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I. Khái niệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số phát triển con người
1. Khái niệm của HDI
"Human Development" là khái niệm bằng tiếng Anh để chỉ sự phát triển không
phải là tăng trưởng kinh tế thuần túy. Đó là sự phát triển có tính nhân văn, tổng hợp
giữa vấn đề kinh tế và các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế. Bản chất của nó được thể
hiện ở quá trình mở rộng sự lựa chọn cũng như nâng cao năng lực lựa chọn cho người
dân.
Chỉ số phát triển con người (Human Development Index- HDI) là chi số tổng hợp
(bình quân giản đơn) của ba chỉ số thành phần: Chỉ số Tuổi thọ, chỉ số Giáo dục và chỉ
số GDP phản ánh về sự phát triển kinh tế -xã hội của một quốc gia hay một vùng, một
tỉnh …., trên các phương diện sức khỏe, tri thức và mức sống.1
Chỉ số Tuổi thọ: Phản ánh độ dài cuộc sống và sức khỏe, do bằng tuổi thị trung
bình từ lúc sinh
Chỉ số Giáo dục: Phản ánh về tri thức, được đo bằng tỉ lệ người lớn biết chữ và tỉ lệ
nhập học các cấp giáo dục
Chỉ số GDP: Phản ánh về mức sống, được đo bằng GDP bình quân đầu người tính
bằng sức mua tương đương theo Đô la Mỹ (PPP-USD)
HDI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. HDI đạt tối đa bằng 1 thể hiện trình đọ
phát triển con người cao nhất; HDI tối thiểu bằng 0 thể hiện xã hội không có sự phát
triển mang tính nhân văn.
2. Các chỉ số thành phần liên quan đến tuổi thọ , giáo dục và thu nhập, thể hiện
ở sơ đồ dưới đây
Cách tính toán các chỉ số từ năm 1990 đến năm 2009

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Danh mục và nội sung chỉ tiêu – Tổng Cục thống kê, Chương trình phát
triển Liên hợp quốc, Mục 1901, Chỉ số phát triển con người.
Ban Nguồn và Phát triển thông tin
1
1

BẢN TIN SỐ 05 (12/2017)

Nguồn: Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011

Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện báo cáo phát triển con ngừoi, các chuyên gia
của UNDP đã nhận ra một số hạn chế trong cách tính cũng như sử dụng các chỉ tiêu để
đánh giá trình độ phát triển con người. Vì vậy, đến năm 2010 đã có một số điều chỉnh
trong cách tính và sử dụng các chỉ tiêu đánh giá như sau:

Nguồn: Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011
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3. Ý nghĩa của HDI
Các khía cạnh của phát triển con người

