 15,4%. Nhƣ thế trình độ của lao động thất nghiệp
cao hơn trình độ của lực lƣợng lao động (TCTK, 2012). Kết quả khảo sát từ Trung tâm
Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trƣờng lao động TP. Hồ Chí Minh cho thấy, đã có
không ít lao động trẻ thất nghiệp là ngƣời có tay nghề, có trình độ. Họ thất nghiệp không
phải vì không có việc làm mà là thiếu cơ hội việc làm phù hợp với trình độ học vấn hoặc
thiếu kinh nghiệm làm việc so với lao động trƣởng thành4.
Tuy nhiên, có thể tình trạng thất nghiệp của những cử nhân, kỹ sƣ sẽ góp phần điều
chỉnh lại xu hƣớng hƣớng nghiệp của thanh niên và gia đình, giảm bớt phần nào tâm lý
"trọng thầy hơn trọng thợ”, cũng nhƣ lao vào các nghề đang đang “nóng” về thu nhập,
điều kiện làm việc. Vì thế, một bộ phận thanh niên sẽ có cơ hội tiếp nhận các chính sách
khuyến khích đào tạo nghề hiện tại, để có cơ hội việc làm bền vững trong các lĩnh vực sản
xuất, dịch vụ.
4.3. Địa lý, điều kiện tự nhiên và sự biến đổi
Sự khác biệt về điều kiện kinh tế-xã hội giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị tạo
ra các kết quả khác nhau về tiếp cận giáo dục. Tỷ lệ hoàn thành tiểu học ở Tây Bắc là 80,3%
so với 93,9% ở Đông Nam bộ. Tƣơng tự, tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở Đồng bằng sông Hồng là
91,9% so với 75,1% ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ bỏ học ở thành thị là 11,3% so với
16,9% ở nông thôn, trong năm 2009 (Báo cáo quốc gia về PTCN năm 2011: 83).
Trong năm 2009, tỷ lệ nhập học đúng tuổi giữa nông thôn-thành thị cũng khác nhau
ở từng cấp học, trong đó, sự chênh lệch thể hiện rõ nhất ở các cấp học cao hơn. Cụ thể
nhƣ, ở cấp học Cao đẳng, tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở thành thị là 12,9% trong khi đó ở
nông thôn là 3,7%. Sự khác biệt còn lớn hơn khi xem xét ở cấp học Đại học với 23,3% ở
đô thị và 3,0% ở nông thôn.
Một khía cạnh khác cũng cần phải quan tâm khi nghiên cứu về bình đẳng cơ hội
giáo dục đó là sự sẵn có của dịch vụ giáo dục. Sự sẵn có dịch vụ này khác nhau ở các khu
vực khác nhau cũng sẽ dẫn tới sự khác biệt trong tiếp cận giáo dục giữa các nhóm xã hội
khác nhau. Báo cáo quốc gia về Phát triển con ngƣời 2011 chỉ ra rằng ngƣời dân ở vùng
4
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sâu, vùng xa và ngƣời dân tộc thiểu số thƣờng gặp khó khăn nhiều hơn khi tiếp cận giáo
dục và chất lƣợng giáo dục cũng không nhƣ ở khu vực thành thị. Với cơ cấu và sự phân
bố của hệ thống các cơ sở giáo dục hiện nay, đang tồn tại một thực tế là ở các cấp giáo
dục phổ thông tiểu học, THCS thì có ở hầu hết khu vực đô thị và nông thôn, nhƣng lên
cấp học THPT thì sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực đô thị thuộc huyện, thị xã, thành phố.
Hiện nay, đã có các trƣờng đại học/cao đẳng ở 40/63 tỉnh/thành phố của cả nƣớc,
tuy nhiên, các trƣờng này đều nằm ở trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế... của
tỉnh/thành phố đó. Ở các cấp thấp (tiểu học, THCS) sẽ ít bất bình đẳng hơn so với các cấp
học cao (PTTH, cao đẳng, đại học), vì ở tất cả các xã/phƣờng đều có ít nhất một trƣờng
tiểu học và một trƣờng trung học cơ sở. Còn ở mỗi huyện hoặc một cụm xã lớn mới có
một trƣờng trung học phổ thông. Nói cách khác, nếu xét từ sự phân bố các cơ sở giáo dục
theo cấp học, thì mức độ bất bình đẳng giữa đô thị và nông thôn có xu hƣớng giảm dần từ
cấp học cao xuống các cấp học thấp hơn.
