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TÓM T�²T 

T�ï  cu�Õi nh�óng n��m 90 tr�ã l�¥i �ÿây, s�õ phát tri�Çn m�¥nh m�Á c�ëa quá trình công nghi�Ëp hóa �ÿã và �ÿang 
t�¥o ra nh�óng thay �ÿ�Ùi l�ßn v�Å kinh t�Ã và xã h�Ýi t�¥i Vi�Ët Nam, �ÿ�»c bi�Ët �ÿ�Õi v�ßi khu v�õc nông thôn. Tr�m�ßc b�Õi 
c�§nh nh�m v�±y, gia �ÿình nông thôn thay �ÿ�Ùi nh�m th�Ã nào? Thông qua nghiên c�í u 48 gia �ÿình ngoài vùng �ÿô 
th�Ï hóa, 52 gia �ÿình n�µm trong vùng �ÿô th�Ï hóa, nghiên c�í u �ÿã ch�Í ra r�µng quá trình �ÿô th�Ï hóa không tác 
�ÿ�Ýng �ÿ�Ãn c�©u trúc truy�Ån th�Õng c�ëa gia �ÿình. Các ho�¥t �ÿ�Ýng t�¥o thu nh�±p c�ëa gia �ÿình có xu h�m�ßng ph�é 
thu�Ýc vào các thành viên và vi�Ëc tiêu dùng c�ëa gia �ÿình chuy�Çn t�ï  t�õ c�©p t�õ túc sang ph�é thu�Ýc vào th�Ï 
tr�m�áng. Tuy nhiên, �ÿô th�Ï hóa ph�«n nào làm cho ch�í c n��ng giáo d�éc c�ëa gia �ÿình m�á nh�¥t do b�§n thân 
các gia �ÿình ph�§i t�±p trung th�õc hi�Ën ch�í c n��ng kinh t�Ã. 

T�ï  khóa: �� ô th�Ï hóa, c�©u trúc gia �ÿình, ch�í c n��ng gia �ÿình. 

Urbanization and Familty: a Case Study in Dinh Trung Commune, Vinh Yen city 

ABSTRACT 

Since 1990s the bloom of industrialization and urbanization brings about the changes in social and 
economic issues of Vietnam, especially in rural areas. Along with those changes, how rural family has 
changed? By surveying 48 families outside urbanization area and 54 families within urbanization area, the 
research found that urbanization process has not exerted impact on the traditional structure of the families 
in both areasd. However, the income generation activities of family have changed towards dependence on 
the family member and the family consumption activities have shifted from self-sufficience to market 
dependence. Moreover, ubanization seems to make family educational function blurry due to more 
concentration efforts on economic function. 

Keywords: Family structure, family fucntion, urbanization.  

 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 

Gia �õình luôn �õ�Ý�èc xem nh�Ý m�×t t �Ä bào 
c�Úa m�Ñi xã h �×i, là m �×t trong nh �áng thi �Ät ch�Ä 
c�³u thành nên c �³u trúc xã h �×i. Tuy nhiên, xã 
h�×i không ph �®i là m �×t h �Ç th �Ông b�³t bi �Än mà 
v�¶n �õ�×ng và phát tri �Ån không ng �Þng. Trong 
s�â bi�Än �õ�Õi c�Úa xã h�×i, d�Ý�åi tác �õ�×ng c�Úa 
nhi �Ãu y�Äu t �Ô khác nhau, gia �õình c�Ûng luôn 
bi�Än �õ�Õi �õ�Å thích nghi v �åi nh �áng �õi�Ãu ki �Çn 

m�åi. S�â bi�Än �õ�Õi c�Úa gia �õình có th�Å r�³t khác 
nhau �æ m�Öi qu �Ôc gia v�Ã th �äi �õi�Åm, m�ßc �õ�× 
song, h�²u h�Ät nh �áng bi �Än �õ�Õi này �õ�Ãu di �Æn ra 
theo nh�áng trào l �Ýu l �ån c�Úa xã h�×i nh �Ý quá 
trình công nghi �Çp hóa, �õô th�Ì hóa (�ô�¼ng C�®nh 
Khanh và Lê Th �Ì Quý, 2009).  

Cho t �åi th �äi �õi �Åm hi �Çn nay, Vi �Çt Nam 

�õã có nhi�Ãu nghiên c �ßu v�Ã gia �õình nông 

thôn. Tu y nhiên, các nghiên c�ßu này ch �Ê 
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d�Þng l�°i �æ th �âc tr�°ng, �õ�¼c �õi �Åm, bi �Än �õ�Õi 

gia �õình nông thôn (Lê Thi, 1997) hay xem 

xét các tác �õ�×ng c�Úa h�Ç giá tr�Ì  ph�Ý�ãng Tây 

�õ�Än gia �õình nông thôn truy �Ãn th �Ông (V�Û 

M�°nh L �èi và cs., 2004), ch�Ýa có nhi�Ãu 

nghiên c �ßu ch�Ê ra m�Ôi liên h �Ç gi�áa �õô th�Ì 

hóa và s�â thay �õ�Õi c�³u trúc, ch�ßc n�·ng, h�Ç 

giá tr �Ì c�Úa gia �õình nông thôn. 

Bên c�°nh �õó, t�Þ cu�Ôi nh �áng n�·m 90 tr �æ 
l �°i �õây, quá trình công nghi �Çp hóa, �õô th�Ì 
hóa t �°i Vi �Çt Nam hi �Çn �õang di �Æn ra m �°nh 
(Tôn Gia Huyên, 2009, Lê Du Phong, 2007, 
Nguyê�zn Hô�’ng Thu�•c, 2009) và �õã t �°o ra 
nh�áng thay �õ�Õi l�ån v�Ã kinh t �Ä và xã h �×i, �õ�¼c 
bi �Çt �õ�Ôi v �åi khu v �âc nông thôn. M�×t s�Ô b�× 
ph�¶n dân c�Ý nông thôn nay �õã tr �æ thành c �Ý 
dân �õô th�Ì. M�×t s�Ô khu v �âc tr�Ý�åc �õây thu �²n 
là nông thôn, nay tr �æ thành ven �õô. S�â 
chuy�Ån �õ�Õi s�Ô l �Ý�èng l �ån �õ�³t nông nghi �Çp 
ph�Üc v�Ü quá trình �õ ô th�Ì hóa �õã làm hàng 
tri �Çu nông dân m �³t vi �Çc làm và chuy �Ån �õ�Õi 
ngh�Ã nghi �Çp (Ca H�®o, 2009; Lê Du Phong, 
2007; Trâ �’n Kim Dung, 2008; Lê Hân, 2007). 
S�ßc hút t�Þ �õô th�Ì t �³t y �Äu t�°o ra s�â di chuy �Ån 
lao �õ�×ng t �Þ nông thông sang thành th �Ì thông 
qua di dân ( Winkels, 2005 ). V�¶y gia �õình 
trong khu v�â c nông thôn thích �ßng nh �Ý th�Ä 
nào �õ�Ôi v �åi nh �áng thay �õ�Õi l�ån này? L �Ôi 
s�Ông, h�Ç giá tr �Ì c�Úa �õô th�Ì len l �Ïi vào gia 
�õình nông thôn ra sao? Nh �áng giá tr �Ì truy �Ãn 
th�Ông trong gia �õình nông thôn li�Çu còn tác 
d�Üng trong b �Ôi c�®nh xã h�×i m �åi? Bài vi�Ät 
d�Ý�åi dây s�À làm rõ s �â thay �õ�Õi c�³u trúc và 
m�×t s�Ô ch�ßc n�·ng c�ã b�®n c�Úa gia �õình nông 
thôn d �Ý�åi tác �õ�×ng c�Úa �õô th�Ì hóa.  

2. PH�›�¡ NG PHÁP NGHIÊN C �• U 

2.1. Ch �Ñn �õi �Åm nghiên c�ß u 

Nghiên c �ßu �õ�Ý�èc ti �Än hành t�° i thôn 
V�Àn và thôn Gò xã �ô�Ình Trung, Thành ph �Ô 
V�Ënh Yên, T �Ênh V �Ë�znh Phúc. V�Ënh Phúc là 

m�×t trong 14 t�Ênh có t �ë l �Ç thu h �Ói �õ�³t nông 
nghi �Çp l �ån nh �³t trong c �® n�Ý�åc (Lê Du 
Phong, 2007). �ô�¼c bi�Çt t �°i xã  �ô�Ình Trung, 
Thành ph �Ô V�Ënh Yên, t �Þ n�·m 2004, quá 
trình công nghi �Çp hóa, �õô th �Ì hóa di �Æn ra 
m�°nh m �À �æ �ô�Ình Trung. Nhà n �Ý�åc ti �Än 
hành thu h �Ói �õ�³t nông nghi�Çp, ng�Ý�äi dân 
m�³t ru�×ng, 99% s�Ô h�× gia �õình trong xã b �Ì 
thu h �Ói �õ�³t, trong �õó h�× có di�Çn tích thu h �Ói 
th�³ p nh �³t là 30% 1. Hi �Çn t�°i �ô�Ình Trung có 
14 thôn chia làm hai khu v �âc rõ r�Çt. Khu 
v�â�•c ch�Ýa b�Ì �õô th �Ì hóa, �õi �Ån hình là thôn 
Gò, 100% �õ�³t nông nghi �Çp ch�Ýa b�Ì thu h �Ói 
ph�Üc v�Ü�• cho quá trình �õô th �Ì hóa. Khu v�âc 
trong vùng �õô th�Ì hóa, �õi �Ån hình là Thôn 
V�Àn, h �ãn 90% di �Çn tích �õ�³t nông nghi�Çp 
�õ�Ý�èc chuy�Ån �õ�Õi sang m �Üc �õích phát tri �Ån 
�õô th�Ì V�Ënh Yên. 