Nguồn: Tổng quan Báo cáo Phát triển con người năm 2015

Với sự phát triển liên tục và tốc độ phát triển ngày càng ấn tượng của thế giới nói
chung và nhiều quốc gia, lãnh thổ nói riêng; với những nhiệm vụ đặt ra và mục tiêu
phấn đấu trong Hiến chương Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế là phát triển vì
cuộc sống của mọi người, quan điểm phát triển thuần túy chỉ dựa trên tăng trưởng kinh
tế (tốc độ tăng GDP) đôi khi không còn ý nghĩa tích cực và tính thời sự. Lý do của vấn
đề là ở chỗ nếu chỉ tăng trưởng kinh tế mà không chú ý tới các vấn đề xã hội, không
chú ý tới xóa đói giảm nghèo, bỏ qua các vấn đề y tế, giáo dục, thì sự phát triển ấy
không thể đem lại lợi ích chung cho con người. Nhiều quốc gia, lãnh thổ, tuy có tốc độ
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tăng trưởng GDP cao, nhưng tỷ lệ nghèo đói vẫn lớn, số người mù chữ vẫn nhiều, tuổi
thọ của người dân vẫn thấp. Thực tế đó đòi hỏi phải có một quan điểm và cách tiếp
cận khác đối với vấn đề phát triển.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với một cơ quan chuyên trách là
Văn phòng Báo cáo phát triển con người (HDRO) đã đề xuất và tính toán HDI cho các
quốc gia đều đặn hàng năm, bắt đầu từ năm 1990. Theo HDRO, đã có 140 quốc gia và
vùng lãnh thổ chủ động tính HDI cho quốc gia và vùng lãnh thổ của mình, trong đó
một số quốc gia tính HDI cho cấp tỉnh, thành phố, (Trung Quốc, Indonesia,
Campuchia,…) trên cơ sở phương pháp luận tính HDI do UNDP xây dựng.
Phát triển con người chính là mở rộng quyền lựa chọn của con người — tập trung
vào sự thịnh vượng của đời sống con người thay vì chỉ bó hẹp trong sự thịnh vượng
của các nền kinh tế. Mấu chốt của quá trình này là việc làm, qua đó con người trên
toàn thế giới tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau và là một phần quan trọng trong
cuộc sống của họ. Trong số 7,3 tỷ người trên thế giới, 3,2 tỷ người đang làm việc có
thu nhập, và những người khác tham gia vào các công việc chăm sóc, sáng tạo và tình
nguyện hay những dạng công việc khác, hoặc đang chuẩn bị trở thành người lao động
trong tương lai.
Phát triển con người là quá trình mở rộng những lựa chọn của con người - qua đó
con người thu nhận thêm nhiều nhiều năng lực hơn và có thêm nhiều cơ hội để sử
dụng những năng lực đó. Nhưng phát triển con người cũng chính là mục đích, như vậy
đây vừa là quá trình vừa là kết quả đầu ra. Phát triển con người ngụ ý rằng con người
phải tác động vào quá trình định hình nên cuộc sống của họ.
Trong suốt quá trình này, tăng trưởng kinh tế là một phương tiện quan trọng
đối với phát triển con người, nhưng không phải là mục tiêu. Phát triển con người là sự
phát triển thông qua việc xây dựng năng lực, vì con người bằng cách cải thiện cuộc
sống của họ và do con người thông qua sự tham gia chủ động vào các quá trình định
hình nên cuộc sống của họ. Phát triển con người rộng hơn các phương pháp tiếp cận
khác, như cách tiếp cận nguồn nhân lực, cách tiếp cận nhu cầu cơ bản và cách tiếp cận
phúc lợi con người.
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Chỉ số Phát triển con người (HDI) là một chỉ số tổng hợp tập trung vào ba khía
cạnh cơ bản của phát triển con người: có được một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh,
đo lường bằng tuổi thọ kỳ vọng; khả năng tiếp nhận tri thức, đo lường bằng số năm đi
học bình quân và số năm đi học kỳ vọng; và khả năng đạt được mức sống thỏa đáng,
đo lường bằng tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người. Chỉ số HDI có giá trị giới
hạn cao nhất là 1. Để đo lường mức độ phát triển con người một cách toàn diện hơn,
Báo cáo Phát triển con người cũng đưa ra bốn chỉ số tổng hợp khác. Chỉ số HDI điều
chỉnh theo bất bình đẳng giảm trừ HDI dựa trên mức độ bất bình đẳng. Chỉ số Phát
