58

Xã hội học số 4 (132), 2015

NIỀM TIN XÃ HỘI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
PHAN ĐỨC NAM*

Sau 30 năm Đổi mới, giáo dục đại học Việt Nam có những chuyển biến tích cực và
đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn nhiều bất cập tồn tại.
Chất lượng giáo dục đại học còn thấp so với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội
nhập, gây nên những lo ngại và hoài nghi về chất lượng hiện nay. Nhìn chung, niềm tin
của xã hội vào giáo dục - đào tạo bị giảm sút trong thời qua.
Nâng cao chất lượng giáo dục đại học là một đòi hỏi bức xúc của xã hội hiện
nay. Tuy nhiên, các nghiên cứu về chất lượng giáo dục đại học dưới góc độ xã hội học
chưa được quan tâm, trong đó việc nhận diện thực trạng và các yếu tố tác động đến niềm
tin xã hội còn khá mới mẻ. Trong bối cảnh đó, việc tìm hiểu niềm tin xã hội về chất lượng
giáo dục đại học là rất cần thiết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và yêu cầu đào
tạo phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Niềm tin xã hội nhấn mạnh đặc trưng hay tính chất xã hội của niềm tin. Đó không
phải là lòng tin hay tâm trạng của cá nhân mà là một thực tại xã hội có tính độc lập tương
đối. Trong bài viết này, khái niệm “niềm tin xã hội” thể hiện sự tin tưởng của các nhóm
xã hội về một hiện tượng hay vấn đề xã hội mà họ mong đợi. Như vậy niềm tin xã hội
phản ánh thái độ kỳ vọng hay thất vọng của người dân đối với một thực tế xã hội. Dựa
trên các phương pháp phân tích tư liệu và nghiên cứu định tính (16 cuộc phỏng vấn sâu
với 5 giảng viên, 5 phụ huynh và 5 sinh viên ở trường công lập và ngoài công lập trên địa
bàn Hà Nội, 1 giám đốc doanh nghiệp), bài viết này nhằm nhận diện vấn đề niềm tin xã
hội đối với chất lượng giáo dục đại học, đồng thời phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến
niềm tin về chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.
1. Nhận diện niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại học ở nước ta

Sự tin tưởng vào chất lượng giáo dục đại học hiện nay
Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy sinh viên và phụ huynh có sự tin tưởng nhất định
vào các chính sách giáo dục đại học của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Không phân biệt cơ sở
đào tạo, sinh viên học ở trường công lập và ngoài công lập bày tỏ sự tin tưởng vào đội
ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo. Yếu tố uy tín, danh tiếng
của trường được cả giảng viên, sinh viên, phụ huynh và các doanh nghiệp tin tưởng.
Giảng viên, sinh viên và phụ huynh các trường đại học ngoài công lập rất tin tưởng vào
sự minh bạch, công khai các khoản thu chi của nhà trường.
*
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Tuy nhiên, giáo dục đại học Việt Nam vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề đáng quan ngại
về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nội dung chương trình, chất lượng và số lượng
giảng viên; phương pháp truyền thụ. Chất lượng giáo dục đại học chưa đáp ứng được yêu
cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đáng lưu ý là
chất lượng giáo dục đại học nước ta cũng không nhận được sự tin tưởng bởi chính các
giảng viên và sinh viên, ở cả trường công lập lẫn ngoài công lập.

“Chất lượng giáo dục đại học phải được dựa trên một nền tảng lý thuyết, một
triết lý phát triển giáo dục cơ bản nào đó, tuy nhiên, giáo dục đại học Việt Nam lại
không có được điều đó, nói cách khác, những đổi mới giáo dục đại học Việt Nam
trong thời gian qua diễn ra một cách tự phát, mò mẫm, thiếu định hướng”.
(Giảng viên, nữ, 45 tuổi, đại học công lập)
Sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp không mấy tin tưởng vào sự cải thiện của
chất lượng giáo dục đại học hiện nay và cho rằng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết
khi toàn bộ hệ thống giáo dục đại học được đổi mới. Với hệ thống giáo dục đại học như
hiện nay, không ít ý kiến thiếu tin tưởng vào khả năng thay đổi về chất lượng trong 5-10
năm tới.