2.2. Ph �Ý�ãng pháp thu th �¶p và phân 
tích thông tin 

S�Ô li �Çu th�ß c�³p �õ�Ý�èc thu th �¶p t�Þ các 
báo cáo và tài li �Çu liên quan c �Úa �˜ y ban 
nhân dân xã �ô�Ình Trung. S �Ô li �Çu s�ã c�³p 
�õ�Ý�èc thu th �¶p thông qua: (i) Ph �Ïng v�³n sâu 
nh�¸m thu th �¶p các thông tin liên quan �õ�Än 
nguyên nhân chuy �Ån d�Ìch c�Úa các ho�°t 
�õ�×ng t�°o thu nh�¶p, th�âc hi�Çn ch�ßc n�·ng 
giáo d�Üc, ch�ßc n�·ng tình c �®m gia �õình; (ii) 
Th�®o lu�¶n nhóm �õ�Ý�èc ti �Än hành 4 l �²n t�°i 
m�Öi thôn, trong �õ ó 01 l�²n th�®o lu�¶n v�åi 
nhóm �õ�Ôi t �Ý�èng n�á và 01 l�²n th�®o lu�¶n v�åi 
nhóm �õ�Ôi t �Ý�èng nam, (iii) �ôi �Ãu tra b�¸ ng 
b�®ng h�Ïi v �åi 100 phi �Äu bao g�Óm 42 phi �Äu 
�õi �Ãu tra t �°i thôn Gò, trong �õó 25 gia �õình có 
ch�Ú h�× k�Ät hôn tr �Ý�åc n�·m 2004 và 17 ch�Ú 
h�× k�Ät hôn sau 2004; 58 phi �Äu �õi �Ãu tra t�° i 
thôn V �Àn, trong �õó 36 gia �õình có ch�Ú h�× 
k�Ät hôn tr �Ý�åc 2004 và 22 ch�Ú h�× k�Ät hôn 

                                                      

 
1 Báo cáo t�Ùng k�Ãt n��m 2009 c�ëa UBND xã ���Ïnh Trung 
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sau 2004. C�ã c�³u c�Úa m�µu �õi �Ãu tr a �õ�Ý�èc xác 
�õ�Ình trên c �ã s�æ c�Úa t�Õng th �Å 142 gia �õình 
t�°i hai thôn Gò và V �Àn. Trong �õó thôn gò có 
60 gia �õình, chi �Äm 42% và thôn V�Àn có 82 
gia �õình 2 chi�Äm 58%. Thông tin thu th �¶p 
�õ�Ôi v �åi các gia �õình k �Ät hôn tr �Ý�åc và sau 
2004 liên quan �õ�Än t �Õ ch�ßc gia �õình, c�ã c�³u 
ho�°t �õ�×ng t �°o thu nh �¶p và c�ã c�³u chi tiêu. 

Tác �õ�×ng c�Úa �õô th �Ì hóa �õ�Än gia �õình 
t�°i �ô�Ình Trung �õ�Ý�èc phân tích thông qua 
vi �Çc so sánh trong và ngoài vùng �õô th �Ì hóa 
(thôn V �Àn, thôn Gò); so sánh tr �Ý�åc và sau 
khi ti �Än hành quá trình �õô th�Ì hóa (l �³y m�Ôc 
t�Þ n�·m 2004). 

Trong ph �°m vi n�×i dung nghiên c �ßu 
c�Úa �õ�Ã tài, khái ni �Çm gia �õình và h �× gia 
�õình �õ�Ý�èc tách bi �Çt. H �× gia �õình �õ�Ý�èc nhìn 
nh�¶n là y �Äu t �Ô c�³u thành nên gia �õình.  

3. K �‚ T QU�l  NGHIÊN C �• U 

3.1. Quá trình �õô th �Ì hóa t �°i �ô�Ình Trung 

H�ãn 20 n�·m tr �Ý�åc �õây �ô�Ình Trung v �µn 
�õ�Ý�èc coi là m�×t xã thu�² n nông. Tuy nhiên s �â 
phát tri �Ån �õô th�Ì trong xã �õã nhen nhóm t �Þ 
nh�áng n�·m 1980 khi t�Ênh có ch�Ú tr �Ý�ãng thu 
hút kho �®ng 40 h�× dân c�Ý t �Þ �ôan Ph�Ý�èng 
(Hà Tây c �Û) nh�¸m hình t hành làng ngh �Ã d�Çt 
t �°i �ô�Ình Trung. M �¼c dù t �Þ nh�áng n�·m 2000, 
ngh�Ã d�Çt ch�·n màn không phát tri �Ån �õ�Ý�èc do 
nhu c�²u th�Ì tr �Ý�äng kém, nh �áng h�× gia �õình 
này có �õi�Ãu ki �Çn chuy �Ån �õ�Õi ngh �Ã nghi �Çp 
sang s�®n xu �³t kinh doanh buôn bán nh�Ï  và 
mang l �Ôi s�Ông th�Ì dân h �ãn là nông thôn. K �Ät 
qu�® c�Úa s�â�• phát tri�Ån làng ngh �Ã �õã hình 
thành nên ph �Ô Chùa Hà nh �Ý ngày nay v�åi 
t �Õng s�Ô 150 h�× dân và 100% ho�°t �õ�×ng trong 
l�Ënh v �âc phi nông nghi �Çp. 

 

                                                      
2
 Th�õc t�Ã thôn V�Án hi�Ën nay có h�kn 300 h�Ý gia �ÿình, tuy nhiên 

có 82 gia �ÿình g�Õc, còn l�¥i các gia �ÿình khác chuy�Çn �ÿ�Ãn thôn 
V�Án thông qua vi�Ëc mua �ÿ�©t khi quá trình �ÿô th�Ï hóa di�Én ra. 

T�Þ n�·m 2004, quá trình �õô th�Ì hóa �æ 
�ô�Ình Trung th�âc s �â chuy�Ån bi �Än m�°nh. 
Nh�¸m m�æ r �×ng thành ph �Ô V�Ënh Yên, nhi �Ãu 
di �Çn tích �õ�³t nông nghi�Çp �õ�Ý�èc chuy�Ån �õ�Õi 
ph�Üc v�Ü xây d�âng c�ã s�æ h�° t �²ng, phát tri �Ån 
các khu công nghi �Çp và khu dân c�Ý �õô th�Ì. 
Trong giai �õo�°n 2005 - 2010, t �Õng di �Çn tích 

�õ�³t nông nghi�Çp trên toàn xã gi �®m 32,1ha 3. 
Hi �Çn t�°i, t �Ênh V �Ënh Phúc �õã quy ho�°ch 5 
khu �õô th �Ì, m�×t làng sinh viên và m �×t c�ã s�æ 
hai c�Úa m�×t tr �Ý�äng �õ�°i h�Ñc có liên quan �õ�Än 
chuy�Ån �õ�Õi �õ�³t nông nghi�Çp t�°i �ô�Ình 
Trung. Trong �õó m�Öi khu �õô th �Ì có di�Çn tí �“ch 
t�Þ 15 �õ�Än 30 ha, khu làng sinh viên kho �®ng 
100 ha. T�åi n �·m 2011, khu �õô th �Ì Hà Tiên 
v�åi di�Çn tích 23 ha �õã �õ�Ý�èc xây d�âng. Các 
khu �õô th�Ì khác �õã �õ�Ý�èc phê duy�Çt và  �õang 
thi �Ät k�Ä xây d�âng. 

Nh�Ý vâ�•y, quá trình �õô th �Ì hóa �æ �ô�Ình 
Trung g �¹n v�åi nh �áng chuy�Ån bi �Än n�×i t �°i 
trong xã do s �â gia t�·ng c�Úa các ho�°t �õ�×ng 
kinh t �Ä và s�â phát tri �Ån c�ã s�æ h�° t �²ng theo 
h�Ý�ång công nghi �Çp và �õô th �Ì. �ô�Óng th �äi, 
vi �Çc m�æ r �×ng và phát tri �Ån thành ph�Ô V�Ënh 
Yên là nhân t �Ô bên ngoài tr �âc ti�Äp thúc �õ� ý 
quá trình �õ ô th �Ì hóa �æ �ô�Ình Trung d i�Æn ra 
m�°nh m �À. 