triển giới so sánh giá trị HDI giữa nam và nữ. Chỉ số. Bất bình đẳng giới nhấn mạnh
việc trao quyền cho phụ nữ. Và Chỉ số Nghèo đa chiều đo lường các khía cạnh phi thu
nhập của nghèo đói. 2
Chúng ta sẽ phạm sai lầm nếu không quan tâm giải quyết tốt những vấn đề xã hội,
cân đối, hài hòa giữa kinh tế và xã hội, tạo ra động lực phát triển kinh tế. Ngày nay sự
phát triển con người đã trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng trong việc xếp hạng
các nước trên thế giới‖.
HDI được HDRO của Liên hợp quốc nghiên cứu từ những năm của Thập kỷ 80
Thế kỷ XX và bắt đầu đưa vào tính toán từ năm 1990 trở lại đây. Mục đích của việc
tính toán HDI là tìm ra một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh một cách toàn diện sự phát
triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ bên cạnh một số chỉ tiêu kinh
tế tổng hợp vĩ mô khác như tốc độ tăng trưởng GDP, GDP bình quân đầu người theo
tỷ giá hối đoái hay GDP bình quân đầu người theo PPP. Chỉ tiêu GDP bình quân đầu
người hay tăng trưởng GDP mới chỉ phản ánh yếu tố kinh tế, các nhân tố khác như
giáo dục, y tế, môi trường, an toàn xã hội chưa được thể hiện. Vì vậy, khi so sánh sự
phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và lãnh thổ, nếu chỉ sử dụng chỉ tiêu GDP
bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương đô la Mỹ (USD-PPP) hay tốc độ
tăng GDP vẫn hết sức phiến diện. HDRO đã nghiên cứu HDI như một thước đo khá
toàn diện làm phương tiện để so sánh sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và
Văn phòng Báo cáo phát triển con người.
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vùng lãnh thổ. Đồng thời thông qua cấu thành của HDI để phân tích chính sách phát
triển kinh tế - xã hội và đề ra các khuyến cáo góp phần khắc phục tình trạng bất cập
giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.
Ngoài HDI, để phản ánh các khía cạnh đa dạng của phát triển con người, trong đó
có các lĩnh vực được xã hội quan tâm và giải quyết như các vấn đề về bình đẳng giới
và xóa đói giảm nghèo, HDRO còn tính một số chỉ số tổng hợp liên quan khác, như
Chỉ số phát triển liên quan tới giới (GDI), Chỉ số nghèo tổng hợp (HPI)...
Về nguồn thông tin, số liệu phục vụ cho tính toán HDI và các chỉ số liên quan được
HDRO lấy từ cơ sở dữ liệu của các tổ chức quốc tế, như: Tổ chức Giáo dục, Khoa học
và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO); Vụ Thống kê Liên hợp quốc (UNSD); Ngân
hàng Thế giới (WB); Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); Tổ chức Y tế thế giới (WHO)... mà
không thu thập trực tiếp từ các cơ quan chức năng của các quốc gia, vùng lãnh thổ.
Mỗi tổ chức quốc tế cung cấp số liệu cho HDRO đều có hệ thống thu thập và ước
tính số liệu của riêng mình về các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nên đôi khi
những số liệu đó không trùng khớp với số liệu do cơ quan chức năng của các quốc gia
công bố.
Về nội dung, HDRO quy định HDI là chỉ số tổng hợp của ba chỉ số thành phần: thu
nhập (GDP), kiến thức (giáo dục) và sức khoẻ (tuổi thọ), được tính theo công thức
bình quân giản đơn (trước năm 2010) từ 3 chỉ số thành phần này.
Như vậy, HDI có ưu điểm là chỉ số tổng hợp đo lường và phản ánh sự phát triển
của xã hội không phải chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế mà còn gắn với sự phát triển
trong các lĩnh vực xã hội được cộng đồng quốc tế thừa nhận và có sự quan tâm đặc
biệt như giáo dục, y tế….
Tuy nhiên, HDI cũng còn hạn chế ở chỗ nó chưa đưa vào công thức để tính toán và
bao quát hết các khía cạnh khác phong phú và đa dạng của cuộc sống như các vấn đề
về an sinh xã hội, an ninh con người, môi trường sống cũng như công ăn việc làm...
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II. Phương pháp tính HDI
Công thức tính