“Chất lượng giáo dục ở đại học Việt Nam đang ở mức dưới vì những trường có
chất lượng thực sự tốt không nhiều. Thí sinh thi tuyển “đầu vào” là một trong những
yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục đại học nhưng nhiều trường
đại học chỉ lấy điểm sàn 12 hay 13 điểm để thu hút thí sinh vào học. Giáo trình lạc
hậu, chương trình chậm đổi mới và còn nặng về lý thuyết, các giảng viên thiếu kiến
thức và ít cập nhật kiến thức mới”.
(Sinh viên, nữ 22 tuổi, năm thứ tư, đại học ngoài công lập)
Thêm vào đó, sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động và những biện pháp
can thiệp không hiệu quả của Bộ Giáo dục - Đào tạo trong thời gian qua đã khiến cho
không ít người dân thiếu tin tưởng vào hệ thống giáo dục đại học hiện nay. Ở mức độ
cá nhân, có thể người học vẫn kính trọng và biết ơn thày cô giáo và nhà trường, nhưng
ở mức độ cộng đồng và xã hội thì niềm tin vào hệ thống giáo dục đại học đang giảm
sút với nạn “mua” bằng, “chạy” điểm. Xu hướng “thương mại hóa” và “vật chất hóa”
trong giáo dục đã chi phối thái độ và hành xử của giảng viên và sinh viên trong các
trường đại học hiện nay.
Sự suy giảm niềm tin vào chất lượng giáo dục đại học gây ra những hậu quả không
mong đợi cho cá nhân, gia đình và toàn thể xã hội trên nhiều bình diện như phát triển
nguồn nhân lực, củng cố sự xuống cấp của đạo đức, văn hóa, lối sống. Một số hạn chế của
thiết chế giáo dục đại học đã ngăn cản sinh viên hưởng lợi từ sự học tập nghiêm túc của
bản thân. Các sinh viên cả trường công lập lẫn trường ngoài công lập đều cho rằng việc
có được kết quả cao trong học tập hoặc có được một công việc tốt sau khi ra trường
không dựa trên năng lực hay nỗ lực của bản thân mà do các yếu tố khác quyết định, mà
chủ yếu là “quan hệ xã hội” hay “tiền bạc.”
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Tình trạng sinh viên tốt nghiệp không xin được việc làm hoặc làm việc không đúng
với chuyên ngành đào tạo mặc dù kết quả học tập tốt cũng là một nguyên nhân làm mất đi
sự tin tưởng. Số lượng du học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài ngày càng tăng phản
ánh thực trạng đáng lo ngại về chất lượng giáo dục trong nước. Giáo dục đại học trong
nước không còn là sự lựa chọn tối ưu cho tất cả, nhất là với những gia đình có điều kiện
kinh tế. Mong muốn tìm các cơ hội cho con em du học khá phổ biến trong xã hội hiện nay
và xu hướng “tị nạn giáo dục” cho thấy niềm tin của xã hội vào chất lượng giáo dục đại
học trong nước hiện đang bị giảm sút.

Hoài nghi về chất lượng giáo dục đại học
Sự hoài nghi được thể hiện bởi tâm trạng bán tính, bán nghi hay còn được gọi là
niềm tin không trọn vẹn. Ở chừng mực nào đó, sự tin tưởng vẫn tồn tại, song không đủ
bằng chứng thuyết phục. Một số sinh viên khi được trao đổi, phỏng vấn cho biết, các em
không còn thực sự tin tưởng vào giáo viên và nhà trường vì điểm số của một số bạn cao
bất thường so với học lực và chất lượng bài thi. Sự hoài nghi đó xảy ra ngay trong nhóm
bạn cùng lớp, cùng khoa, hay cùng trường, gắn liền với nạn “chạy điểm” trong mỗi kỳ thi.
Nếu như các sinh viên có nhiều mối lo âu trong quá trình học tập, thì đối với các
bậc phụ huynh mối lo cho con cái tồn tại ngay cả trước, trong và sau khi sinh viên ra
trường. Một nữ phụ huynh, 48 tuổi của một sinh viên nam đang theo học trường công lập
tâm sự: “bây giờ chị hoang mang lắm, thực sự chị cũng không biết là có nên cho con

