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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Dân số là một trong những mối quan tâm sâu, rộng của rất 

nhiều quốc gia trên thế giới ở mọi thời đại.  
Từ năm 1994, Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển được 

tổ chức tại Cairo (Ai Cập) đã đề cập đến chất lượng dân số. Chương 
trình hành động của Hội nghị nhấn mạnh:” Con người là nguồn lực 
quan trọng nhất, do đó để phát triển bền vững thì phải nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho con người”. Nhiều nước khu vực Châu Á như 
Trung Quốc, Indonexia, Thái Lan, Malayxia … đã đưa mục tiêu 
nâng cao chất lượng dân số vào các chương trình dân số kế hoạch 
hóa gia đình, thậm chí được đưa vào Luật Dân số kế hoạch hóa gia 
đình hoặc đạo luật ở một số nước.  

Ở Việt Nam, công tác dân số luôn được Đảng và Nhà nước ta 
quan tâm, coi đó là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển 
đất nước, một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của quốc 
gia, một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng 
người, từng gia đình và toàn xã hội. Mục tiêu nâng cao chất lượng 
dân số vì vậy được coi là chính sách cơ bản của Nhà nước trong sự 
nghiệp phát triển đất nước.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng 
dân số, từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997 đến nay, công tác 
dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những kết quả nhất 
định, đó là nhờ sự lãnh đạo kịp thời, có hiệu quả của các cấp ủy, 
chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh những mặt đáng khích lệ, 
Quảng Nam vẫn còn đối mặt với những khó khăn thách thức như 
mức sinh cao, phân bổ dân số không đồng đều giữa các vùng miền, 
tỷ lệ sinh con thứ 3 cao… Vì vậy nghiên cứu thực trạng chất lượng 
dân số và tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng dân số của tỉnh 
Quảng Nam là vấn đề cấp bách được đặt ra. Với ý nghĩa đó, tôi xin 
chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dân số tỉnh Quảng Nam” 
để nghiên cứu với mong muốn tìm ra những giải pháp góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng vả nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân nói chung. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dân số. 
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- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dân số của tỉnh 
Quảng Nam.  

- Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số tỉnh 
Quảng Nam. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 
 a. Đối tượng nghiên cứu: Dân số tỉnh Quảng Nam 
 b. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Đề tài tập trung phân tích và đánh giá chất 
lượng dân số tỉnh Quảng Nam thông qua các chỉ tiêu như thể chất, trí 
tuệ, tinh thần, các đặc trưng nhân khẩu học. 

- Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
- Về thời gian: Giai đoạn 2010 – 2015, ngoài ra tham khảo số 

liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
- Căn cứ vào cơ sở lý luận. 
- Phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh và thống kê mô tả. 
5. Bố cục đề tài 
Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng dân số 
Chương 2: Thực trạng chất lượng dân số của tỉnh Quảng Nam 
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dân số tỉnh Quảng 

Nam 
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 

 
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN SỐ 

1.1.1. Khái niệm dân số 
Dân số theo nghĩa rộng được hiểu là một tập hợp người. Tập 

hợp này không chỉ là số lượng mà cả cơ cấu và chất lượng. Tập hợp 
này bao gồm nhiều cá nhân hợp lại, nó không cố định mà thường 
xuyên biến động: sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già hóa và tử vong.  

1.1.2. Các chỉ tiêu đo lường về dân số 
v Quy mô dân số là tổng số dân sinh sống (cư trú) trong 

những vùng lãnh thổ nhất định vào những thời điểm xác định. 
v Phân bố dân số là sự sắp xếp số dân trên một vùng lãnh thổ 

phù hợp với điều kiện sống của người dân và với các yêu cầu nhất 
định của xã hội. 
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v Cơ cấu dân số là sự phân chia tổng số dân của một vùng 
thành các nhóm theo một hay nhiều tiêu thức (mỗi một tiêu thức là 
một đặc trưng nhân khẩu học nào đó).  

v Mức sinh phản ánh mức độ sinh sản của dân số. Nó liên 
quan đến số trẻ sinh sống mà một người phụ nữ thực có trong suốt 
cuộc đời sinh sản của mình. 

v Mức chết là sự biểu thị mức độ chết của con người xảy ra 
trong một khoảng thời gian nào đó. Thông qua mức chết có thể đánh 
giá, so sánh biết được tần số và cường độ chết của nhóm dân cư khác 
nhau. 

v Di cư là sự thay đổi nơi cư trú của con người, từ đơn vị 
lãnh thổ này tới một lãnh thổ khác trong một khoảng thời gian nhất 
định. Hay nói cách khác là thay đổi nơi cư trú trong một khoảng thời 
gian nào đó. 
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 

1.2.1. Khái niệm và đặc trưng của chất lượng dân số 
a. Khái niệm chất lượng dân số 
Ăng-ghen cho rằng: “Chất lượng dân số là khả năng của con 

người thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả nhất”. 
Ở Việt Nam, đề tài nghiên cứu chất lượng dân số và các dịch 

vụ xã hội cơ bản đã đưa ra một định nghĩa cụ thể về chất lượng dân 
số trong điều kiện cụ thể Việt Nam: “Một cộng đồng dân cư có chất 
lượng cao là cộng đồng khỏe mạnh, có khả năng tạo ra môi trường 
cư trú trong lành, không nghèo đói và có học vấn ý thức xã hội cao”. 

Pháp lệnh Dân số của Việt Nam năm 2003 đã định nghĩa: Chất 
lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh 
thần của toàn bộ dân số (Điều 3-Mục 6) 

b. Đặc trưng của chất lượng dân số 
Có 3 đặc trưng cơ bản sau: (1) Chất lượng dân số có đặc tính 

riêng theo từng vùng, theo từng thời kỳ.(2) Trong chất lượng dân số, 
yếu tố chất lượng con người đòi hỏi phải được tích lũy, phát triển và 
rèn luyện qua thời gian, nó sẽ mất dần đi nếu không được sử dụng, 
rèn luyện và phát triển thường xuyên.(3) Chất lượng dân số gắn liền 
với quá trình tái sản xuất dân số nên nó cũng mang tính mâu thuẫn và 
tính quán tính. 
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1.2.2. Các tiêu chí phản ánh chất lượng dân số 
 a. Nhóm thành tố về Thể chất và sức khỏe 