Một số lưu ý:
1) Các chỉ số thành phần ― I ‖ đều nằm trong khoảng từ 0 đến 1, nếu trong thực tế
tính toán mà thấy I lớn hơn 1 (tức là khi giá trị thực tế của các chỉ tiêu phục vụ
tính các chỉ số I cao hơn trị số tối đa (max), thì đưa về bằng 1; nếu nhỏ hơn 0
(tức là khi giá trị thực tế của các chỉ tiêu phục vụ tính các chỉ số I thấp hơn trị số
tối thiểu (min), thì đưa về bằng 0).
2) Các chỉ số thành phần đều đóng vai trò như nhau.
3) HDI có giá trị từ 0 đến 1 (0 ≤ HDI ≤ 1). HDI đạt tối đa bằng 1 thể hiện trình độ
phát triển con người đạt mức lý tưởng; HDI tối thiểu bằng 0 thể hiện xã hội
không có sự phát triển mang tính nhân văn.
*Công thức tính các chỉ số thành phần của HDI
- Chỉ số tuổi thọ được tính theo công thức:

-

Chỉ số Giáo dục được tính theo công thức:

Ban Nguồn và Phát triển thông tin

7

BẢN TIN SỐ 05 (12/2017)

Chỉ số giáo dục được tính từ 2 chỉ số thành phần: chỉ số biết chữ của người lớn (
từ 15 tuổi trở lên); và chỉ số đi học các cấp giáo dục (từ tiểu học đến đại học) theo
phương pháp bình quân số học gia quyền. Chỉ số biết chữ của người lớn có quyền số
là 2, chỉ số đi học các cấp giáo dục có quyền số là 1, vì HDI chủ yếu xem xét đánh giá
trình độ phát triển mà trong đó trình độ dân trí đóng một vai trò quan trọng.
+ Chỉ số biết chữ của người lớn (từ 15 tuổi trở lên), tính theo công thức

Với

+ Chỉ số đi học các cấp giáo dục (từ tiểu học đến đại học), tính theo công thức:
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Với

Tuy nhiên, các chỉ số thành phần cũng đã có những lần được thay đổi công thức
tính cho phù hợp với cơ sở hiện có của số liệu thống kê tại các quốc gia, nhất là các
quốc gia thống kê chưa phát triển. Qua đó có thể thấy rằng HDRO luôn quan tâm tới
khả năng đảm bảo thông tin thống kê cho việc tính toán HDI cũng như các chỉ số liên
quan và sẵn sàng thay đổi công thức tính cho phù hợp với hoàn cảnh có sẵn của số
liệu. Điển hình, chỉ số giáo dục được tính theo công thức (8) ( Inăm học, chứ không phải
là Iđi học)

Ban Nguồn và Phát triển thông tin

9

BẢN TIN SỐ 05 (12/2017)

Thời kỳ đầu nghiên cứu tính toán HDI, tỷ lệ đi học đúng tuổi (tỷ lệ những người
trong độ tuổi đang theo học các cấp giáo dục trong dân số thuộc độ tuổi đi học các cấp
tương ứng theo quy định của quốc gia) cũng đã được đề xuất sử dụng để tính chỉ số
giáo dục. Tuy nhiên, việc thống kê tỷ lệ đi học đúng tuổi không đơn giản đối với các
quốc gia có trình độ thống kê thấp, vì phải tách bạch được những người đi học ngoài
độ tuổi quy định. Do đó HDRO ấn định sử dụng tỷ lệ đi học chung (lấy tất cả những
người đang theo học các cấp giáo dục, không xét đến độ tuổi, chia cho dân số thuộc độ
tuổi đi học các cấp tương ứng theo quy định của từng quốc gia) để tính toán Chỉ số
giáo dục.
-

Chỉ só thu nhập được tính theo công thức:

Việc sử dụng phép toán lô-ga-rit cơ số 10 nhằm hạn chế ảnh hưởng quá mức
của yếu tố phát triển kinh tế đối với hai yếu tố còn lại (sức khỏe và tri thức).
Khái niệm "thu nhập" ở đây, cũng như trong các chỉ số đồng hành khác, được
đo bằng GDP bình quân đầu người tính bằng USD-PPP. Thực ra trong các nghiên cứu
ban đầu, HDRO đề xuất sử dụng tổng sản phẩm quốc gia (GNP) (nay là tổng thu nhập
quốc gia GNI) bởi vì GNI mới thể hiện thực chất thu nhập có được của một quốc gia
chứ không phải GDP mà trong đó có một phần thu nhập của nước ngoài (thông qua
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và một số chuyển nhượng khác). Tuy nhiên, vào đầu
những năm 1990, nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia chậm phát triển, đang phát
triển (trong đó có Việt Nam) chưa tính được GNI, cho nên HDRO đã sử dụng GDP để
tính chỉ số thu nhập.
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Chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo USD-PPP trước khi đưa vào sử dụng
phải qua một số bước điều chỉnh, việc chiết khấu thu nhập cao được tiến hành theo
công thức:

Đối với mức thu nhập cực đại (40000 USD-PPP) hoặc cao hơn, công thức
chiết khấu như sau:

III. Thực trạng tăng trưởng vì phát triển con người ở Việt Nam trong công
cuộc phát triển kinh tế
1. Các chủ trương và chính sách tăng trưởng nhằm thực hiện phát triển con
người
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1.1 Các chủ trương
Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã đề ra những chủ trương mở ra một quá trình
đổi mới toàn diện đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội. Đường lối đổi mới
này đã được làm rõ và sâu sắc thêm tại các kỳ Đại hội Đảng tiếp đó (Đại hội VII năm
1991, Đại hội VIII năm 1996, Đại hội IX năm 2001). Các Đại hội đã khẳng định mô
hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là ―nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa‖, đồng thời khẳng định phương châm
chung là ―tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong
từng bướcvà trong suốt quá trình phát triển‖. Những nền tảng tư tưởng này đã chỉ đạo
quá trình hoạch định và thực thi hệ thống các chính sách phát triển kinh tế- xã hội của
nước ta trong những năm qua. Các chính sách kinh tế được thống nhất với các chính
sách xã hội, trong đó việc thực hiện chính sách tăng trưởng kinh tế có tác dụng thúc
đẩy công bằng xã hội, đồng thời việc thực hiện chính sách xã hội tạo thuận lợi cho
tăng trưởng kinh tế.
1.2 Khung chính sách quốc gia ưu tiên tăng trưởng kinh tế
Thứ nhất đối với các thành phần kinh tế: các chính sách đa dạng hoá sở hữu
và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong những năm qua đã có tác dụng to lớn
trong việc giải phóng, huy động các nguồn lực trong nước và thu hút các nguồn lực
ngoài nước vào phát triển kinh tế. Nhiều đạo luật quan trọng đã được ban hành như
Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ v.v. tạo môi
trường pháp lý cho các chủ thể kinh tế thuộc các thành phần sở hữu khác nhau hoạt
động trên cơ sở ngày càng bình đẳng. Đồng thời, nhiều văn bản dưới luật và các chính
sách đã thể hiện sự đối xử ngày càng bình đẳng giữa các thành phần kinh tế liên quan
đến các vấn đề như đất đai, tín dụng, thuế, xuất nhập khẩu, giá cả, trợ giúp của Nhà
nước, v.v. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành xây dựng các chính sách
hàng lang pháp lý ổn định nhằm tạo môi trường và điều kiện đầu tư bình đẳng giữa
đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.
Thứ hai, đối với các tầng lớp xã hội: cơ chế kinh tế thị trường đã khắc phục cơ
bản tình trạng phân phối bình quân, cào bằng của thời kỳ trước. Nguyên tắc phân phối
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mới được khẳng định là thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu
quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào
sản xuất, kinh doanh, và thông qua phúc lợi xã hội. Dựa trên phương châm này, các
chính sách tự do hoá kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận dân cư tham
gia vào các hoạt động kinh tế và thụ hưởng thành quả từ những hoạt động này một
cách bình đẳng phù hợp với năng lực của mình. Nhà nước đã thực hiện các biện pháp
nhằm từng bước xoá bỏ độc quyền, giảm thiểu bao cấp trong một số ngành, lĩnh vực
vốn được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi. Bên cạnh đó, các chính sách về phát triển
thị trường lao động, cải cách tiền lương, thuế thu nhập, v.v. đã được ban hành và thực
hiện, có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm sự bình
đẳng giữa các tầng lớp xã hội.
Thứ ba, đối với thành thị và nông thôn: các chính sách đổi mới đã làm thay
đổi sâu sắc các khu vực thành thị-nơi có thị trường, kết cấu hạ tầng, nguồn lao động,…
tốt hơn với việc hình thành các trung tâm kinh tế lớn gắn với quá trình đô thị hoá diễn
ra mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đặc biệt chú trọng đến phát triển các khu
vực nông thôn thông qua thực hiện các chính sách đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Những chính sách này tập trung vào giải quyết
các vấn đề quan trọng như đất đai, tài chính và tín dụng, lao động và việc làm, thương
mại và hội nhập kinh tế, khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, v.v. nhằm đẩy mạnh
phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Các chính sách tự do hoá di chuyển các
yếu tố sản xuất như lao động và tiền vốn giữa thành thị và nông thôn cũng góp phần
thu hẹp khoảng cách phát triển giữa hai khu vực.
Thứ tư, đối với các vùng, miền trong cả nước: ngay từ đầu những năm đổi
mới, vấn đề quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội vùng và lãnh thổ đã đặc biệt được coi
trọng, một mặt nhằm khai thác những lợi thế so sánh của các vùng, mặt khác góp phần
tạo ra sự phát triển cân đối giữa các vùng. Chính phủ đã xác định ba vùng kinh tế
trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đồng
thời ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển các khu kinh tế- thương mại tập trung
như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế mở… Sự hình
thành và phát triển của những trung tâm kinh tế này có tác động lan toả tích cực đến
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các vùng xung quanh. Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam cũng đề ra những khuyến khích đầu tư vào các vùng khó khăn, xa
xôi, hẻo lánh. Bên cạnh đó, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được phép chủ
động đưa ra các biện pháp khuyến khích đối với các nhà đầu tư, và điều này đã tạo nên
một làn sóng cạnh tranh giữa các địa phương về thu hút đầu tư trong và ngoài nước
trong thời gian qua.
2. Những đóng góp của các chỉ số thành phần vào HDI
* Đóng góp của các chỉ số thành phần vào HDI (tỷ lệ % - Giai đoạn 20002009)
Chỉ số tuổi thọ trung bình