mình học đại học tiếp hay không bởi vì chị nghe tivi và nhất là những người hàng xóm
nói rằng, nhiều sinh viên học xong nhưng không tìm kiếm được việc làm, phải làm những
công việc chẳng khác gì lao động chân tay”. Cùng tâm trạng lo lắng như nữ phụ huynh
này, hoài nghi vào khả năng xin được việc làm đúng chuyên ngành sư phạm của con gái
mình, một nam phụ huynh, 44 tuổi làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng cho rằng, các
gia đình hiện nay nếu không có tiền hay “mối quan hệ” thì không dám “đánh cược” cho
con mình theo học ngành sư phạm bởi ra trường dễ bị thất nghiệp.
Thực tế cho thấy khá nhiều sinh viên ra trường không tìm kiếm được việc làm đúng
chuyên môn được đào tạo, và phải chấp nhận làm các công việc khác, thậm chí là quay
trở về quê làm ruộng. Kỳ vọng của cha mẹ về việc con cái họ, thông qua con đường học
vấn, tìm kiếm được công việc phù hợp, có thu nhập và cơ hội thăng tiến hiện khó trở
thành hiện thực. Đó là lý do giải thích tại sao hiện nay một số gia đình không còn mặn mà
đầu tư học hành cho con em mình. Nhiều học sinh thôi học từ cuối cấp II để đi làm ăn
kiếm tiền với lý do học đại học mà cũng không xin được việc làm.
Hiện nay không ít người dân, trong đó có phụ huynh, sinh viên, doanh nghiệp nghi
ngờ về về hiệu quả mở rộng quy mô giáo dục đại học. Sự mở rộng về quy mô những năm
gần đây góp phần làm giảm sút chất lượng đào tạo ở nước ta. Công tác đánh giá, kiểm
định chất lượng đại học tuy được các nhà quản lý giáo dục chú ý, song, cũng có nhiều ý
kiến nghi ngờ về chất lượng công tác kiểm định, đánh giá chất lượng, mà ngay cả ở việc
xếp hạng các trường đại học. Tình trạng mở rộng các trường đại học, lập mới các ngành
học trong điều kiện không đủ giáo viên, công cụ giảng dạy, và thiếu hụt cơ sở vật chất
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càng làm cho người dân hoang mang, không tin tưởng vào chất lượng giáo dục đại học
hiện nay.
Chất lượng giáo dục đại học không có được sự tin tưởng hoàn toàn từ xã hội. Tuy
nhiên, các yếu tố “rủi ro” của niềm tin vẫn rất cao khi có nhiều vấn đề rất khó được khắc
phục trong 5-10 năm tới. Điều đó phản ánh sự khủng hoảng niềm tin trong nhóm sinh
viên hiện nay về môi trường giáo dục đào tạo. Sinh viên khó có thể định hướng khi mà
các giá trị, chuẩn mực trong lĩnh vực này đang bị thay đổi. Vấn đề nan giải là ở chỗ, khi
lớp trẻ thiếu tin tưởng vào thiết chế giáo dục thì họ sẽ thiếu định hướng trong cuộc sống
nói chung và có thể hoài nghi cả xã hội cũng như mất niềm tin vào chính bản thân mình.
2. Một số yếu tố tác động đến niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại học