Các yếu tố biểu thị về mặt thể lực bao gồm: sức khỏe thể chất; 
sức khỏe tâm trí; mối quan hệ giữa con người với những điều kiện 
môi trường tự nhiên, xã hội và những hệ quả của nó (chiều cao, cân 
nặng, tỷ lệ trẻ sơ sinh dưới 2.500 gam, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng, tuổi thọ trung bình…). 
 b. Nhóm thành tố về Trí tuệ, học vấn, trình độ chuyên môn 
kỹ thuật và tay nghề 

Trí tuệ thể hiện qua tỷ lệ biết chữ; số năm bình quân đi học/ 
đầu người; tỷ lệ người có bằng cấp, được đào tạo về chuyên môn kĩ 
thuật;… 

c. Nhóm thành tố về Tinh thần, đời sống văn hóa và gắn kết 
cộng đồng 

Nhóm thành tố về tinh thần, đời sống văn hóa và gắn kết cộng 
đồng thể hiện qua các chỉ tiêu như tỉ lệ hộ dân đạt chuẩn văn hóa; số 
lượt người được phục vụ trong thư viện tính trên 1.000 dân; tỉ lệ hộ 
dân có sử dụng tivi; số người sử dụng Internet tính trên 100 dân;… 

d. Nhóm thành tố về Các đặc trưng nhân khẩu học 
Các đặc trưng về nhân khẩu học thể hiện qua các chỉ tiêu như 

tổng tỉ suất sinh (TFR); tỉ số giới tính của trẻ em mới sinh; tỉ lệ dân 
số thành thị;... 

e. Nhóm thành tố về Đời sống vật chất và các dịch vụ xã hội 
cơ bản 

Nhóm thành tố này thể hiện qua các các chỉ tiêu như thu nhập 
bình quân đầu người một tháng; tỉ lệ nghèo trong dân cư; tỉ lệ dân số 
được sử dụng nước sạch; tỉ lệ hộ dân dùng hố xí hợp vệ sinh… 
1.3.  NỘI DUNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 

1.3.1. Nội dung của nâng cao chất lượng dân số 
a. Nâng cao thể chất 
Thể chất con người phụ thuộc vào quy luật di truyền ( các yếu 

tố gen, giống nòi, giới tính…), yếu tố môi trường, yếu tố chăm sóc 
dinh dưỡng; phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, hoạt động thể lực (sự 
rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao, lao động, vui chơi giải trí…); 
phụ thuộc vào chất lượng đời sống, gia đình và xã hội…Nâng cao về 
thể chất là những nỗ lực của chính quyền và người dân bằng các biện 
pháp khác nhau để nâng cao các số đo về chiều cao, cân nặng, sức 
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mạnh, tốc độ, sức bền, sự khéo léo, dinh dưỡng, bệnh tật, tuổi thọ 
của dân số đồng thời cải thiện tốt hơn các yếu tố giống nòi, gen di 
truyền (như giảm tật nguyền bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ…) của 
người dân. 

b. Nâng cao trí tuệ 
Trí tuệ con người phát triển phụ thuộc vào các yếu tố: di 

truyền, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng từ bào thai, chất lượng 
chăm sóc và giáo dục của gia đình, nhà trường và cộng đồng, chất 
lượng đào tạo và dạy nghề, môi trường xã hội, hoạt động giải trí và 
quá trình tự học hỏi của các cá nhân. Nâng cao về trí tuệ chính là 
nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, phát huy 
năng lực sáng tạo…Một nguồn nhân lực được xem là có chất lượng 
cao khi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, kỹ năng lao động 
thành thạo. 

c. Nâng cao tinh thần 
Nâng cao yếu tố tinh thần phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản như 

văn hóa, chính trị, giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, truyền thống gia đình, 
dòng họ, dân tộc; chất lượng đời sống văn hóa; thông tin và giải trí; 
điều kiện môi trường xã hội phát triển, môi trường gia đình; phong 
tục, tập quán tốt và các phong trào xã hội, văn hóa nghệ thuật và sinh 
hoạt tôn giáo…Nâng cao về tinh thần của con người là các nỗ lực 
của chính quyền và người dân nhằm nâng cao ý thức và tính năng 
động xã hội của con người thể hiện qua sự gia tăng mức độ tiếp cận, 
hưởng thụ và tham gia các dịch vụ xã hội, văn hóa, thông tin, vui 
chơi, giải trí của người dân. 

d. Nâng cao đời sống vật chất và các dịch vụ xã hội cơ bản 
Nâng cao đời sống vật chất và các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm 

đáp ứng nhu cầu cuộc sống, cung cấp, tư vấn các vấn đề giáo dục, y 
tế và các dịch vụ xã hội khác. Một dân số có chất lượng cao phải là 
cộng đồng hoạt động có hiệu quả, đạt kết quả cao trong các hoạt 
động kinh tế - xã hội cũng như có tăng trưởng kinh tế hợp lý với các 
tiêu chí “ Thu nhập bình quân đầu người một tháng”, “Tỷ lệ nghèo”, 
“Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch”, “Tỷ lệ hộ dân cư dùng hố xí 
hợp vệ sinh”… 

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng dân số 
a. Yếu tố y tế 
b. Yếu tố giáo dục 
c.   Yếu tố môi trường 
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d. Yếu tố lao động – việc làm 
e.   Yếu tố mức sống 
f.   Yếu tố chính sách của nhà nước 

1.4. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 

1.4.1. Malaysia 
1.4.2. Trung Quốc 
 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ CỦA  

TỈNH QUẢNG NAM 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 
CỦA TỈNH QUẢNG NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG 
DÂN SỐ 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 
2.1.2. Đặc điểm kinh tế của tỉnh Quảng Nam 
a. Tăng trưởng kinh tế 
Tăng trưởng kinh tế Quảng Nam trong thời gian qua duy trì 

mức tăng khá cao và ổn định. Năm 2015, GRDP (giá so sánh 2010) 
của tỉnh đạt 42.463 tỷ đồng tăng 11,56% so với năm 2014. Cơ cấu 
kinh tế Quảng Nam tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ 
trọng khu vực công nghiệp – dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông 
lâm thủy sản, tuy nhiên mức độ dịch chuyển còn khá chậm. 

 b. Đầu tư phát triển 
Năm 2015, vốn đầu tư thực hiện được 18,63 nghìn tỷ đồng. 

Nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chủ yếu vẫn là nguồn vốn 
Nhà nước chiếm đến trên 66% , vốn ngoài nhà nước chiếm 27% và 
vốn FDI là 7%. 

2.1.3. Văn hóa xã hội  
Các lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh Quảng Nam đã có những 

bước phát triển khá, chuyển biến về nhiều mặt, góp phần đáng kể 
trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tiến bộ xã hội của 
tỉnh trong những năm qua.  
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2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ TỈNH QUẢNG 
NAM 

2.2.1. Quy mô, phân bố, cơ cấu và sự biến động dân số 
a. Quy mô dân số 
Năm 2015 dân số trung bình của Tỉnh có 1.483,520 nghìn 

người. Như vậy, Quảng Nam là tỉnh đông dân thứ 19/63 tỉnh/thành 
phố. Số người sống ở khu vực thành thị là 357,443 nghìn người 
chiếm 24,09% và khu vực nông thôn là 1.126,077 nghìn người chiếm 
75,91% dân số toàn tỉnh. Dân số nam có 728,382 nghìn người chiếm 
49,1 %, nữ có 755,138 nghìn người chiếm 50,9%.. 

b. Phân bố dân số  
v Phân bố dân số và tỷ lệ tăng dân số theo vùng kinh tế - xã hội 

Bảng 2.4. Dân số và tỷ lệ tăng dân số theo vùng giai đoạn 2010 - 
2015 

Dân số (nghìn 
người) 

 

2010 2015 

Mật độ 
dân số 
(người/ 

km2) 

Tốc 
độ 

tăng 
(%) 

Tỷ lệ tăng 
dân số TB 

(2010-
2015) (%) 

Đồng bằng 
ven biển 834,186 865,510 541 3,76 0,74 

Trung du núi 
thấp 443,948 459,745 183 3,56 0,70 

Núi cao 149,777 158,265 25 5,67 1,11 
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015- Tỉnh Quảng Nam) 

v Phân bố dân số và tỷ lệ tăng dân số theo huyện/thành phố 
Bảng 2.5. Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tỉnh Quảng Nam phân 
theo huyện/thành phố giai đoạn (2010-2015) 

Dân số (nghìn người)  

2010 2015 

Tốc độ 
tăng 
(%) 

Tỷ lệ tăng  
DS TB 
2010-

2015(%) 
Tổng 1.427,911 1.483,520 3,89 0,77 

TP Tam Kỳ 108,523 112,996 4,12 0,81 
TP Hội An 90,266 94,036 4,18 0,82 
Huyện  16,685 18,189 9,01 1,74 
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Dân số (nghìn người)  

2010 2015 

Tốc độ 
tăng 
(%) 

Tỷ lệ tăng  
DS TB 
2010-

2015(%) 
Tây Giang 
Huyện  
Đông Giang 23,720 24,961 5,23 1,03 

Huyện  
Đại Lộc 145,939 152,196 4,29 0,84 

Huyện  
Điện Bàn 199,054 207,317 4,15 0,82 

Huyện  
Duy Xuyên 121,022 125,819 3,96 0,78 

Huyện  
Quế Sơn 82,040 84,534 3,04 0,60 

Huyện  
Nam Giang 22,778 24,137 5,97 1,17 

Huyện  
Phước Sơn 22,857 24,110 5,48 1,07 

Huyện  
Hiệp Đức 38,064 39,338 3,35 0,66 

Huyện  
Thăng Bình 176,896 182,002 2,89 0,57 

Huyện  
Tiên Phước 69,187 71,436 3,25 0,64 

Huyện  
Bắc Trà My 37,933 39,516 4,17 0,82 

Huyện  
Nam Trà My 25,804 27,352 5,99 1,17 

Huyện  
Núi Thành 138,425 143,340 3,55 0,70 

Huyện Phú 
Ninh 77,262 80,158 3,75 0,74 

Huyện  
Nông Sơn 31,456 32,083 1,99 0,39 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015- Tỉnh Quảng Nam) 
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c. Cơ cấu dân số 
- Cơ cấu dân số theo độ tuổi:  
Cơ cấu dân số Quảng Nam đã thay đổi mạnh, đặc biệt là cơ 

cấu dân số theo nhóm tuổi. Quảng Nam đã bước sang cơ cấu dân số 
già. 

Bảng 2.6. Tỷ số dân số phụ thuộc tỉnh Quảng Nam (1999 - 2014) 
ĐVT: % 

Tỷ số phụ thuộc 1999 2009 2014 
Chung 72,16 52,80 47,71 
Trẻ em (0-14) 59,29 39,18 33,99 
Người già (65+) 12,87 13,62 13,72 

(Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009  và 
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014) 

- Cơ cấu dân số theo giới 
Về cơ cấu giới tính, năm 2015 dân số nam có 728,382 nghìn 

người chiếm 49,1% và dân số nữ có 755,138 nghìn người chiếm 
50,9%. Tỷ lệ nữ luôn cao hơn nam giới và có xu hướng giảm từ năm 
2010 đến năm 2015. Trong mấy năm gần đây, tỷ số giới tính chung 
của dân số Quảng Nam đã có sự gia tăng đáng kể do số người già (tỷ 
số giới tính thấp của những năm trước) giảm đi, trong khi đó một 
phần tỷ số giới tính khi sinh tăng. 

Bảng 2.8. Cơ cấu dân số theo giới tính tỉnh Quảng Nam 
Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tỷ lệ nam/tổng 
số (%) 48,79 48,86 48,92 48,99 49,04 49,1 

Tỷ lệ nữ/tổng số 
(%) 51,21 51,14 51,08 51,01 50,96 50,9 

Tỷ số giới tính(số 
nam/100 nữ) 95,26 95,53 95,77 96,03 96,22 96,46 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015- Tỉnh Quảng Nam) 
- Cơ cấu dân số theo lao động 
Nguồn lao động của tỉnh dồi dào và gia tăng khá nhanh. Năm 

2015 số người trong độ tuổi lao động là 930 nghìn người (chiếm 
62,67% dân số), tăng 11%  so với năm 2010. Lực lượng lao động 
đông là thế mạnh cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên đây 
cũng là hạn chế.  
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d. Tỷ suất sinh 
(1) Tổng tỷ suất sinh (TFR)  
Tổng tỷ suất sinh (TFR) là một trong những thước đo chính 

phản ánh mức sinh. Năm 2015, tổng tỷ suất sinh của toàn tỉnh là 2,11 
con/phụ nữ. Tuy nhiên mức sinh của tỉnh vẫn nằm ở mức sinh cao so 
với toàn quốc. 