Chỉ số giáo dục

Chỉ số GDP

HDI

2000

35,3

41,3

23,4

100,0

2001

34,8

41,2

24,0

100,0

2002

35,0

40,8

24,2

100,0

2003

35,3

40,1

24,6

100,0

2004

35,3

39,6

25,1

100,0

2005

35,8

38,7

24,5

100,0

2006

35,8

38,3

25,9

100,0

2007-

37,0

37,0

26,0

100,0

37,8

37,3

24,9

100,0

2008
2009

Nguồn: Tính toán theo Báo cáo phát triển con người 2000-2009

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy trong giai đoạn từ 2000 – 2009 khi áp dụng
phương pháp tính HDI cũ thì chỉ số giáo dục có sự đóng góp nhiều nhất trong chỉ số
HDI, tiếp đến là chỉ số tuổi thọ, chỉ số thu nhập có đóng góp ít nhất. Sở dĩ trong giai
đoạn này chỉ số giáo dục của Việt Nam ở mức cao hơn so với nhiều nước có trình độ
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phát triển tương đồng, thậm chí cao hơn một số nước có mức thu nhập cao hơn là vì tỷ
lệ học sinh đi học các cấp và tỷ lệ người dân biết đọc, biết viết của Việt Nam đứng ở
mức cao. Tuy nhiên, qua các năm thì sự đóng góp của chỉ số giáo dục giảm dần, thay
vào đó là sự đóng góp tăng lên của chỉ số tuổi thọ và chỉ số thu nhập.
* Đóng góp của các chỉ số thành phần vào HDI (tỷ lệ %) (giai đoạn 2010 –
2015)
Chỉ số tuổi thọ trung bình

Chỉ số giáo dục

Chỉ số GNI

HDI

2010

49,4

28,2

22,4

100,0

2011

49,7

28,1

22,2

100,0

2013

48,9

29,3

21,8

100,0

2014

43,9

26,0

30,1

100,0

2015

40,7

27,5

31,8

100,0

Nguồn: Tính toán theo Báo cáo PTCN của UNDP từ 2000 – 2015

Bắt đầu từ năm 2010 có sự thay đổi trong phương pháp tính chỉ số HDI thì chỉ
số này của Việt Nam cũng có sự thay đổi. HDI Việt Nam năm 2010 là 0,572, giảm
0,153 điểm so với năm 2009 (HDI = 0,752). Sự đóng góp của các chỉ số thành phần
vào chỉ số HDI cũng thay đổi theo. Sự đóng góp lớn nhất thuộc về chỉ số tuổi thọ, tiếp
đến là giáo dục, và cuối cùng vẫn là chỉ số thu nhập. Nhưng so sánh trong khoảng thời
gian 5 năm (2010 – 2015), sự đóng góp của chỉ số tuổi thọ có xu hướng giảm dần do
sự tiến bộ về tuổi thọ đã chững lại. Do tuổi thọ kỳ vọng của Việt Nam đã khá cao, vì
vậy đóng góp của tuổi thọ vào thay đổi của chỉ số HDI hiện nay là tương đối thấp.
Tuổi thọ kỳ vọng ở Việt Nam đã tăng trong suốt thập kỷ qua, từ 68,2 tuổi lên đến 75,8
tuổi vào năm 2014. Thành tích này cũng được đóng góp bởi sự giảm sút trong tỷ lệ tử
vong ở trẻ em và sự cải thiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chỉ số giáo dục năm
2010 giảm 13,1% điểm so với năm 2000 do sự thay đổi trong việc sử dụng số liệu tính
toán chỉ số này. Thay vì sử dụng tỷ lệ học sinh đi học các cấp và tỷ lệ người lớn biết
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đọc, biết viết thì UNDP sử dụng số năm đi học trung bình của người lớn và số năm đi
học kỳ vọng. Việc thay đổi này đã làm giảm chỉ số giáo dục của Việt Nam. Tuy nhiên,
trong hai năm 2014 và 2015 có sự gia tăng đáng kể của chỉ số giáo dục và chỉ số thu
nhập do số năm đi học tăng từ 5,5 năm lên 7,5 năm và thu nhập bình quân đầu người
tăng lên rõ rệt.
* Tốc độ tăng HDI và đóng góp của các chỉ số thành phần (từ 2000 – 2009)