2.1. Sự kỳ vọng của xã hội vào chất lượng giáo dục đại học
Kỳ vọng đối với những cải cách của Bộ Giáo dục - Đào tạo
Xã hội kỳ vọng rằng hệ thống giáo dục đại học phải đào tạo sinh viên trở thành
những công dân có tri thức, kỹ năng, có động cơ học tập đúng đắn với tư duy logic, biết
cách tìm tòi các giải pháp và áp dụng phù hợp với thực tiễn. Đổi mới phương pháp giảng
dạy là một yêu cầu cấp thiết, cần được khuyến khích để tạo thuận lợi cho người học.
Phương pháp giảng dạy cần gắn với chương trình đào tạo và đòi hỏi cơ sở vật chất, trang
thiết bị, chất lượng dạy và học phù hợp. Tuy nhiên, yêu cầu này không dễ đáp ứng được
hiện nay. Kỳ vọng đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đại học theo hướng đáp ứng tốt hơn
nhu cầu của xã hội cần có sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ giảng viên, doanh
nghiệp và các nhà tuyển dụng nhưng yêu cầu này khó thành hiện thực.

Kỳ vọng về chất lượng giảng viên
Xã hội ngày càng kỳ vọng nhiều hơn đối với vai trò của người thày trong việc nâng
cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải là người có suy nghĩ độc lập, đạo đức, thường
xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin và đặc biệt phải là nhà sư phạm có kỹ
năng truyền đạt. Niềm tin xã hội liên quan đến kỳ vọng của người dân đối với hệ thống
giáo dục đại học, nhất là vai trò và chất lượng của người thày, được đánh giá bởi trình độ
kiến thức chuyên môn; năng lực sư phạm, nghiên cứu và đạo đức của họ. Ngoài ra còn là
yêu cầu có đủ giảng viên chất lượng. Sự thất vọng hay suy giảm niềm tin xã hội hiện nay
là do những kỳ vọng đối với chất lượng giảng viên đại học không được đáp ứng.

Kỳ vọng về trình độ và kỹ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Giáo dục đại học phải nhằm để phát triển toàn diện của sinh viên sao cho họ có thể
là những công dân có trách nhiệm trong xã hội. Do đó, thái độ, các giá trị cũng như các
kỹ năng xã hội cần được chú trọng trong đào tạo. Điều này cho thấy những đòi hỏi đối với
người học, không chỉ ở khía cạnh kiến thức, trình độ chuyên môn đào tạo mà còn là kỹ
năng về công nghệ thông tin (máy tính, internet), kỹ năng ứng xử, giao tiếp (kỹ năng ứng
xử, xử lý các tình huống, kỹ năng về ngoại ngữ), kỹ năng phản biện. Những kỹ năng cần
có của sinh viên trong quá trình đào tạo với tư cách là “sản phẩm” hay “đầu ra” của dịch
vụ giáo dục đại học được đặt trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ những đòi hỏi, yêu cầu của
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nhà tuyển dụng, thị trường lao động, khi Việt Nam đang hội nhập quốc tế, thúc đẩy quá
trình kinh tế thị trường và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kỳ vọng vào giá trị học vấn và tâm lý trọng bằng cấp
Đây là kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn mà các bậc phụ huynh dành cho con
cái của mình nhằm thoát ly khỏi nông nghiệp, tránh trở thành nông dân, không phải
sống ở nông thôn mà vươn ra thành phố, trở thành cán bộ, viên chức nhà nước, thậm chí
quan chức, với mức thu nhập cao hơn. Những kỳ vọng này cho thấy tâm lý trọng bằng
cấp, thích được “làm quan” trong xã hội Việt Nam. Công việc trong khu vực nhà nước
thường ổn định, có vị thế xã hội, với các cơ hội thăng tiến sau này. Người dân tin tưởng
vào hệ thống giáo dục đại học mà ở đó các thiết chế thi cử, bằng cấp được thực hiện
nghiêm túc, và sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội tốt hơn về việc làm, thu
nhập và vị thế xã hội.