(2) Tỷ suất sinh thô (CBR) 
Tỷ suất sinh thô (CBR) của tỉnh là 17,05‰ vào năm 2015. Tỷ 

lệ này có sự chênh lệch lớn giữa các vùng. Tỷ lệ sinh thô của tỉnh 
còn ở mức cao, ngoài yếu tố tỷ lệ sinh thô cao ở các huyện miền núi 
của tỉnh (trên 20‰) còn nguyên nhân do mức sinh cao trong những 
năm trước đây (1980 – 1990) nên số người trong độ tuổi sinh đẻ của 
tỉnh khá lớn. 

(3) Tỷ số giới tính khi sinh 
Bảng 2.11. Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Quảng Nam 

Đơn vị tính:số bé trai/100 bé gái 
Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tỷ số 
giới tính  
khi sinh 

112,8 111,8 107,7 104,7 106 110,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014- Tỉnh Quảng Nam) 
Xét về mặt sinh học, tỷ số giới tính khi sinh được coi là cân 

bằng ở mức 104 – 106 bé trai/100 bé gái. Tuy nhiên, qua điều tra cho 
thấy Quảng Nam là một trong những tỉnh mất cân bằng giới tính khi 
sinh. 

(4) Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên  
 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của tỉnh từ 24,21% (năm 2009) 
giảm còn 18,75% (năm 2011) và 16,03% (năm 2014). Tuy nhiên tỷ 
lệ này còn cao hơn nhiều so với cả nước (14,5%). 
 e. Tỷ suất tử 

(1)  Tỷ suất tử thô 
Theo phân loại của tổ chức y tế thế giới, tỷ suất chết thô dưới 

10‰ là thấp, từ 10 - 14‰ là trung bình, từ 15- 25‰ là cao và trên 
25‰ là rất cao. Căn cứ theo tiêu chuẩn này thì tỷ suất chết thô của 
Quảng Nam vào loại thấp và giảm dần từ 7,09‰ (năm 2010) xuống 
còn 6,48 ‰ năm 2015.  

(2) Tỷ lệ tử vong trẻ em 
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Tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 1 tuổi giảm mạnh từ 21,0 ‰ năm 
2009 xuống còn 17,3 ‰ năm 2014. Tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 5 tuổi 
giảm từ 30,6‰ năm 2009 xuống còn 25,7‰ năm 2014.  Đây là một 
thành quả đáng ghi nhận về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ 
em, chất lượng y tế của tỉnh. Tuy nhiên so với cả nước, mức tử vong 
trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi của tỉnh Quảng Nam vẫn còn cao 
hơn nhiều. 

2.2.2. Thực trạng thể chất dân số của tỉnh Quảng Nam  
a. Thể lực của trẻ em 

 Một trong những chiến lược mang ý nghĩa quốc gia, dân tộc đã 
được Đảng và Nhà nước chú trọng đầu tư vì tương lai của chất lượng 
dân số Việt Nam là công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 
Xác định được tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua, 
các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh 
Quảng Nam đã triển khai chiến lược một cách rộng khắp và mang lại 
những kết quả quan trọng. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 
gram giảm đáng kể và tương đối đều qua các năm. Tỷ lệ suy dinh 
dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 16,7% (thể nhẹ cân) và  31,4% 
(thể thấp còi) năm 2011, giảm còn 14,8% (thể nhẹ cân) và 28,6% 
(thể thấp còi) vào năm 2013. Tỷ suất chết trẻ em dưới 05 tuổi giảm 
đáng kể, từ 30,6‰ (năm 2009) giảm còn 25,7‰ (năm 2014); tỷ suất 
chết mẹ từ 19,18/100.000 trẻ đẻ sống (năm 2011) giảm còn 
18,52/100.000 trẻ đẻ sống (năm 2013). Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 
01 tuổi hàng năm đạt >95%. 

b. Tuổi thọ trung bình của người dân 
Bảng 2.14. Tuổi thọ bình quân của người dân Quảng Nam 
Tuổi thọ 2010 2015 
Chung 73,1 74 

- Nam 70,2 71,8 
- Nữ 75,8 76,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015- Tỉnh Quảng Nam) 
2.2.3. Thực trạng trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật  
a. Tình hình biết đọc, biết viết 
Kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 

2014 cho thấy tỷ lệ biết chữ của dân số từ 5 tuổi trở lên là 93,04% . 
Tỉ lệ biết chữ của nam là 95,05% cao hơn tỉ lệ biết chữ của nữ 
(91,18%). Tỷ lệ biết đọc, biết viết của thành thị cao hơn nông thôn 
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do có khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn. Tỷ lệ dân 
số từ 5 tuổi trở lên biết đọc, biết viết cũng có sự chênh lệch lớn giữa 
các vùng kinh tế trong tỉnh.  

b. Tình trạng đi học của dân cư 
Trong 5 năm qua, tỷ trọng nhóm dân số “Đang đi học” của 

tỉnh có xu hướng giảm (từ 27,27% năm 2009 xuống 24,10% năm 
2014) trong khi tỷ trọng của nhóm dân số “Đã thôi học” lại tăng lên 
(từ 69,45% năm 2009 tăng lên 71,63% năm 2014). Bên cạnh đó, tỷ 
trọng chưa từng đi học của nữ cao hơn của nam (5,97% so với 
2,42%) hay nói cách khác phụ nữ thiệt thòi hơn nam giới trong học 
vấn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây sự khác biệt của tỷ trọng 
đang đi học giữa nam và nữ đã thu hẹp đáng kể.  

c. Trình độ học vấn   
Năm 2014, số người có trình độ học vấn từ THCS trở lên của 

cả tỉnh chiếm 45,91% trong tổng dân số từ 5 tuổi trở lên, tăng thêm 7 
điểm phần trăm so với năm 2009. Tỷ lệ dân số có trình độ tốt nghiệp 
tiểu học trở xuống giảm từ 61,09% năm 2009 xuống còn 54,09% 
năm 2014. Đây là sự cải thiện đáng kể về tình độ dân trí và nguồn 
nhân lực của tỉnh trong 5 năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn sự khác biệt 
đáng kể trình độ học vấn giữa các vùng.  