2000

2005

Tốc độ tăng

Đóng góp (điểm

(%)

%)

2009

Đóng góp (%)

Chỉ số tuổi thọ

0,71

0,76

0,82

15,49

3,97

49,41

Chỉ số giáo dục

0,83

0,82

0,81

0,97

0,25

3,09

Chỉ số GDP

0,47

0,54

0,54

14,89

3,82

47,50

HDI

0,671

0,704

0,725

8,05

Nguồn:Tính toán theo Báo cáo Phát triển con người của UNDP
từ năm 2000 – 2009.

Bảng số liệu trên cho thấy có sự gia tăng về chỉ số HDI trong giai đoạn 10 năm
từ 2000 đến 2009, chỉ số HDI đã tăng từ mức 0,671 năm 2000 lên mức 0,725 năm
2009. Tuy nhiên, sự đóng góp của các chỉ số thành phần có sự chênh lệch lớn. Đóng
góp lớn nhất cho sự tăng trưởng của HDI giai đoạn này là chỉ số tuổi thọ. Cấu thành
của chỉ số tuổi thọ đã tăng từ 0,71 năm 2000 lên 0,82 năm 2009 (tăng 15,49%). Chỉ số
GDP có mức tăng gần tương đương, từ 0,47 năm 2000 lên 0,54 năm 2009 (tăng
14,89%). Đáng chú ý là chỉ số giáo dục tuy ở mức cao nhất trong ba chỉ số nhưng
đang có xu hướng suy giảm, và có đóng góp thấp nhất trong mức tăng HDI (0,25 điểm
%).
Trong giai đoạn này, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam vẫn tiếp tục tăng,
từ 67,8 năm 2000 lên 74,3 năm 2009. Điều đó cho thấy trong lĩnh vực y tế, việc chăm
sóc sức khỏe của người dân vẫn được chú trọng và có sự cải thiện. Về phát triển giáo
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dục, mặc dù luôn đứng ở mức cao nhất trong 3 chỉ số nhưng không tăng mà có sự
giảm sút và đóng góp ở mức thấp nhất 3,09% cho mức tăng HDI. Về kinh tế, với xuất
phát điểm tương đối thấp, 0,47 vào năm 2000 và tăng lên 0,54 năm 2009, tốc độ phát
triển của chỉ số GDP cao thứ hai sau chỉ số tuổi thọ, đóng góp 47,5% trong tổng số
tăng trưởng của HDI. Thành tựu về kinh tế thể hiện ở mức tăng GDP bình quân đầu
người, tăng 1,5 lần từ 1.689 USD năm 2000 lên 2.600 USD năm 2009.
* Tốc độ tăng HDI và đóng góp của các chỉ số thành phần (từ 2010 – 2015)

2010

2013

Tốc độ tăng

Đóng góp

(%)

(điểm %)

2015

Đóng góp (%)