3.2. �ôô th �Ì hóa và c �³u trúc gia �õình t �°i 

�ô�Ình Trung 

3.2.1. Quy mô gia �õình 

Quy mô gia �õình ph �®n ánh nhi �Ãu khía 
c�°nh khác nhau c �Úa �õ�äi s�Ông xã h�×i (Lê 
V�·n D�Üy, 2008). Theo T�Õng c�Üc th�Ông kê 
(2010), quy mô gia �õình t �°i Vi �Çt Nam nói 
chung, thành th�Ì  và nông thôn nói riêng có 
xu h �Ý�ång gi �®m. Bình quân s �Ô thành viên 
trong gia �õình nông thôn gi �®m t �Þ 4,49 n�·m 
2002 xu�Ông 3,92 n�·m 2010. 

 

 
3 Báo cáo ki�Çm kê �ÿ�©t �ÿai n��m 2010, xã ���Ïnh Trung 
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Nguô��n: Sô�� li�Çu �õiê��u tra n�·m 2011 

Hình 1. C �ã c�³u s �Ô l�Ý�èng thành viên trong gia �õình t �°i �ô�Ình Trung 

 

K�Ät qu�® �õi �Ãu tra cho th �³y quy mô gia 
�õình t�° i �ô�Ình Trung ch �Ú y�Äu t�Þ 4 �õ�Än 5 
thành viên. T�ë  l �Ç này �æ thôn Gò là 59,4%, 
thôn V �Àn là 52,3% (Hình 1). Bình quân m �Ö�zi 
gia �õình �õ�Ý�èc �õi �Ãu tra có 4,54 thành viên. 
Gia �õình có nhi �Ãu thành viên nh �³t lên �õ�Än 
11 ng�Ý�äi. Trong �õó bình quân thành viên 
gia �õình thôn Gò là 4,3 ng�Ý�äi và thôn V �Àn 
là 4,6 ng �Ý�äi. Nh�Ý vây, quy mô c�Úa các gia 
�õình �õ�Ý�èc �õi �Ãu tra t �°i �ô�Ình Trung cao h �ãn 
so v�åi bình quân chung c �Úa khu v�Ýc nông 
thôn, c �Ûng nh�Ý c�Úa c�® n�Ý�åc. 

3.2.2. Các hình thái gia �õình 

Hình thái gia �õình ph �Õ bi �Än c�Úa gia 
�õình Vi �Çt Nam truy �Ãn th�Ông là gia �õình m �æ 
r �×ng g�Óm nhi �Ãu th�Ä h�Ç các thành viên liên 
k�Ät v �åi nhau b �¸ng chu�Öi quan h �Ç huy �Ät 
th�Ông và th�Ý�äng b�Ì chi ph �Ôi b�æi ch�Ä �õ�× gia 
tr �Ý�æng. Theo kê�“t qu�® �õiê�’u tra gia �õình Vi �Çt 
Nam (2009), trong quá trình �õô th �Ì hóa 
hi �Çn nay, gia �õình tru y�Ãn th �Ông có v�¿ 
không còn là khuôn m �µu c�Úa gia �õình hi �Çn 
�õ�°i. S�â gi�®i th �Å c�Úa c�³u trúc gia �õình 
truy �Ãn th�Ông và s�â hình thành hình thái 
gia �õình h �°t nhân �õang di �Æn ra m �°nh m �À 
trên toàn qu �Ôc. 

T�°i �ô�Ình Trung, quá trình �õô th�Ì hóa 

làm gia t �·ng s�Ô th�Ä h�Ç trong gia �õình. T �ë l �Ç 

gia �õình hai th �Ä h�Ç t �°i thôn Gò (61,9%) cao 

h�ãn so v�å�“i thôn V�Àn (44,8%). Tuy nhiên, 

thôn Gò có t �ë l �Ç gia �õình ba và b�Ôn th�Ä th�Ä 

th�³ p h�ãn thôn V �Àn (B�®ng 1). Theo k �Ät qu�® 

ph�Ïng v�³n sâu, nh �áng gia �õình t �Þ ba �õ�Än 

b�Ôn th �Ä h�Ç th �Ý�äng là nh �áng gia �õình g�Ôc, 

�õã t �Ón t�°i khá lâu t �°i �ô�Ình Trung. Các gia 

�õình lo �°i này t �°i thôn Gò có xu h �Ý�äng tách 

nh�Ï do h�Ñ có �õi �Ãu ki �Çn v�Ã �õ�³t �æ. Ngoài ra, 

m�×t s�Ô gia �õình quan ni �Çm s�â �õ�×c l�¶p v�Ã 

kinh t �Ä c�Úa con là quan tr�Ñng �õ�Å d�Æ thích 

nghi �õ�Ôi v �åi cu�×c s�Ông hi �Çn t�°i. Thêm vào 

�õó, nh�áng gia �õình �õ�Ý�èc tách nh �Ï ph�²n l �ån 

là gia �õình tr �¿, h�Ñ tìm �õ�Ý�èc vi�Çc làm phi 

nông nghi�Çp nh �Ý làm công nhân trong các 

khu công nghi �Çp lân c �¶n nên c�²n có s�â �õ�×c 

l �¶p v�Ã không gian s �Ông.  

�ô�Ôi v �åi thôn V�Àn, �õô th�Ì hóa làm giá 

�õ�³t t�·ng cao, thay vì b �Ô m�Á chia �õ�³t cho các 

con ra �æ riêng, các gia �õình thiên v �Ã ph�Ý�ãng 

án bán bán �õ�³t �õ�Å l �³y ti �Ãn �õ�Å chia cho các 

thành viên khi ra �æ riêng ho �¼c �õ�²u t �Ý vào 
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B�®ng 1. Th �âc tr �°ng h�× gia �õình trong gia �õình t �°i thôn Gò và thôn V �Àn 

Th�Ã h�Ë 
Thôn Ch�Í tiêu 

1 2 3 4 
T�Ùng 

S�Õ l�m�çng gia �ÿình 1 26 14 1 42 

    % 2.4 61.9 33.3 2.4 100 

1 h�Ý 1 23 11 1 36 S�Õ h�Ý trong 
gia �ÿình 2 h�Ý 0 3 3 0 6 

Gò 

 T�Ùng 1 26 14 1 42 

S�Õ l�m�çng gia �ÿình 3 26 25 4 58 

    % 5.2 44.8 43.1 6.9 100 

1 h�Ý 3 25 13 0 41 S�Õ h�Ý trong 
gia �ÿình 2 h�Ý 0 1 12 4 17 

V�Án 

 T�Ùng 3 26 25 4 58 

Nguô��n: Sô�� liê��u �õiê��u tra n�·m 2011 

 

tu s �àa, ho�¼c xây m�åi nhà �æ. Song, �õ�Ôi v �åi 
các gia �õình �õông con, vi�Çc bán �õ�³t nhi�Ãu 
khi không �õ�Ú chia cho các thành viên, do 
v�¶y, vi �Çc l�âa ch�Ñn �õ�²u t�Ý xây nhà và s �Ông 
chung v �åi b�Ô m�Á �õ�Ý�èc nhi �Ãu gia �õình l �âa 
ch�Ñn. Ngoài ra, �õô th�Ì hóa, thu h �Ói �õ�³t nông 
nghi �Çp c�Ûng t�°o nhi�Ãu áp l �âc v�Ã kinh t�Ä �õ�Ôi 
v�åi nh �áng gia �õình tr �¿ m�åi thành l �¶p khi �Än 
h�Ñ khó có th �Å có �õi �Ãu ki �Çn �æ riêng ngay sau 
khi c �Ý�åi nh �Ý các gia �õình thôn Gò.  

3.2.3. T �Õ ch�ßc gia �õ ình 

Vi �Çc gia t �·ng s�Ô l �Ý�èng gia �õình nhi �Ãu 
th�Ä h�Ç trong vùng �õô th �Ì hóa t �°i �ô�Ình 
Trung làm cho t �Õ ch�ßc gia �õình có s�â thay 
�õ�Õi. Các gia �õình nhi �Ã�’u th�Ä h�Ç có xu h�Ý�ång 
chia thành nhi �Ãu h�× gia �õình. Trong 58 gia 
�õình �õ�Ý�èc �õi �Ãu tra t �°i thôn V �Àn, có 12 gia 
�õình 3 th �Ä h�Ç và 4 gia �õình 4 th �Ä h�Ç tách 
thành hai h �× (B�®ng 1) �õ�Å �õ�Ôi phó v �åi tình 
tr �°ng tiêu dùng �õi �Çn và n�Ý�åc ph�Ü tr�×i. V �åi 
cách này, các gia �õình có th �Å ti �Ät ki �Çm �õ�Ý�èc 
chi tiêu. 