d. Trình độ chuyên môn kỹ thuật 
Tỷ lệ số người không có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong 

nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên sau 5 năm đã giảm từ 90,30% (2009) 
và xuống còn 85,61% (2014). Tỷ lệ người có trình độ chuyên môn kỹ 
thuật từ sơ cấp đến trên đại học chiểm một tỷ trọng rất thấp 14,39%. 
Ở cấp độ vùng, vùng Đồng bằng ven biển là nơi tập trung đông số 
người được đào tạo, nhưng tỷ trọng tốt nghiệp đại học và trên đại học 
cũng chỉ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn trong tổng số người từ 15 tuổi 
trở lên chỉ 5,63% . Thấp nhất là vùng trung du núi thấp chỉ có 4,31% 
có trình độ đại học và trên đại học. Vùng núi cao tỷ lệ này là 4,83% 
cao hơn so với vùng trung du núi thấp vì dân số 15 tuổi trở lên ở khu 
vực này thấp nhưng khu vực này có 6 trung tâm hành chính cấp 
huyện tập trung nhiều người có trình độ chuyên môn kỹ thuật làm 
việc trong khu vực nhà nước. 

Nhìn chung, trong nhiều năm qua việc phát triển đào tạo 
chuyên môn kỹ thuật đã có những bước cải thiện đáng kể, tuy nhiên 
quy mô năng lực đào tạo còn hạn chế, sự mất cân đối trong cơ cấu 
đào tạo cùng là vấn đề cần quan tâm. 
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2.2.4. Thực trạng đời sống văn hoá tinh thần của người 
dân tỉnh Quảng Nam 

Hoạt động văn hóa thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và phát 
triển sâu rộng ở tất cả các địa phương. Tỷ lệ thôn/ấp/bản/tổ dân phố đạt 
chuẩn văn hóa đạt khoảng 56,9%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 
83,6%. Các đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật vẫn duy trì với số buổi 
biểu diễn của đoàn khoảng 70 buổi/năm phục vụ nhân dân, thu hút gần 
100 nghìn lượt người xem. Mạng lưới thư viện được củng cố. Mạng 
lưới phát thanh truyền hình được mở rộng (trên 88% cấp xã có trạm 
truyền thanh); chất lượng các chương trình phát sóng từng bước được 
nâng cao. Hoạt động thể dục thể thao được củng cố và tăng cường. 

2.2.5. Thực trạng đời sống vật chất và các dịch vụ xã hội cơ 
bản của người dân tỉnh Quảng Nam 

a. Nhà ở của người dân 
Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, 

trong những hộ có nhà ở, số hộ có nhà kiên cố chiếm 53,7%, nhà 
bán kiên cố chiếm 42,8%, nhà thiếu kiên cố chiếm 2,2% và nhà 
đơn sơ là 1,4%. 

Bảng 2.20. Nhà ở chia theo tổng diện tích của ngôi nhà 
Năm 2009 Năm 2014 

Diện tích Toàn 
tỉnh 

Thành 
thị 

Nông 
thôn 

Toàn 
tỉnh 

Thành 
thị 

Nông 
thôn 

Tổng số 100 100 100 100 100 100 
Dưới 15 m2 0,39 0,65 0,32 0,44 1,08 0,29 
Từ  
15 m2 -<25 m2 4,07 3,39 4,23 2,83 2,38 2,94 

Từ  
25 m2 -<37 m2 9,58 5,66 10,52 6,77 3,54 7,52 

Từ  
37 m2 -<49 m2 14,63 9,43 15,88 11,30 6,56 12,39 

Từ  
49 m2 -<60 m2 12,36 8,70 13,24 10,92 7,29 11,75 

Từ  
60 m2 trở lên 58,97 72,18 58,51 67,40 79,02 64,72 

Không xác 
định - - - 0,34 0,14 0,39 

(Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 
và Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014) 
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b. Điều kiện sinh hoạt của người dân 
(1)  Sử dụng điện lưới 

Bảng 2.21. Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt phân theo thành thị, nông thôn 
Đơn vị tính: % 

 2009 2014 
Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt 96,0 97,7 
Thành thị 99,5 99,6 
Nông thôn 96,54 98,5 

(Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 và Điều tra 
dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014) 

(2)  Sử dụng nguồn nước  
Bảng 2.22. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh phân theo 

thành thị, nông thôn 
Đơn vị tính: % 

 2009 2014 
Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 88,3 90,5 
Thành thị 95,68 96,55 
Nông thôn 86,22 89,12 
(Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 và Điều tra 

dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014) 
(3)  Sử dụng hố xí 

Bảng 2.24. Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh phân theo khu vực 
thành thị, nông thôn 

                                                                                        Đơn vị tính: 
% 

 2009 2014 
Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh 63,21 82,48 
Thành thị 87,36 94,72 
Nông thôn 57,49 79,74 

(Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 và Điều tra 
dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014) 

(4) Sử dụng đồ dùng lâu bền 
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Bảng 2.25. Số lượng và tỷ lệ hộ có sử dụng tiện nghi sinh hoạt 
Năm 2009 Năm 2014 

 

Số 
lượng 
(hộ) 

Tỷ lệ hộ sử 
dụng (%) 

Số 
lượng 
(hộ) 

Tỷ lệ hộ sử 
dụng (%) 

Tăng/ 
giảm  
(%) 

Tổng số hộ 380.510 - 394.865 -  
Ti vi 308.350 81,04 355.856 90,12 9,08 
Máy vi tính 29.828 7,84 73.236 18,55 10,71 
Tủ lạnh 63.908 16,80 167.130 42,33 25,53 
Máy giặt 20.724 5,45 60.677 15,37 9,92 
Điều hòa 
nhiệt độ 3.246 0,85 11.745 2,97 2,12 
Mô tô/Xe 
gắn máy 264.033 69,39 307.490 77,87 8,48 

(Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009 và Điều tra 
dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014) 

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 
2.3.1. Y tế và chăm sóc sức khoẻ 
Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã rất quan tâm 

triển khai nhiều biện pháp, đầu tư kinh phí cũng như mở rộng xã hội 
hoá y tế và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, vì vậy công tác này 
đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội và đạt nhiều thành quả tích 
cực. Tuy nhiên bên cạnh đó ngành y tế vẫn còn nhiều mặt hạn chế 
như hệ thống tổ chức, phân bố y tế không đều; một số bệnh chưa có 
giải pháp khống chế hữu hiệu:lao, sốt xuất huyết, AIDS/HIV...; tỉ lệ 
trẻ em suy dinh dưỡng tuy giảm nhưng vẫn còn cao, một số bệnh vẫn 
gia tăng như đường ruột, đường hô hấp, bệnh tim mạch...; tình trạng 
kém vệ sinh, ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm chưa được 
khắc phục. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa điều kiện y tế, chăm 
sóc sức khoẻ của nhân dân vẫn còn những hạn chế nhất định. 