2.2. Truyền thông đại chúng
Giáo dục là lĩnh vực mà chính phủ và người dân có sự tương tác trực tiếp hơn cả
(Ngân hàng Thế giới, 2009). Niềm tin thể hiện qua sự tương tác giữa người dân và các
nhóm xã hội hưởng lợi chất lượng giáo dục với chính phủ. Trong mối tương tác này,
truyền thông đại chúng giữ vai trò quan trọng như một kênh thông tin chuyển tải các
thông điệp giữa các nhóm. Truyền thông đại chúng có thể ảnh hưởng đến niềm tin xã
hội về chất lượng giáo dục đại học. Chẳng hạn, các thông tin về những cơ hội học tập và
việc làm không được các trường đại học, doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội và các cơ quan truyền thông cung cấp đầy đủ, kịp thời cho sinh viên và gia đình
họ. Thực tế này chi phối niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại học. Truyền thông
đại chúng có một vị trí quan trọng trong việc hình thành, củng cố, định hướng niềm tin
và dư luận xã hội về chất lượng giáo dục đại học hiện nay. Các nhóm xã hội hay giới
quản lý giáo dục có thể sử dụng các kênh truyền thông, kể cả mạng xã hội, để tạo ảnh
hưởng đến chất lượng.

2.3. Các yếu tố khác
Kinh tế thị trường cùng với việc đầu tư ngày càng nhiều cho giáo dục đại học khi
coi là lĩnh vực đầu tư phát triển, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học.
Xã hội hóa giáo dục đại học là một phương thức thể hiện sự đổi mới trong tư duy, nhận
thức của cơ chế quản lý giáo dục đại học trên nhiều mặt, từ đầu tư, đa dạng hóa các loại
hình trường, khoa, ngành học đã tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học với ngày càng nhiều
sinh viên tham gia học tập. Chính điều này đã và đang tạo nên sự tin tưởng của xã hội đối
với các giá trị học vấn, trong đó có chất lượng giáo dục đại học.
Niềm tin xã hội dễ thay đổi, thậm chí dễ mất niềm tin khi có những tác động tiêu
cực từ giáo dục đại học. Hàng loạt những vấn đề bức xúc của thiết chế giáo dục đại học
đang đặt ra như thi cử, nội dung, chương trình, đạo đức người thày đã và đang tác động
đến niềm tin xã hội. Việc đề cao giá trị vật chất trong các ứng xử học tập, nghề nghiệp
của sinh viên, phụ huynh, người thày được xem là nguyên nhân của những vấn nạn trong
giáo dục đại học hiện nay.
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Dưới góc nhìn văn hóa, nạn tham nhũng trong giáo dục đại học là một vấn đề rất
đáng lo ngại hiện nay. Các khía cạnh tiêu cực về văn hóa, đạo đức, sự lỏng lẻo kỷ luật
trong môi trường và cơ chế giáo dục đại học có thể là tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến
niềm tin của người dân vào hệ thống giáo dục đại học ở nước ta. “Văn hóa phong bì”
không chỉ là mối nguy hại về giá trị đạo đức của người thày, học trò và cha mẹ chúng,
ngành giáo dục, mà còn tạo ra tâm lý chấp nhận hành vi lệch chuẩn như là những hành vi
phổ biến và bình thường khác. Một số người dân đặt sự tin tưởng vào vật chất trong việc
giải quyết các vấn đề giáo dục của con cái họ, coi đó như là một giá trị không thể thiếu để
đạt được những mục đích giáo dục. Tham nhũng trong tuyển dụng giảng viên, cán bộ giáo
dục trong hệ thống giáo dục đại học là một ví dụ. Cũng như hành vi trao đổi “bằng cấp,
điểm chác”, tham nhũng trong tuyển dụng, đề bạt, thuyên chuyển giảng viên, cán bộ giáo
dục đã trở thành “văn hóa” phổ biến hiện nay.
Các cơ chế xã hội như ảnh hưởng của bạn bè, những động cơ trực tiếp về kinh tế có