Bên c�°nh �õó, t�Õ ch�ßc sinh ho�°t c�Úa các 
gia �õình sau khi k �Ät hôn c �Ûng có s�â khác 

bi �Çt tr �Ý�åc và sau �õô th �Ì hóa t �°i thôn Gò và 
thôn V �Àn. Tr �Ý�åc n�·m 2004, khi quá trình 
�õô th �Ì hóa di �Æn ra m �°nh, ph�² n l �ån các gia 
�õình t �°i hai thôn t �Õ ch�ßc sinh ho�°t th eo 
ki �Åu truy �Ãn th �Ông. Các c�¼p v�è ch�Óng tr �¿ 
s�Ông và sinh ho �°t cùng v �åi gia �õình nhà 
ch�Óng sau khi k �Ät hôn. T �°i thôn Gò, t �ë l �Ç 
gia �õình t�Õ ch�ßc s�Ông và �·n chung v �åi gia 
�õình nhà ch �Óng chi �Äm 23,8% và thôn V �Àn là 
22,4% (B�®ng 2). 

Sau n�·m 2004, mô hình t �Õ ch�ßc gia 

�õình truy �Ãn th�Ông không thay �õ�Õi nhi �Ã�’u t�°i 

thôn V �Àn. V�µn có 17,5% s�Ô gia �õình t �Õ ch�ß�“c 

s�Ông chung và �·n chung. Tuy nhiên, c �® hai 

thôn �õ�Ã�’u xu�³t hi �Çn mô hình t�Õ ch�ßc m�åi 

tron g gia �õình; sau khi l �¶p gia �õình, m �¼c dù 

s�Ông riêng nh �Ýng con v�µn �·n chung cùng 

gia �õình g �Ôc (b�Ô m�Á). �ô�¼c bi�Çt t �°i thôn Gò, 

có 23,8% s�Ô gia �õình t�Õ ch�ßc theo hình th�ßc 

này (B �®ng 2). �ôi �Ãu này �õ�Ý�èc lý gi �®i là do 

quá trình �õ ô th �Ì hóa di �Æn ra m �°nh, nhi �Ãu 

lao �õ�×ng thôn Gò và thôn V�Àn thoát kh�Ï i 

s�®n xu �³t nông nghi �Çp. H �Ñ tìm �õ�Ý�èc vi�Çc làm 

trong l �Ënh v �âc phi nông nghi�Çp nh �Ý công  
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B�®ng 2. Tô�t ch�ßc gia �õ ình s au hôn nhân t �°i thôn Gò  

và thôn V �Àn tr �Ý�åc và sau khi �õô th �Ì hóa 

Tr�m�ßc 2004 Sau 2004 

�� n chung �� n riêng �� n chung �� n riêng Thôn Tình tr�¥ng c�m trú 

S�Õ 
l�m�çng 

% 
S�Õ 

l�m�çng 
% 

S�Õ 
l�m�çng 

% 
S�Õ 

l�m�çng 
% 

V�ßi gia �ÿình nhà ch�×ng 10 23,8 0 0,0 4 9,5 0 0,0 

V�ßi gia �ÿình nhà v�ç 1 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

�â riêng 0 0,0 14 33,3 10 23,8 3 7,1 
Gò 

N=42 11  14  14  3  

V�ßi gia �ÿình nhà ch�×ng 13 22,4 3 5,2 10 17,2 0 0,0 

V�ßi gia �ÿình nhà v�ç 1 1,7 0 0,0 0 0,0 2 3,4 

�â riêng  0,0 19 32,8 7 12,1 3 5,2 
V�Án 

N=58 14  22  17  5  

Nguô��n: S�Ô li�Çu �õiê��u tra n�·m 2011 

 

nhân trong các công ty ho �¼c t�â t�Õ ch�ßc kinh 
doanh. Nh �áng công vi�Çc có th�äi gian làm 
vi �Çc không c�Ô �õ�Ình (làm ca) ho�¼c chi�Äm 
ph�²n l �ån th �äi gian c �Úa h�Ñ (t �â s�®n xu �³t kinh 
doanh). M �¼t khác, vi �Çc �·n chung và g �ài con 
cho ông bà ch�·m sóc trong th �äi gian làm 
vi �Çc ti �Ät ki �Çm chi phí cho gia �õình tr �¿ khi 
�õi �Ãu ki �Çn kinh t �Ä ch�Ýa �õ�Ý�èc d�Ý th�Þa. 

Nh�Ý v�¶y, �õô th �Ì hóa làm t �·ng s�Ô th �Ä h�Ç 
tron g gia �õình, �õ�¼c bi�Çt là nh�áng gia �õình 
n�¸m trong vùng �õô th�Ì hóa. Tuy nhiên, cách 
th�ßc t�Õ ch�ßc sinh ho�°t trong gia �õ ình v �µn 
mang tính truy �Ãn th �Ông. M �¼c dù có s�â tách 
bi �Çt v �Ã không gian s �Ông do quá trình �õô th�Ì 
hóa, song m�Ôi quan h �Ç gia �õình truy �Ãn 
th�Ông v�µn �õ�Ý�èc suy trì thông qua ho �°t �õ�×ng 
t�Õ ch�ßc �·n chung hay ch �·m sóc các thành 
viên nh �Ï tu �Õi. 

3.3. �ôô th �Ì hóa và ch �ßc n �·ng gia �õình 
t �°i �ô�Ình Trung 

3.3.1. Ch�ßc n �·ng kinh t �Ä 

*S�®n xu�³t 

a. Ho�°t �õ�×ng t�°o thu nh�¶p: Chuy�Ån t�Þ 
nông nghi�Çp sang phi nông nghi�Çp 

Ki �Äm s�Ông và t �°o thu nh �¶p th �Ý�äng là 
trách nhi �Çm c�Úa các thành viên sáng l�¶p 
c�Ûng nh�Ý c�Úa các thành viên thu �×c th�Ä h�Ç 
ti �Äp theo trong gia �õình. Cùng v �åi s�â thay 
�õ�Õi c�Úa xã h�×i, cách th �ßc và ho�°t �õ�×ng t �°o 
thu nh�¶p c�Úa gia �õình c�Ûng có�“ s�â bi�Än �õ�Õi 
�õ�Å th ích nghi. 

T�°i �ô�Ình Trung, d �Ý�åi tác �õ�×ng c�Úa �õô 
th�Ì hóa, ho�°t �õ�×ng t �°o thu nh �¶p chính c �Úa 
các gia �õình chuy �Ån t �Þ l�Ënh v �âc nông 
nghi �Çp sang l �Ënh v �âc phi nông nghi �Çp. 
Tr �Ý�åc khi thu h �Ó�’i �õ�³t, s�Ô lao �õ�×ng có ho�°t 
�õ�×ng t �°o thu nh �¶p chính t �Þ l�Ënh v �âc nông 
nghi �Çp t �°i thôn Gò chi �Äm 48,2% và thôn 
V�Àn là 44% trong t �Õng s�Ô lao �õ�×ng trong 
thôn (B �®ng 3). Sau 6 n �·m �õô th �Ì hóa, t �ë l �Ç 
này t �°i ha i thôn gi �®m xu �Ông t �Ý�ãng �ßng 43% 
và 5,8%. Trong khi �õó t�ë l �Ç ho�°t �õ�×ng t �°o 
thu nh�¶p t �Þ t �â s�®n xu �³t kinh doanh t �·ng 
22% lên 29% t�°i thôn Gò và t �Þ 16,5% lên 
46,1% t�°i thôn V �Àn.  
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B�®ng 3. C�ã c�³u ho �°t �õ�×ng t �°o thu nh �¶p tr �Ý�åc và sau �õô th �Ì hóa t�°i �ô�Ình Trung (%)  

Gò V�Án 
Ho�¥t �ÿ�Ýng t�¥o thu nh�±p 

Tr�m�ßc 2004 Sau 2004 Tr�m�ßc 2004 Sau 2004 

L�m�kng t�ï nhà n�m�ßc 10,8 7,3 29,4 27,9 

L�m�kng t�ï công ty (TN) 13,3 17,7 8,3 16,3 

Lao �ÿ�Ýng t�õ do 3,6 3,1 1,8 1,9 

T�õ SXKD 22,9 25,0 16,5 47,1 

Tr�×ng tr�Ñt 48,2 43,8 44,0 5,8 

Ch��n nuôi 1,2 3,1 0,0 1,0 

Nguô��n: Sô�� li�Çu �õiê��u tra n�·m 2011 

 