2.3.2. Giáo dục – đào tạo 
Mạng lưới trường, lớp được phát triển rộng khắp toàn tỉnh. Hệ 

thống trường học ở các huyện miền núi từng bước được đầu tư hoàn 
thiện.  

Đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đã có bước 
phát triển đáng kể; đa dạng hóa các loại hình cũng như ngành đào tạo, đã 
xây dựng các mô hình liên kết đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 
ngay tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 3 trường đại học, 6 trường 



 16 

cao đẳng, 4 trường trung cấp chuyên nghiệp. Công tác dạy nghề được mở 
rộng về quy mô và có tiến bộ về chất lượng, hiện nay có 18 trung tâm dạy 
nghề và khoảng 45 cơ sở dạy nghề tư nhân.  

2.3.3. Môi trường 
Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng dân số và công 

nghiệp của tỉnh Quảng Nam ở mức cao đã kéo theo sự tăng thêm chất 
thải phần lớn là nước thải của một số ngành công nghiệp có lưu lượng, tải 
trọng và nồng độ ô nhiễm cao như: công nghiệp hóa chất, dệt, nhuộm, 
giày da, giấy, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng 
sản…Hiện nay, đa số các nguồn nước thải công nghiệp chưa được xử lý 
triệt để, chưa đạt tiêu chuẩn môi trường. Thêm vào đó, nước sinh hoạt 
trong các khu dân cư không được xử lý thải trực tiếp ra sông biển gây ô 
nhiễm nguồn nước. Môi trường không khí bị ô nhiễm chủ yếu do bụi, khí 
thải từ sản xuất công nghiệp; hoạt động xây dựng đường sá, cầu cống, nhà 
cửa…; giao thông; sinh hoạt của người dân. 

2.3.4. Về lao động, việc làm 
 Để trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, trong những năm 
qua tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chính sách tích cực như: xây dựng 
các khu công nghiệp, khu du lịch, cụm công nghiệp, khôi phục các 
làng nghề truyền thống, phát triển đô thị hóa, cơ giới hóa trong nông 
nghiệp… đã làm cho cơ cấu lao động của tỉnh chuyển dịch đáng kể, 
làm tăng tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng và 
dịch vụ, làm giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, 
chất lượng lao động được cải thiện qua các năm, tỷ lệ lao động qua 
đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh tăng dần. 

Bảng 2.27. Tình hình lao động – việc làm của tỉnh Quảng Nam 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Giải quyết việc 
làm (1000 lượt 
người) 

37 38 39 41 41 42 

Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo 
nghề (%) 

31,49 33,46 35,09 36,56 41,00 45,00 

Số lao động 
đang làm việc 
(1000 người) 

819 831 844 857 869 881 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cơ cấu lao 
động đang làm 
việc (%) 
- Nông lâm 

thủy sản  
- CN - XD 
- Dịch vụ   

100,00 
 
 

59,24 
 

19,32 
21,44 

100,00 
 
 

57,08 
 

20,34 
22,58 

100,00 
 
 

56,03 
 

20,73 
23,25 

100,00 
 
 

54,80 
 

21,40 
23,80 

100,00 
 
 

52,60 
 

22,53 
24,87 

100,00 
 
 

50,12 
 

23,60 
26,28 

Số lao động có 
trình độ đại học 
trên vạn dân 

212 231 243 262 282 302 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015- Tỉnh Quảng Nam) 
2.3.5.  Mức sống của người dân tỉnh Quảng Nam 

 Nhờ đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đời 
sống của nhân dân tỉnh Quảng Nam được nâng cao về mọi mặt. Thu 
nhập bình quân đầu người của người dân liên tục tăng qua các năm. 
Tuy nhiên, so với mức trung bình cả nước GDP bình quân đầu người 
của tỉnh vẫn đạt thấp. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh qua các 
năm tuy nhiên so với cả nước tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Nam 
vẫn còn cao. 

2.3.6.  Chính sách của nhà nước 
Quán triệt những nội dung cơ bản trong chính sách dân số và 

kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước ta, các cấp bộ Đảng và 
chính quyền tỉnh Quảng Nam kể từ năm 1990 tới nay đã đề ra hàng 
loạt các biện pháp thực hiện Dân số-Kế hoạch hóa gia đình: 

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về Dân số-Kế hoạch 
hóa gia đình. 

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo 
dục…Nâng cao các quỹ phúc lợi, các công trình phúc lợi cho người 
dân. 

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, 
trường, trạm, nước sạch…) cho các vùng dân cư trong tỉnh. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ  

TỈNH QUẢNG NAM 
 

3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020 
Mục tiêu phát triển tổng thể đến năm 2020 là duy trì tốc độ 

tăng trưởng nhanh và bền vững, với tốc độ tăng trưởng GDP hằng 
năm trung bình là 10%. Quảng Nam hướng tới tăng năng suất lao 
động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa công 
nghiệp, đồng thời giảm tỉ lệ đói nghèo, cải thiện công bằng xã hội và 
bảo vệ môi trường.  

3.1.2. Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam 
giai đoạn 2011-2020 

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng dân số, cải thiện 
tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết 
tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bố dân số, góp phần thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Mục tiêu cụ thể: Chiến lược đề ra 11 mục tiêu cụ thể (cùng 
các chỉ tiêu) gồm: phấn đấu đạt tốc độ tăng dân số ở mức khoảng 1% 
vào năm 2015 và ổn định vào năm 2020; chỉ số phát triển con người 
(HDI) ở mức trung bình cao của thế giới vào năm 2020; nâng cao 
sức khoẻ, giảm bệnh, tật và tử vong ở trẻ em; thu hẹp đáng kể sự 
khác biệt về các chỉ báo sức khoẻ trẻ em giữa các vùng, miền; nâng 
cao sức khoẻ bà mẹ; giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh… 

3.1.3. Căn cứ vào mục tiêu “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình“ của tỉnh Quảng 
Nam đến năm 2020 

Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục duy trì xu thế giảm sinh một 
cách hợp lý, từng bước giải quyết các vấn đề về cơ cấu dân số, giảm dần 
mất cân bằng giới tính khi sinh, cải thiện rõ rệt tình trạng sức khoẻ bà mẹ 
và trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh 
thần, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá tỉnh Quảng Nam. 