thể ảnh hưởng đến những nỗ lực học tập. Sinh viên trong môi trường bạn bè có thể chịu
ảnh hưởng từ tâm lý chung của các nhóm mà họ tham gia ở khía cạnh niềm tin đối với các
yếu tố, thiết chế của giáo dục đại học. Chẳng hạn, việc chứng kiến các bạn trong lớp “đi
tiền” thày cô để có được điểm thi cao sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ, đánh giá, cách nhìn nhận
của những người không tham gia trong nhóm này theo cách có thể không còn tin tưởng
vào đạo đức và sự công minh trong đánh giá năng lực, kết quả học tập của các sinh viên.
Hành vi “chạy điểm” có thể được lặp lại đối với các môn thi khác với cùng thày cô giảng
dạy hoặc những thày cô khác, trở thành khuôn mẫu văn hóa trong ứng xử của một số sinh
viên hiện nay.
3. Kết luận
Nghiên cứu này cho thấy sự đa dạng của niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại
học ở nước ta hiện nay. Sự tin tưởng vào chất lượng giáo dục đại học của một số nhóm xã
hội phần nào phản ánh những nỗ lực thay đổi của dịch vụ giáo dục đại học trong thời gian
qua. Tuy nhiên, nổi lên trong bức tranh niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại học ở
nước ta hiện nay là sự bán tín bán nghi. Sự niềm tin (suy giảm) là điều lo ngại nhất trong
giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. Lòng tin trong câu chuyện giáo dục đại học đang bị
xói mòn, và thay vào đó là sự mệt mỏi, lo lắng, hoang mang, cam chịu, chấp nhận. Các
nhóm xã hội, trong đó đặc biệt là sinh viên hoài nghi về chất lượng giáo dục đại học nước
ta hiện nay,
Hiện trạng niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại học phản ánh sự chuyển đổi
về tâm lý xã hội, biến đổi thang giá trị, chuẩn mực đạo đức trong bối cảnh hội nhập quốc
tế. Nghiên cứu này chỉ ra sự thiếu ổn định của niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại
học. Mặc dù đâu đó vẫn tồn tại những yếu tố tích cực từ bản thân sinh viên và gia đình
họ, song những cải cách gần đây của Bộ Giáo dục - Đào tạo chứa đựng những yếu tố rủi
ro rất cao, làm giảm sút niềm tin trong xã hội và đáng lo ngại hơn là trong chính giới trẻ,
sinh viên đại học hiện nay.
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Những lý giải cho hiện tượng nói trên cần dựa trên các yếu tố đạo đức, thay đổi
nhận thức đối với giá trị của học vấn, và xa hơn nữa là yếu tố luật pháp, thể chế. Vấn nạn
tham nhũng trong hệ thống giáo dục đại học phản ánh những biến đổi tiêu cực về giá trị,
chuẩn mực đạo đức giữa thày và trò. Câu chuyện du học không chỉ phản ánh chất lượng
giáo dục trong nước thấp kém mà còn cho thấy những vấn đề về chuẩn mực xã hội, sự
nghiêm minh của pháp luật trong môi trường giáo dục đại học hiện nay.
Phân tích sự kỳ vọng của xã hội về chất lượng giáo dục đại học là một yêu cầu quan
trọng để từ đó có thể hiểu được niềm tin xã hội hiện nay về lĩnh vực này. Trong thời gian
tới, cần có những nghiên cứu sâu về niềm tin xã hội đối với cả hệ thống giáo dục phổ
thông và đào tạo nghề chứ không chỉ trong giáo dục đại học. Những giá trị của cá nhân và
xã hội được thể hiện bằng niềm tin và kỳ vọng đối với chất lượng giáo dục hiện cho thấy
những khoảng trống cần được khắc phục để hạn chế được những tác động bất lợi qua
nhiều thế hệ trong sự nghiệp trồng người, ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu phát triển bền
vững đất nước.
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