Tuy nhiên s �â chuy�Ån �õ�Õi t �°i thôn V �Àn 
có ph�²n rõ nét h �ãn thôn Gò. S �Ô li �Çu t�°i 
b�®ng 5 cho th �³y thôn Gò có t �ë l �Ç ho�°t �õ�×ng 
t�°o thu nh �¶p t�Þ tr�Óng tr �Ñt gi �®m 4,4%%; t�Þ 
ho�°t �õ�×ng t �â s�®n xu �³t kinh doanh t�· ng 
2,1%; và t �Þ l�Ý�ãng công ty t �·ng 4,4%. Trong 
khi �õó, t�°i thôn V �Àn, t �ë l �Ç ho�°t �õ�×ng t �°o thu 
nh�¶�•p t�Þ tr�Óng tr �Ñt gi �®m 38,2%; t �Þ ho�°t 
�õ�×ng t �â s�®n xu �³t kinh doanh t�· ng 30,6%; 
và l �Ý�ãng t �Þ công ty t�·ng 8%. Th�âc t�Ä cho 
th�³ y, do �õô th �Ì hóa kèm theo quá trình thu 
h�Ói �õ�³t nông nghi�Çp t�°i thôn V �Àn. X�³p x�Ê 
90% di�Çn tích �õ�³t nông nghi�Çp c�Úa thôn 
�õ�Ý�èc thu h �Ói �õ�Å ph�Üc v�Ü cho quá trình phát 
tri �Ån �õô th�Ì. Do v�¶y, vi �Çc chuy�Ån ho�°t �õ�×ng 
t�°o thu nh �¶p sang l �Ënh v �âc nông nghi�Çp là 
l �âa ch�Ñn duy nh �³t �õ�Å duy trì ch �Ýc n�·ng 
kinh t �Ä c�Úa các gia �õình trong thôn.  

b. M�ßc �õ�× quan tr�Ñng c�Úa các ho�°t �õ�×ng 
t�°o thu nh�¶p trong gia �õình 

S�â thay �õ�Õi v �Ã c�ã c�³u ho�°t �õ�×ng t �°o thu 
nh�¶p, m�ßc �õ�× quan tr �Ñng c�Úa các ho�°t �õ�×ng 
t�°o thu nh �¶p trong các gia �õình c�Ûng thay 
�õ�Õi theo h �Ý�ång gi �®m d�²n trong l �Ënh v �âc 
nông nghi�Çp và t�· ng d�²n trong l �Ënh v �âc phi 
nông nghi�Çp. T�ë l �Ç gia �õình có thu nh �¶p 
nhi �Ã�’u nh�³t t�Þ ho�°t �õ�×ng tr �Óng tr �Ñt và ch �·n 
nuôi t �°i thôn Gò gi �®m t �Þ 59,7% xu�Ông 54%; 
t�°i thôn V �Àn t�Þ 41,3 xu�Ông 11,9%. Ngoài ra, 

�õ�Ôi v �åi ho�°t �õ�×ng ch�·n nuôi c �Úa các t�°i thôn 
Gò, m�¼c dù thu hút không nhi �Ãu lao �õ�×ng 
tham gia song t �ë l �Ç gia �õình có thu nh �¶p 
nhi �Ãu nh �³t t �Þ ho�°t �õ�×ng này có chi �Ãu t �·ng 
d�Ý�åi tác �õ�×ng c�Úa �õô th �Ì hóa. T�ë l �Ç h�× gia 
�õình có thu nh �¶p nhi �Ã�’u nh�³t t�Þ ho�°t �õ�×ng 
ch�·n nuôi t �·ng t �Þ 15,8% lên 27% (B�®ng 4). 
Theo k�Ät qu �® ph�Ïng v�³n sâu, �õô th �Ì hóa làm 
t�· ng kh �® n�·ng ti �Äp c�¶n th�Ì tr �Ý�ä�’ng nông 
ph�´m. M �¼t khác trong nh �áng n�·m g�²�’n �õây 
giá c�Úa các s�®n ph �´m ch�·n nuôi t �·ng m�°nh 
khi �Än cho ho�°t �õ�×ng ch�·n nuôi mang l �°i l �èi 
nhu�¶n nhi �Ãu h�ãn so v�åi ho�°t �õ�×�•ng tr�Óng 
tr �Ñt tr ên �õ�Ìa bàn c�Úa thôn. 

c. Khó kh�·n trong chuy�Ån �õ�Õi ho�°t �õ�×ng t�°o 
thu nh�¶��p 

M�¼c dù có s�â chuy�Ån �õ�Õi theo chi �Åu 
h�Ý�äng tí �“ch c�âc, các gia �õình g �¼p ph�®i nhi �Ã�’u 

c�®n tr �æ trong quá trình duy trì ch �ßc n�·ng 

kinh t�Ä. T�°i thôn Gò, ch �Ú y�Äu các gia �õình 

ph�®i �õ�Õi m �¼t v �åi thi �Äu v�Ôn s�®n xu �³t do chi 

phí t �·ng cao. Nh�áng v�µn �õ�Ã v�Ã k�ì n�·ng, k�ì 

thu�¶t không ph �®i là khó kh �·n l �ån (B�®ng 5). 

M�×t s�Ô gia �õình �õã t �â h�Ñc h�Ïi nh �áng ngh�Ã 

m�åi nh �Ý làm l�°c rang húng lìu, n�³ u r �Ý�èu 

dù tr �Ý�åc �õây h�Ñ ch�Ýa t�Þng làm; m�×t s�Ô khác 

h�Ñc cách ch�áa xe �õ�°p và m�æ c�àa hi�Çu �õ�Å 

t�· ng thêm ngu �Ón thu cho gia �õình. 
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Gi�Ông nh �Ý thôn Gò, t�°i thôn V�Àn, thi �Äu 
v�Ön v�µn là v �³n �õ�Ã�’ khó kh�·n nh �³t trong quá 
trình chuy �Ån �õ�Õi ho�°t �õ�×ng t �°o thu nh �¶p 
c�Úa gia �õình. Tuy nhiên, do �õ�¼c thù c�Úa 
thôn b�Ì thu h �Ói g�²n h�Ät �õ�³t nông nghi�Çp 

nên vi �Çc chuy�Ån �õ�Õi ho�°t �õ�×ng thu nh �¶p 
sang l �Ënh v �âc phi nông nghi �Çp ph�®i �õ�Ôi m �¼t 
v�åi vi �Çc thi �Äu �õ�Ìa �õi �Åm kinh doanh và thi �Äu 
nguyên li �Çu cho nh�áng ngh�Ã�’ th�Ú công 
truy �Ãn th �Ông. "Tr�Ý�åc làm ru�×ng 100% nh�Ýng

B�®ng 4. C�ã c�³u ho �°t �õ�×ng mang l �°i nhi �Ãu thu nh�¶p nh�³t trong gia �õình ( %) 

Thôn Gò Thôn V�Án 
Ho�¥t �ÿ�Ýng t�¥o thu nh�±p 

Tr�m�ßc ��TH Sau ��TH Tr �m�ßc ��TH Sau ��TH 

L�m�kng t�ï nhà n�m�ßc 5,3 5,4 15,2 10,9 

L�m�kng t�ï công ty 5,3 8,2 4,4 10,9 

Thu nh�±p t�ï ngh�Å t�õ do 2,6 2,7 0,0 0,0 

Thu nh�±p t�ï ho�¥t �ÿ�Ýng t�õ XSKD 26,3 27,0 21,7 47,7 

Thu nh�±p t�ï tr�×ng tr�Ñt 42,1 27,0 39,1 8,7 

Thu nh�±p t�ï ch��n nuôi 15,8 27,0 2,2 2,2 

Thu nh�±p t�ï l�m�kng h�mu 2,6 2,7 15,2 17,4 

Ti�Ån h�Û tr�ç   2,2 2,2 

T�Ùng 100 100 100 100 

Nguô��n: Sô�� li�Çu �õi�Ãu tra n�·m 2011 

B�®ng 5. Nh �áng khó kh �·n trong hoa �•t �õ�×ng ta �•o thu nh �¶p t�°i thôn Gò 

Ch�Í tiêu (1)* (2) (3) (4) (5) (6) T�Ùng 

Thi�Ãu v�Õn 2 2 2 2 2 1 11 

Chi phí cao 1 1 1 1 1 2 7 

D�Ïch b�Ënh 3 4 3 3 3 4 20 

Thi�Ãu k�û thu�±t 5 5 5 5 4 5 23 

Thi�Ãu k�û n��ng 4 3 4 4 5 3 29 

Ngu�Ón: Kê��t qu�® th�®o lu�¶n nhóm (�ôiê�øm càng thâ��p khó kh�·n càng l�ån) 
*: Ng�Ý�äi tham gia th�®o lu�¶n nhóm (nhóm này gô��m 06 ng�Ý�äi �õánh th�ß t�â t�Þ 1-6) 