Chỉ số tuổi thọ

0,84

0,85

0,86

2,38

0,39

2,39

Chỉ số giáo dục

0,48

0,51

0,58

20,83

3,44

20,93

Chỉ số GNI

0,38

0,38

0,67

76,32

12,60

76,68

HDI

0,572

0,617

0,666

16,43

Nguồn: Tính toán theo Báo cáo Phát triển con người của UNDP
từ năm 2010 – 2015

Kể từ năm 2010 có sự thay đổi trong cách tính HDI. Theo cách tính mới này,
chỉ số HDI của Việt Nam có sự giảm sút so với cách tính cũ. Tuy vậy, chỉ số HDI vẫn
tiếp tục tăng trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, chỉ số HDI đã tăng từ 0,572 năm 2010
lên mức 0,666 năm 2015. Tuy nhiên, có sự khác biệt khá lớn về đóng góp của các chỉ
số thành phần vào HDI so với giai đoạn 10 năm trước. Có sự hoán đổi vị trí giữa chỉ
số tuổi thọ và chỉ số GNI. Ngược lại với giai đoạn trước, đóng góp lớn nhất cho sự
tăng trưởng của HDI 2010 – 2015 là chỉ số GNI (76,68%) với sự gia tăng nhanh chóng
của GNI bình quân đầu người từ 2.995 USD năm 2010 lên 5.092 USD năm 2015 (tăng
1,7 lần trong 5 năm so với tăng 1,5 lần trong giai đoạn 10 năm trước). Chỉ số tuổi thọ
trở thành chỉ số có sự đóng góp ít nhất vào tốc độ tăng HDI (2,39%). Chỉ số giáo dục
cũng gia tăng đáng kể mức đóng góp vào tăng trưởng HDI, từ 0,25 điểm % năm 2009
Ban Nguồn và Phát triển thông tin

17

BẢN TIN SỐ 05 (12/2017)

lên 3,44 điểm % năm 2015. Trong giai đoạn này, tuổi thọ trung bình của người Việt
Nam vẫn tiếp tục tăng nhưng đã có sự chững lại, từ 74,9 năm 2010 lên 75,8 năm 2015.
Về giáo dục, có sự cải thiện rõ rệt do mức độ tăng đáng kể của số năm đi học của
người lớn từ 5,5 năm (năm 2010) lên 7,5 năm (2015) và số năm đi học kỳ vọng tăng từ
10,4 năm (năm 2010) lên 11,9 năm (năm 2015).
Nhìn chung, trong 15 năm trở lại đây các chỉ số thành phần của HDI Việt Nam
đều được cải thiện, song sự đóng góp của từng chỉ số vào sự tăng trưởng HDI thì có sự
khác biệt trong từng giai đoạn. Mặc dù chỉ số tuổi thọ có đóng góp cao nhất trong chỉ
số HDI, tiếp đến là chỉ số giáo dục và cuối cùng là chỉ số thu nhập nhưng xét về mặt
đóng góp vào tốc độ tăng HDI thì ngược lại, chỉ số thu nhập lại là chỉ số có sự cải
thiện nhiều nhất, đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng HDI; chỉ số y tế có phần nào
chững lại, và chỉ số giáo dục có sự sụt giảm về tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng HDI
nói chung.
3. Đồ hoạ cây chỉ số phát triển con người

ồ họa ược l

tưởng từ tác ph m của urjenVerhagen, người chiến th ng t i cuộc thi tr c quan h a
Cartagena Data Fest 2015.
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Phát triển con người chính là mở rộng những lựa chọn của con người - tập trung
vào sự thịnh vượng của đời sống con người thay vì chỉ đơn giản là sự thịnh vượng của
các nền kinh tế. Nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với quá trình này chính là việc làm.
Việc làm gắn kết sự tham gia của con người trên toàn thế giới dưới những hình thức
khác nhau và chiếm một phần lớn trong đời sống của họ. Trong số 7,3 tỷ người trên
trái đất, 3,2 tỷ người đang có việc làm có thu nhập, và những người khác tham gia vào
hoạt động chăm sóc, hoạt động mang tính sáng tạo và tình nguyện hoặc đang chuẩn bị
để trở thành người lao động trong tương lai.
Mối liên hệ giữa các chỉ số thành phần và phát triển con người mang tính tương
hỗ. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng do xu thế toàn cầu, cuộc cách mạng kỹ thuật
số, đem lại nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những rủi ro. Những lợi ích mà
việc phát triển kinh tế đang tạo ra cơ hội cho cả thế hệ hiện tại và tương lai đòi hỏi
phải hướng đến phát triển bền vững. Ngoài ra điều này còn đòi hỏi phải theo đuổi một
chương trình nghị sự hành động về một Khế ước xã hội mới, một Thỏa thuận toàn cầu
bền vững.
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