Về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, theo kết quả nghiên cứu số liệu của Ngân hàng
thế giới 2008: ở Việt Nam đang có sự chênh lệch rõ nét giữa khu vực đô thị và nông thôn
về cơ sở vật chất, trang thiết bị trung bình của các trƣờng học phổ thông. Trên tất cả 7
vùng của Việt Nam, khu vực đô thị bao giờ cũng có chỉ số trung bình về cơ sở vật chất,
trang thiết bị giáo dục cao hơn so với khu vực nông thôn. Song vùng có sự chênh lệch đô
thị-nông thôn nhiều nhất là vùng Tây Nguyên (3,0 điểm) và vùng Tây Bắc (2,8 điểm).
Đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng có mức chênh lệch thấp nhất (1,1 điểm). Các
vùng còn lại đều có mức chênh lệch từ 1,8-2,0 điểm). Điều đó chứng tỏ rằng ở khu vực đô
thị và nông thôn đang tồn tại một khoảng cách chênh lệch khá nhiều về cơ sở vật chất,
trang thiết bị giáo dục. Có nghĩa là ngƣời dân ở nông thôn vẫn đang có có ít cơ hội hơn
ngƣời dân ở đô thị trong việc tiếp cận đối với các cơ sở giáo dục.
Mặt khác. dù chỉ số tỷ lệ bỏ học có xu hƣớng giảm ở cả nông thôn và thành thị,
nhƣng sự chênh lệch về tỷ lệ bỏ học ở nông thôn ngày càng cao so với thành thị cũng
chứng minh yếu tố điều kiên cƣ trú có ảnh hƣởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục. Năm
1989, tỷ lệ bỏ học ở lứa tuổi 5-18 ở nông thôn là 22,6%, cao hơn thành thị là 3,5%. Mƣời
năm sau, sự chênh lệch này tăng lên 5,6%, với tỷ lệ ở nông thôn chỉ còn 16,9% (Tổng cục
Thống kê, 2011:35).
Quá trình biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh chóng và để lại hậu quả nặng nề
trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ngay cả trong lĩnh vực giáo dục. Bão lụt (chiếm
tới 80% thiên tai ở Việt Nam) thƣờng diễn ra ở miền Trung - một trong những vùng
nghèo, và ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét ở vùng núi phía Bắc tạo ra
những thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng giáo dục, ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục, tạo tổn
thất lớn về ngƣời và tài sản của những nhóm yếu thế và làm gián đoạn tính liên tục của hệ
thống giáo dục, cũng nhƣ cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em sau thiên tai.
5. Kết luận
Con đƣờng phát triển công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nƣớc đang gặp một trở ngại
lớn là chất lƣợng nguồn nhân lực yếu kém. Một trong những nguyên nhân quan trọng của
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Bất bình đẳng cơ hội về giáo dục ở Việt Nam.

vấn đề đó là tình trạng bất bình đẳng thành quả và cơ hội về giáo dục. Bất bình đẳng
thành quả và cơ hội về giáo dục có thể kéo theo tình trạng bất bình đẳng kéo dài nhiều thế
hệ. Mặt khác tình trạng bất bình đẳng xã hội đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của xã
hội, đặc biệt trong bối cảnh xã hội suy giảm niềm tin, kinh tế vĩ mô bất ổn kéo dài, đời
sống nhiều tầng lớp xã hội bị ảnh hƣởng to lớn, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, đe dọa sự
ổn định xã hội.Vì thế việc kiềm chế tình trạng bất bình đẳng xã hội, trong đó có bất bình
đẳng cơ hội giáo dục là vấn đề quan trọng và cấp thiết.
Bất bình đẳng cơ hội bao gồm các hình thức bất bình đẳng cơ hội do khác biệt về
nguồn lực gia đình, do phân biệt đối xử, do dân tộc, do giới, …
Một số nhân tố vĩ mô tác động đến bất bình đẳng cơ hội giáo dục nhƣ thể chế và
quản trị xã hội, thị trƣờng , điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu.
Điều đó cho thấy để đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục cần một hệ thống giải pháp
đồng bộ, đa lĩnh vực, chứ không bó khuôn trong các chính sách và hệ thống giáo dục.
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