 
 



 19 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN 
SỐ CỦA TỈNH QUẢNG NAM 

3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao trình độ thể chất của người 
dân tỉnh Quảng Nam 

a. Giải pháp về kinh tế  
- Tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, trong 

đó lấy tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ làm trọng tâm. 
- Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến 
thương mại trong và ngoài nước.  

- Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên tập 
trung cho xã xây dựng nông thôn mới các dự án đầu tư kết cấu hạ 
tầng. Tạo mọi điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn; mở rộng phương thức liên kết, liên doanh giữa 
doanh nghiệp với hợp tác xã, nông hộ nhằm giải quyết “đầu vào, đầu 
ra” cho sản xuất.  

b. Giải pháp về y tế - chăm sóc sức khỏe 
- Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế, 

đặc biệt ở tuyến cơ sở. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, triển khai tốt và 

mở rộng các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế nhằm khống chế 
các bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và các bệnh thường gặp ở 
người nghèo như HIV/AIDS, sốt rét, bướu cổ, lao, phong, tâm 
thần…đồng thời có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự lây lan 
của các dịch bệnh này.  

- Thực hiện tốt chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em và 
chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản như bảo đảm cho tất cả trẻ 
em đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, nâng cao 
tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em.  

- Tăng cường đầu tư nguồn tài chính cho y tế, trong đó chú 
trọng ưu tiên kinh phí để thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe 
cho người dân vùng sâu, người nghèo, người dân tộc.  

c. Giải pháp về môi trường  
- Tập trung xây dựng các chiến lược hữu hiệu để đảm bảo phát 

triển kinh tế xã hội bền vững không làm suy giảm môi trường và 
nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

- Tập trung giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các 
khu công nghiệp, các khu dân cư đông đúc, ở thành phố và một số 
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vùng nông thôn. Kiểm soát độ ô nhiễm trên các dòng sông, hồ ao, 
kênh mương, ruộng đồng…  

- Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông sâu rộng về môi 
trường tự nhiên trong cộng đồng. Có chính sách khen thưởng cụ thể 
đối với người thực hiện tốt các quy định bảo vệ môi trường tự nhiên 
và xử phạt nghiêm khắc những hành vi vi phạm gây tổn hại đến tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên.  

- Khuyến khích các tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ xã 
hội tích cực tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên như trồng vườn 
hoa, cây xanh, thu gom rác thải, phát triển khu du lịch sinh thái, bảo 
tồn các vườn cây,… 

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao trình độ học vấn và chuyên 
môn kĩ thuật cho người dân tỉnh Quảng Nam 

- Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các 
cấp học, bậc học, phát triển giáo dục mầm non, đặc biệt là ở những 
vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người; đồng thời nâng cao công tác 
quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Tiếp tục quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất theo 
hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo. Phát triển 
mạnh giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo nghề, thực hiện đào tạo 
theo hướng liên thông, mở ra nhiều cơ hội học tập cho mọi người. 

- Xây dựng cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu 
của nền kinh tế - xã hội.  

3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao đời sống tinh thần của 
người dân tỉnh Quảng  Nam 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”. Đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn 
hóa thông tin cơ sở phục vụ cho đời sống nhân dân như: thư viện, 
nhà văn hóa, điểm vui chơi cho trẻ em...   

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa thông tin, 
khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia vào xây dựng và 
phát triển văn hóa cơ sở. 

- Nâng cao chất lượng các chương trình truyền thông. Nâng 
cao chất lượng của sách báo, tạp chí. Bổ sung sách báo, tạp chí 
chuyên ngành cho địa phương ở vùng sâu, vùng xa. Phổ biến kiến 
thức văn hóa, nếp sống mới, vệ sinh phòng bệnh, phổ biến kiến thức 
khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo.  
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- Chú trọng công tác bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị văn 
hóa truyền thống bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể 
của từng dân tộc, địa phương.  

- Từng bước củng cố, nâng cấp hệ thống đài, trạm phát thanh, 
truyền hình của tỉnh. Xây dựng phát thanh, truyền hình phải đảm bảo 
về số lượng, chất lượng và đa dạng hóa các chương trình phát sóng, 
đặc biệt tập trung phát triển các chương trình tự quảng bá, giới thiệu 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong việc phát triển kinh tế.  

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao. 
Phát huy và duy trì các môn thể thao quần chúng.  

- Nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, quản lý văn 
hóa các cấp đủ năng lực và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ.  

3.2.4. Nhóm giải pháp phát triển cơ cấu dân số hợp lý 
a. Giải pháp về hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi 

hành vi 
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục và vận động thực 

hiện chính sách DS-KHHGĐ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản. 

- Lựa chọn, triển khai, nhân rộng các mô hình truyền thông có 
hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng; biểu dương, khen thưởng các 
đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. 

- Tăng cường và đẩy mạnh công tác tư vấn, đối thoại. Đa dạng hóa các 
loại hình tư vấn, coi trọng tư vấn tại các cơ sở y tế, và tư vấn từ các cộng tác 
viên dân số đối với các cá nhân, gia đình và các nhóm đối tượng riêng.  

- Đưa giáo dục DS-KHHGĐ, sức khỏe sinh sản, giáo dục giới 
tính, giáo dục gia đình,... vào các chương trình giảng dạy trong và 
ngoài nhà trường.  

b. Giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình 
- Mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Ưu tiên cung cấp miễn 
phí cho các hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách xã hội.  

- Thực hiện tốt việc kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân 
nhằm nâng cao chất lượng các cuộc hôn nhân cũng như chất lượng 
dân số. Xây dựng loại hình tư vấn, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra yếu tố 
nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự mang thai, sự phát triển chất 
lượng bào thai cho những đôi nam nữ mới kết hôn. 
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- Chú trọng nghiên cứu vấn đề vô sinh, nuôi con bằng sữa mẹ, 
các bệnh của hệ thống sinh dục, đặc biệt là ung thư ở các cơ quan 
sinh sản, sức khỏe tình dục và hành vi tình dục, sức khỏe sinh sản vị 
thành niên, sức khỏe sinh sản nam giới. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế và toàn xã hội trong đó 
có các cơ sở y tế tư nhân tham gia thực hiện và cung cấp dịch vụ dân 
số và sức khỏe sinh sản. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân 
số và sức khỏe sinh sản. 

c. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, 
công chức làm công tác dân số - KHHGĐ 

- Tiếp tục lồng ghép sinh hoạt chính trị định kỳ để tổ chức cho 
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong đơn vị, địa bàn cơ sở 
quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về 
tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ. 