B�®ng 6. Nh �áng khó kh �·n khi chuy �Ån �õ�Õi sinh k �Ä t �°i thôn V �Àn 

Ch�Í tiêu (1)** (2) (3) (4) (5) (6) T�Ùng 

Thi�Ãu v�Õn 1 1 1 2 2 1 8 

���Ïa �ÿi�Çm kinh doanh 1 2 1 1 1 2 8 

D�Ïch b�Ënh 2 5 4 5 4 4 24 

Nguyên v�±t li�Ëu 3 4 2 3 3 5 20 

Thi�Ãu k�û n��ng 4 3 3 4 5 3 22 

Ngu�Ón: K�Ät qu�® th�®o lu�¶n nhóm (�ôi�Åm càng th�³p khó kh�·n càng l�ån) 

**: Ng�Ý�äi tham gia th�®o lu�¶n nhóm (nhóm này gô��m 06 ng�Ý�äi �õánh s�Ô th�ß t�â t�Þ 1-6) 
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hi�Çn gi�ä là buôn bán t�â do, ai làm �õ�Ý�èc 
ngh�Ã gì thì làm. Chính quy�Ãn thì không t�Õ 
ch�ßc n�ãi h�Ñp ch�è nên bà con ph�®i buôn bán 
trên v�Êa hè, qu�®n lý �õô th�Ì �õu�Õi nên thu 
nh�¶p không �Õn �õ�Ình mà �õu�Õi nhi�Ãu quá thì 
l�°i ph�®i chuy�Ån ngh�Ã khác" (ý ki �Än c�Úa 
ng�Ý�äi dân trong ph �Ïng v�³n nhóm t �°i thôn 
V�Àn); "Gi�ä nguyên li�Çu ph�®i v�Ã t�¶n quê 
(Thanh Hóa) l�³y mà l�°i bán ch�¶m t�°i vì nh�áng 
ng�Ý�äi mua nón th�Ý�äng là nông dân, nh�Ýng 
gi�ä m�³t ru�×ng r�Ói không làm vi�Çc �õ�Óng n�áa 
ít ng�Ý�äi mua, giá thành r�¿ �õ�¹t thì không ai 
mua" (ý ki �Än c�Úa ng�Ý�äi dân trong ph �Ïng 
v�³n nhóm t �°i thôn V�Àn). 

S�æ d�Ë các ho�°t �õ�×ng t �°o thu nh �¶p c�Úa 

gia �õình ph �®i �õ�Ôi m �¼t v �åi nh �áng khó kh�·n 

nêu trên là do quá trình chuy �Ån �õ�Õi mang 

tính t�â phát và s �â �õ�Ình h �Ý�ång ch�Ýa �õ�²y �õ�Ú 

v�Ã ngh�Ã nghi �Çp sau khi thu h �Ói �õ�³t ph�Üc v�Ü 

quá trình �õô th �Ì hóa. " Liên t�Üc trong 1 n�·m 
m�æ các l�åp t�¶p hu�³n cho dân m�³t ru�×ng , 
m�äi lên m�×t bu�Õi sáng ký vào �õó cho 20.000 
nghìn, và d�°y cho dân nh�áng ngh�Ã không 
h�Ã th�âc t�Ä, xa v�äi nh�Ý chuy�Ån �õ�Õi cây tr�Óng 
ho�¼c tr�Óng bò s�áa trong khi �õó �õ�³t ru�×ng �õã 
m�³t, �õ�Ý�èc m�×t hai l�²n gi�ä g�Ñi dân chán 

không �õi n�áa" (ý ki �Än c�Úa ng�Ý�äi dân trong 

ph�Ï�tng v�³n nhóm t �°�•i thôn V�Àn). 

*Tiêu dùng trong gia �õình 

Liên quan �õ�Än nh �áng ho�°t �õ�×ng t �°o 

thu nh�¶p, tiêu dùng trong gia �õình ph �®n 

ánh ch�³t l �Ý�èng cu�×c s�Ông (Lê Th �Ì Quý, 

2011). Vi �Çc tiêu dùng trong gia �õình c�Ûng 

mang tính k �Ä ho�°ch c�Ü th�Å thông qua các 

k�Ä ho�°ch chi tiêu. Theo ý ki�Än c�Úa ng�Ý�äi 

dân �ô�Ình Trung, nh�áng ho �°t �õ�×ng chi tiêu 

c�Úa gia �õình �õ�Ý�èc l�¶p k �Ä ho�°ch c�Ü�• th�Å bao 

g�Óm chi cho sinh ho �°t  hàng ngày ( �·n, m�¼c, 

�õi �Çn, n �Ý�åc…), �õóng ti �Ãn h�Ñc cho con, mua 

s�¹�“m tài s�®n và chi cho ho �°t �õ�×ng ngo�°i giao 

(hi �Äu, h �ë, th �·m nom b�°n bè ng�Ý�äi thân). 

Trong các ho�°t �õ�×ng chi tiêu, ngoài v �Ôn �õ�²u 

t�Ý s�®n xu �³t, chi cho sinh ho �°t hàng ngày và 

chi cho vi �Çc �õào t�°o th �Ä h�Ç sau chi �Äm t �ë 

tr �Ñng nhi �Ã�’u nh�³t trong gia �õình cho dù 

tr �Ý�åc hay sau khi �õô th �Ì hóa di �Æn ra (B �®ng 

7). �ôi�Ãu này là m �×t trong nh �áng minh 

ch�ßng r�¸ng gia �õình luôn chú tr �Ñng vào 

cu�×c s�Ông c�Úa các thành viên và quan tâm 

�õ�Än th �Ä h�Ç ti�Äp theo. 

 

B�®ng 7. M�ßc �õ�× chi tiêu c �Úa gia �õ ình t �°i �ô�Ình Trung 

Thôn Gò Thôn V�Án 

Tr�m�ßc ��TH Sau ��TH Tr �m�ßc ��TH Sau ��TH 
N�Ýi dung chi tiêu*** 

��i �Çm 
TT Quan 

tr�Ñng ��i �Çm 
TT Quan 

tr�Ñng ��i �Çm 
TT Quan 

tr�Ñng ��i �Çm 
TT Quan 

tr�Ñng 

Sinh ho�¥t 48 2 37 1 72 2 50 1 

��óng h �Ñc cho con 34 1 47 2 57 1 69 2 

Mua s�³m tài s�§n 81 4 83 4 102 3 96 4 

���Õi ngo�¥i 79 3 76 3 106 4 81 3 

N 25 25 36 36 

Nguô��n: S�Ô li�Çu �õi�Ãu tra (�ôi�Åm th�³p nh�³t, chi tiêu chi�Äm t�ë tr�Ñng l�ån nh�³t) 
*** Ch�Ê �õi�Ãu tra các gia �õình k�Ät hôn tr�Ý�åc n�·m 2004 
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B�®ng 8. Nh �¶n th �ßc v �Ã ch �ßc n �·ng giáo d �Üc c�Úa gia �õ ình t �°i �ô�Ình Tru ng 

Thôn Gò Thôn V�Án 
Môi tr�m�áng giáo d�éc quan tr�Ñng 

T�«n s�Õ T�«n su�©t (%) T�«n s�Õ T�«n su�©t (%) 

Gia �ÿình 32 76,2 47 81,0 

Nhà tr�m�áng 8 19,0 6 10,3 

Xã h�Ýi 2 4,8 5 9,7 

T�Ùng 42 100 58 100 

Ngu�Ón: S�Ô li�Çu �õi�Ãu tra n�·m 2011 

 

Tuy nhiên, d �Ý�åi tác �õ�×ng c�Úa �õô th �Ì 
hóa, ch�ßc n�·ng tiêu dùng c �Úa gia �õình 
chuy�Ån �õ�Õi tính ch �³t t�Þ t �â cung t �â c�³p sang 
ph�Ü thu�×c vào th�Ì tr �Ý�äng. Tr �Ý�åc quá trình 
�õô th�Ì hóa, chi tiêu cho sinh ho�° t gia �õình 
x�Äp sau chi tiêu cho vi �Çc h�Ñc hành c�Úa con 
cái (B�®ng 9). S�æ d�Ë là do ngoài ti �Ãn �õi �Çn, 
n�Ý�åc, b�áa �·n c�Úa gia �õình có th �Å có �õ�Ý�èc t�Þ 
chính ru �×ng �õ�³t c�Úa gia �õình. Sau khi �õô 
th�Ì hóa di �Æn ra, m �Ñi th �ß ph�Üc v�Ü cho nhu 
c�²u c�Úa gia �õình có th �Å có �õ�Ý�èc thông qua 
th�Ì tr �Ý�äng. Do v�¶y, chi tiêu cho sinh ho �°t 
chi �Äm ph �²n nhi �Ãu trong t �ë tr �Ñng thu nh �¶p 
c�Úa gia �õình t�° i hai thôn. 

Ngoài ra, do quá trình  �õô th �Ì hóa, quan 
h�Ç xã h�×i c�Úa các cá nh�¶n �õ�Ý�èc m�æ r �×ng, 
tiêu dùng trong gia �õình t �°i thôn V �Àn có xu 
h�Ý�ång t �·ng h�ãn cho các ho�°t �õ�×ng �õ�Ôi 
ngo�°i. Tr �Ý�åc �õô th�Ì hóa, chi tiêu cho ho �°t 
�õ�×ng này chi �Äm v�Ì trí th �ß 4. T�Þ khi �õô th�Ì 
hóa cho �õ�Än nay, chi tiêu cho ho �°t �õ�×ng này 
chi �Äm v�Ì trí th �ß 3 trong các ho�°t �õ�×ng chi 
tiêu c �Úa gia �õình (B �®ng 9). 