- Đưa công tác DS-KHHGĐ thành một nội dung quan trọng 
trong nội dung thi đua của các cơ quan, đơn vị, lấy kết quả thực hiện 
tốt mục tiêu chính sách DS-KHHGĐ là một trong những tiêu chuẩn 
để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.  

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu thôn, xóm, 
khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên; đồng thời tiếp tục 
xem tiêu chuẩn về trường hợp sinh con thứ 3 là một trong những tiêu 
chuẩn quan trọng để bình xét thôn, xóm, khu phố văn hóa. Xử lý 
nghiêm những cán bộ, viên chức vi phạm chính sách DS-KHHGĐ 
theo đúng quy định hiện hành. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản 
lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ chuyên 
trách, cộng tác viên dân số. 

d. Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống thông tin quản lý 
chuyên ngành 

- Đảm bảo lực lượng cộng tác viên phải cập nhật thông tin vào 
sổ hộ gia đình hàng tháng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 
định kỳ và đột xuất một cách kịp thời, đúng thời gian quy định.  

- Xây dựng và hoàn thiện kho dữ liệu điện tử về dân số cấp 
tỉnh, cấp huyện, cổng thông tin điện tử, trang website để quản lý, 
điều hành và cung cấp đầy đủ thông tin chính xác các hoạt động của 
cơ quan DS&KHHGĐ toàn tỉnh phục vụ quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
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3.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao đời sống vật chất và các 
dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp… 

- Thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi người có công; chính 
sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách là người nghèo, nhân 
dân sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.. 

- Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về sản xuất, dạy nghề, tìm 
việc làm, tăng thu nhập để tự vươn lên thoát nghèo; đồng thời, tạo 
điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội. 

- Tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực làm công tác xóa đói 
giảm nghèo, cán bộ khuyến nông, khuyến ngư ở huyện, xã.   

- Phân bổ nguồn vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng đạt hiệu 
quả. Ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc 
lĩnh vực giáo dục, y tế, các công trình phòng chống lụt bão và các 
công trình cấp thiết sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc 
đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. 

3.2.6. Các giải pháp khác 
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số, Nghị 

quyết 47/NQ–TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết 47 của Chính phủ.  

- Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách khuyến 
khích vật chất và tinh thần đối với cộng đồng, gia đình, cá nhân làm 
tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số. Đặc biệt kiểm 
tra, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân làm dịch vụ chẩn đoán và 
lựa chọn giới tính thai nhi.  

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cấp ban ngành trong 
việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. 
3.3. KIẾN NGHỊ 

Nhằm phát huy những mặt đạt được, khắc phục những khó 
khăn, hạn chế trong thời gian qua để nâng cao chất lượng dân số, bản 
thân tôi xin đề đề xuất một số kiến nghị sau: 

- Nâng mức thù lao cho cộng tác viên làm công tác dân số ở 
cơ sở nhằm đảm bảo cuộc sống cũng như tạo điều kiện cho việc tham 
gia công tác lâu dài.  

- Để hạn chế sự bất bình đẳng nam nữ và làm giảm tỷ lệ giới tính 
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khi sinh cần phải nâng cao vai trò, nhận thức của người phụ nữ trong gia 
đình và xã hội. Tích cực vận động và khuyến khích phụ nữ tham gia các 
hoạt động của hội, đoàn thể, các việc làm ngoài nội trợ gia đình để họ bớt 
đi sự thụ động và tính cam chịu của mình. Xây dựng các hoạt động dành 
riêng cho nữ giới để giúp họ dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng, làm nâng 
cao năng lực nhận thức ngay từ thế hệ trẻ, nhất là trẻ em nữ. 

- Để cải thiện tầm vóc và thể lực của người dân tỉnh Quảng 
Nam, ngoài những chính sách vĩ mô về phát triển kinh tế và công tác 
kế hoạch hóa gia đình của nhà nước thì điều quan trọng là phải rèn 
luyện thể lực bằng các môn thể thao phát triển chiều cao và có chế 
độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ chất để con người phát triển.  
 

KẾT LUẬN 
 

 Dân số vừa là mục tiêu vừa là động lực cho phát triển, tác động đến 
mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội như vấn đề giáo dục, y tế, giao thông, 
môi trường, văn hóa…Để đạt được các mục tiêu ở mọi ngành nghề, lĩnh 
vực thì trước tiên cần phải quan tâm đến con người và làm thế nào để nâng 
cao chất lượng cuộc sống nói riêng cũng như chất lượng dân số nói chung. 
 Chất lượng dân số là một yếu tố không thể thiếu nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn là yếu tố giữ vai trò chủ động, 
tích cực tạo lập sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Chất lượng 
dân số bao hàm các yếu tố về thể lực, tinh thần, trí tuệ; được xem 
như thước đo mức sống, trình độ và sự tiến bộ của một vùng, một 
quốc gia. Nâng cao chất lượng dân số sẽ  tạo điều kiện thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế, giúp xã hội được ổn định, tiến bộ, công bằng và 
văn minh; đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cải 
thiện. Việc cải thiện chất lượng dân số không còn là trách nhiệm của 
ngành y tế mà đòi hỏi phải có sự chung tay của các ngành, các cấp.  
 Qua phân tích các số liệu trong luận văn cho thấy chất lượng dân số 
của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua được nâng lên một cách đáng 
kể, tuy nhiên vẫn còn chưa cao. Do đó tỉnh cần đầu tư nguồn lực nhiều hơn 
nữa cho hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời mục tiêu của tỉnh 
trong những năm đến là kinh tế của tỉnh phải bảo đảm tăng trưởng nhanh, 
giảm nhanh các hộ đặc biệt nghèo, tạo sự phát triển bền vững và không 
ngừng nâng cao chất lượng sống cho người dân. Có như vậy, chất lượng 
dân số của tỉnh mới tăng lên, góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, 
đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH. 