3.3.2. Ch�ßc n �·ng giáo d �Üc/Xã h �×i hóa 

a. Nh�¶n th�ßc v�Ã ch�ßc n�·ng giáo d�Üc 
c�Úa gia �õình 

 M�¼c dù tình hình kinh t �Ä xã h�×i trong 
thôn bi �Än �õ�×ng m�°nh do quá trình �õ ô th�Ì 
hóa, các gia �õình v�µn quan tâm �õ�Än vi �Çc 
giáo d�Ü�•c th�Ä h�Ç ti �Äp theo. Ngoài vi �Çc dành 

m�×t ph �²n l �ån trong chi tiêu c �Úa gia �õình 
cho vi�Çc h�Ñc hành c�Úa con cái, các gia �õình 
luôn quan tâm �õ�Än giáo d�Üc �õ�°o �õ�ßc cho th�Ä 
h�Ç ti �Äp theo. K �Ät qu �® �õi �Ãu tra cho th �³y các 
nh�¶n th�ßc v�Ã môi tr �Ý�äng giáo d�Üc gia �õình 
là quan tr �Ñng nh�³ t �õ�Ôi v �åi vi �Çc hình thành 
và phát tri �Ån nhân cách c �Úa con trong quá 
trình xã h �×i hóa, chi �Äm t �ë l �Ç 76,2% và 
81,0% (B�®ng 8). S�â quan tâm này �õôi khi 
�õã tr �æ thành n �Öi lo l �¹ng c�Úa các gia �õình, 
�õ�¼c bi�Çt là gia �õình trong vùng �õô th �Ì hóa 
khi các thành viên khác b �Ì tác �õ�×ng tiêu c �âc 
c�Úa quá trình �õô th �Ì hóa. 

Tuy nhiên, trong hai thôn v �µn còn m�×t 
s�Ô b�× ph�¶n không nh �Ï coi nh�Á v�Ã ch�ßc n�·ng 
giáo d�Üc c�Úa gia �õình b�¸ng cách �Úy thác cho 
ng�Ý�äi thân trong gia �õình ho �¼c cho tr �Ý�äng 
h�Ñ�•c và môi tr�Ý�äng xã h �×i. T �ë l �Ç gia �õình có 
quan ni �Çm nh �Ý trên t �°i thôn Gò là 19% và 
4,8%; t�°i thôn V�Àn là 10,3 và 9,7% (B�®ng 9). 
Nguyên nhân chính d�µ n t �äi hi �Çn t�Ý�èng trên 
là do môi tr �Ý�äng kinh t �Ä sôi �õ�×ng �õ�¼c tr�Ýng 
c�Úa �õô th�Ì. Khi các ngành ngh �Ã c�Ûng �õ�Ý�èc �õa 
d�°ng h�ãn, các gia �õình t�â do phát tri �Ån kinh 
t �Ä buôn bán d �Ìch v�Ü �õ�Å t �·ng thu nh�¶p. Ch�ßc 
n�·ng làm kinh t �Ä �õã cu�Ôn hút khá nhi �Ãu 
th�äi gian c �Úa các gia �õình và �õi�Ãu �õó �®nh 
h�Ý�æng �õ�Än các ch�ßc n�·ng khác �õ�¼c bi�Çt là 
ch�ßc n�·ng giáo d�Üc con cái. “Tôi có hai �õ�ßa, 
m�×t gái, m�×t trai. Song �õi ch�è c�® ngày r�Ói 
còn �õâu th�äi gian mà d�°y chúng nó n�áa. 
Trong giáo d�Üc con cái thì môi tr�Ý�äng giáo 

555 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



�� ô th�Ï hóa và bi�Ãn �ÿ�Ùi gia �ÿình... 

B�®ng 9. Th �äi gian c �Úa cha m �Á dành cho vi �Çc h �Ñc t �¶p c�Úa con  

trong và ngoài vùng �õô th �Ì hóa 

Thôn Gò Thôn V�Án 
Th�ái gian dành cho con 

T�«n s�Õ T�«n su�©t (%) T�«n s�Õ T�«n su�©t (%) 

Khi có th�ái gian r�Ûi 18 42,8 28 48,4 

Theo th�ái gian bi�Çu 9 21,4 7 12,0 

Khi con có nhu c�«u 12 28,5 14 24,1 

Không có th�ái gian 3 7,3 9 15,5 

T�Ùng 42 100 58 100 

Ngu�Ón: S�Ô li�Çu �õi�Ãu tra n�·m 2011 

 

d�Üc chính là: nhà tr�Ý�äng. ch�Ú y�Äu là nh�ä b�Ô 
m�Á ch�Óng và chúng nó t�â h�Ñc �æ tr�Ý�äng” (PVS 
n�á, 30 tu �Õi, thôn Gò). 

b. Ta��o �õiê��u kiê��n �·n ho��c  

Nh�¶n th �ßc �õ�Ý�èc vai trò quan tr �Ñng c�Úa 
vi �Çc cho con h�Ñc, các b�¶c cha m�Á �æ �õ�Ìa bàn 
nghiên c �ßu �õ�Ãu t�°o �õi �Ãu ki �Çn cho con h�Ñc. 
H�Ñ th �Ý�äng không khuy �Än khích con tham 
gia công vi �Çc gia �õình mà �õi �Ãu quan tr �Ñng 
nh�³t v �µn là  vi �Çc h�Ñc. �ôi �Ãu �õó c�Ûng xu �³t 
phát t�Þ hoàn c�®nh kinh t �Ä, vì cha m �Á không 
có ngh�Ã nghi �Çp nên mu�Ôn cho con theo h�Ñc. 

Tuy nhiên m �ßc �õ�× quan tâm và th �äi 
gian dành cho vi �Çc h�Ñc c�Úa con cái thi�Äu 
tính ch�Ú �õ�×ng d�Ý�åi tác �õ�×ng c�Úa �õô th�Ì hóa. 
Ph�²n l �åi các gia �õình t�° i hai thôi ch �Ê quan 
tâm �õ�Än vi �Çc h�Ñc c�Úa con cái khi có th �äi 
gian r �Öi ho�¼�•c khi con có nhu c�²u. T �ë l �Ç gia 
�õình ch �Ú �õ�×ng dành t h�äi gian cho vi �Çc h�Ñc 
c�Úa con cái ch�Ê chi�Äm 21,4% t �°i thôn Gò và 
12% t�°i thôn V �Àn. H�ãn n�áa t�ë l �Ç gia �õình 
dành th �äi gian cho vi �Çc h�Ñc c�Úa con cái khi 
có th�äi gian r �Öi hay khi con có nhu c �²u, 
th�¶m chí không có th �äi gian cho con t �°i 
thôn V �Àn luôn cao h �ãn thôn Gò (B �®ng 9). 

Gia �õình thôn Gò dành th �äi gian cho 
vi �Çc h�Ñc c�Úa con khi có th �äi gian r �Öi chi �Äm 
t�ë l �Ç 42,8%, thôn V �Àn là 48,4%; khi con có 
nhu c �²u chi �Äm 28,5% t �°i thôn Gò và thôn 
V�Àn là 24,1%; không có th �äi gian d �¶y con 
t�°i thô n Gò là 7,3%, thôn V �Àn là 15,5%. 

c. �ô�Ình h�Ý�ång ngh�Ã nghi�Çp 

M�×t trong nh �áng n�×i dung quan tr �Ñng 
trong giáo d �Üc là �õ�Ình h �Ý�ång ngh�Ã nghi �Çp 
cho con. Tuy nhiên k �Ät qu �® kh �®o sát cho 
th�³ y các gia �õình ch�Ê d�Þng l�°i �æ mong muôn 
cho con �õi h �Ñc. S�æ d�Ë là do ph �²n l �ån các gia 
�õình kh �®o sát có con còn nh�Ï tu �Õi nên h �Ñ 
ch�Ýa có �õ�Ình h �Ý�ång ngh�Ã nghi �Çp. Bên c�°nh 
�õó, b�®n thân các gia �õình c�Ûng ch�Ýa nh�¶n 
th�ßc rõ ràng v�Ã ngh�Ã nghi �Çp.Thêm vào �õó 
các gia �õình �õ�Ãu xu �³t phát t�Þ nông nghi �Çp 
và h�Ñ nh�¶n th �³y công vi �Çc này luôn v �³t v �® 
nên mong mu �Ôn con mình �õ�Ý�èc �õi h �Ñc �õ�Å hy 
v�Ñng có ngh�Ã nghi �Çp �Õn �õ�Ình không ph �®i 
v�³t v �® nh�Ý th�Ä h�Ç b�Ô, m�Á. 

Nh�Ý vâ�•y, quá trình �õô th�Ì hóa di �Æn ra 

nhanh các b�¶c cha m�Á có nhi�Ãu thu �¶n l �èi 

nh�Ýng c�Ûng g�¼p nhi �Ãu khó kh �·n trong vi �Çc 

giáo d�Üc con. H�²u h�Ät các gia �õình �õ�Ãu nh �¶n 

th�ßc �õ�Ý�èc t�²m quan tr �Ñng c�Úa gia �õình �õ�Ôi 

v�åi ch�ßc n�·ng này. Vì v �¶y, cha m�Á �õ�Ãu t�°o 

�õi�Ãu ki �Çn cho con h�Ñc. Tuy nhiên, m �ßc �õ�× 

quan tâm dành th �äi gian cho con c�Úa các b�¶c 

cha m�Á gi�áa hai thôn có s �â khác bi �Çt. Các 

b�¶c cha m�Á m�åi t �°o �õi�Ãu ki �Çn cho con h�Ñc, 

ch�Ýa �õ�Ình h�Ý�ång �õ�Ý�èc ngh�Ã nghi �Çp cho con. 

4. K �‚ T LU �t N 

�ôô th�Ì hóa là quá trình gây nhi �Ãu tác 

�õ�×ng làm thay �õ�Õi kinh t �Ä xã h�×i c�Úa khu 

556 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



Nguy�Én Trung Thành, Nguy�Én Th�Ï Minh Khuê, Nguy�Én Th�Ï Di�Én,  
Nguy�Én Th�Ï L�±p Thu, Nguy�Én Thu Hà, Tr�«n Thanh H�m�kng 

v�âc nông thôn, trong �õó có gia �õình nông 

thôn. T �°i �ô�Ình Trung, quá trình �õô th �Ì hóa 

d�Ý�ä�’ng nh�Ý ít tác �õ�×ng �õ�Än c�³u trúc truy �Ãn 

th�Ông c�Úa gia �õình. Quy mô và s�Ô th�Ä h�Ç 

c�Úa gia �õình có xu h �Ý�ång t �·ng lên. Tuy 

nhiên s �â g�¹n k �Ät trong gia �õình ch �Ú y�Äu vì 

lý do kinh t �Ä. Thu h �Ói �õ�³t ph �Üc v�Ü �õô th�Ì 

hóa khi �Än các thành viên trong gia �õình 

ph�®i �õ�Ôi m �¼t v �åi nhi �Ãu thách th�ßc trong 

vi �Çc tìm ki �Äm các ho�°t �õ�×ng t �°o thu nh �¶p 

cho gia �õình. �ôi�Ãu này khi �Än cho các thành 

viên v �µn mu �Ôn g�¹n k�Ät v �åi gia �õình g �Ôc. 

D�Ý�åi tác �õ�×ng c�Úa �õô th �Ì hóa, các ch�ßc 
n�·ng c�Úa gia �õình �õ�Ãu có s�â bi�Än �õ�Õi. Tuy 
nhiên chi �Åu h�Ý�äng bi �Än �õ�Õi tùy thu �×c và các 
ch�ßc n�·ng khác nhau. �ô�Ôi v �åi ch�ßc n�·ng 
kinh t�Ä, vi �Çc các gia �õình chuy �Ån ho�°t �õ�×ng 
t�°o thu nh �¶p t �Þ nông nghi �Çp sang phi nông 
nghi �Çp làm cho các thành viên trong gia 
�õình có xu h �Ý�ång �õ�×c l�¶p v�Ã kinh t �Ä và làm 
cho xu h�Ý�ång tiêu dùng c �Úa gia �õình 
chuy�Ån t�Þ t�â c�³p t�â túc sang ph�Ü�• thu�×c vào 
th�Ì tr �Ý�äng. Tuy nhiên, khi th �âc hi�Çn tiêu 
dùng, gia �õinh luôn �Ýu tiên cho vi�Çc th �âc 
hi �Çn ch�ßc n�·ng giáo d�Üc thông qua �Ýu tiên 
chi tiêu cho h �Ñc hành c�Úa th�Ä h�Ç k�Ä c�¶n. 
M�¼�•c dù v�¶y, m�¼�•t trái c�Úa �õô th �Ì hóa ph�²n 
nào làm cho ch�ßc n�·ng giáo d�Üc c�Úa gia 
�õình m �ä nh�°t do b�®n thân các gia �õình ph �®i 
t�¶p trung th �âc hi�Çn ch�ßc n�·ng kinh t �Ä. Vi �Çc 
t�°o �õi �Ãu ki �Çn cho con �·n h �Ñc �õ�Ãu �õ�Ý�èc các 
gia �õình quan tâm, song v �µn thi �Ãu tính ch �Ú 
�õ�×ng và thi �Äu tính �õ�Ình h �Ý�ång v�Ã ngh�Ã 
nghi �Çp cho th �Ä h�Ç sau.  

TÀI LI �…U THAM KH �l O 

Ca H�§o (2009). Di�Ën tích �ÿ�©t tr�×ng lúa gi�§m 
nhanh. Vietnamnet [Online]. Available: 
http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/05/850469/. 
Truy c�±p ngày 16/06/2011. 

Tr�«n Kim Dung (2008). Càng tr�ã nên quan tr�Ñng 
vai trò c�ëa nông nghi�Ëp, nông thôn và nông 
dân. T�¥p chí C�Ýng s�§n, 13. 

Lê V��n D�éy (2008). Thay �ÿ�Ùi quy mô và c�k c�©u 
h�Ý gia �ÿình �ã Vi�Ët Nam. T�¥p chí Dân s�Õ và 
Phát tri�Çn, s�Õ 12 (93). 

Lê Hân (2007). Thông báo k�Ãt qu�§ cu�Ýc �ÿi�Åu tra 
v�Å tình hình chuy�Çn �ÿ�Ùi �ÿ�©t nông nghi�Ëp �ÿ�Ç 
xây d�õng các khu công nghi�Ëp và khu �ÿô th�Ï: 
H�kn 2,5 tri�Ëu nông dân b�Ï �§nh h�m�ãng. Nông 
thôn ngày nay, 160. 

Tôn Gia Huyên (2009). Thu h�×i, �ÿ�Ån bù, t�Ù ch�íc 
tái �ÿ�Ïnh c�m �ÿ�Õi v�ßi �ÿ�©t nông nghi�Ëp và nông 
dân. In: H�Ýi th�§o: "Chính sách pháp lu�±t �ÿ�©t 
�ÿai liên quan �ÿ�Ãn nông nghi�Ëp, nông dân, 
nông thôn", 2009 T�Ù ch�íc t�¥i Hà N�Ýi. H�Ýi 
khoa h�Ñc �ÿ�©t Vi�Ët Nam và D�õ án ENABLE. 

T�Ùng c�éc th�Õng kê (2010). K�Ãt qu�§ kh�§o sát m�íc 
s�Õng h�Ý gia �ÿình n��m 2010, 
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=41
7&idmid=4&ItemID=11138, truy c�±p ngày 
16/12/2011. 

���»ng C�§nh Khanh, Lê Th�Ï Quý (2009). Gia �� ình 
H�Ñc, NXB Chính Tr�Ï - Hành Chính. 

V�Ê M�¥nh L�çi, Knodel J., Jayakody, R Huy, V.T 
(2004). Gender Roles in the family: Change 
and Stability in Vietnam. Report No.04-559. 
University of Michigan, Population Studies 
Center - Institute for social research. 

Lê Duy Phong (2007). Thu nh�±p, �ÿ�ái s�Õng, vi�Ëc 
làm c�ëa ng�m�ái dân b�Ï thu h�×i �ÿ�©t �ÿ�Ç phát tri�Çn 
khu công nghi�Ëp, khu �ÿô th�Ï, k�Ãt c�©u h�¥ t�«ng 
kinh t�Ã xã h�Ýi, các công trình công c�Ýng ph�éc 
v�é l�çi ích qu�Õc gia, NXB Chính tr�Ï Qu�Õc gia. 

Lê Thi (1997). Gia �ÿình Vi�Ët Nam hi�Ën nay, 
nh�óng v�©n �ÿ�Å �ÿ�»t ra. Hà N�Ýi: NXB Khoa h�Ñc 
xã h�Ýi. 

Nguy�Én H�×ng Th�éc (2009). S�íc ép c�ëa quá trình 
�ÿô th�Ï hóa �ã Vi�Ët Nam. T�¥p chí C�Ýng s�§n, 17. 

Winkels A (2005). Fontier migration and social 
capital in Vietnam. In: Mutz, G. & Klumps, 
R. (eds.) Modernization and social 
transformation in Vietnam: Social capital 
formation and institution building. Hamburg: 
Mitteilugen des instituts fur asienkunde. 

557 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com


