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Bộ môn Địa lý
Phát triển bền vững là một sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn

phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Đây là mục tiêu hướng tới
nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi quốc gia sẽ dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, chính
trị, địa lý, văn hóa... riêng để hoạch định chiến lược phù hợp nhất với quốc gia đó.
Tiến đến bền vững cũng là một thách thức xã hội đòi hỏi sự thích ứng của hệ thống
luật pháp quốc tế và quốc gia, quy hoạch đô thị và giao thông vận tải, lối sống cá
nhân, địa phương và đạo đức con người.

Mức sống dân cư là trình độ thỏa mãn nhu cầu toàn diện về vật chất và tinh thần
thường xuyên tăng lên của dân cư. Mức sống liên quan đến sự phát triển và thỏa mãn
nhu cầu của xã hội nói chung và nhu cầu của con người nói riêng.

Đối với mức sống của con người, tính bền vững là khả năng duy trì lâu dài trạng
thái sức khỏe tốt, ổn định và tăng trưởng thu nhập, ngày một nâng cao điều kiện sống,
điều này chịu ảnh hưởng bởi các mặt về môi trường, kinh tế và xã hội.

Vấn đề nâng cao mức sống bền vững cho người dân đã được hầu hết các quốc
gia chú trọng song còn gặp nhiều khó khăn do rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng. Bài viết
này nhằm làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tới mức sống dân cư bền vững nói chung, góp
phần tạo cơ sở nghiên cứu mức sống dân cư của Việt Nam và các địa phương cụ thể.

Các yếu tố ảnh hưởng tới mức sống dân cư theo hướng bền vững là:
Các yếu tố thuộc về dân cư
Con người là chủ thể tiến hành sản xuất, các hoạt động xã hội, cải tạo và sử dụng

tự nhiên. Số lượng và chất lượng dân cư, sự hợp thành, di chuyển và phân bố dân cư
đều ảnh hưởng tới sự phát triển của sản xuất và mức sống của dân cư trên lãnh thổ.

Con người vừa là lực lượng sản xuất đồng thời là lực lượng tiêu dùng các sản
phẩm và dịch vụ xã hội. Bộ phận dân số tham gia sản xuất chính là nguồn lao động
của xã hội. Vì vậy, dân số nói chung và lao động nói riêng ảnh hưởng không nhỏ tới
phát triển kinh tế, từ đó tác động tới mức sống. Cụ thể là:

Dân số
Quy mô dân số: dân số quá đông sẽ gây khó khăn cho việc đáp ứng các nhu cầu

vật chất và tinh thần vốn hạn chế của xã hội, gây khó khăn để nâng cao mức sống.
Dân số quá ít sẽ tạo ra sự khan hiếm nguồn lực về con người vốn là động lực chính để
tạo ra mức sống.

Chất lượng dân số hay cụ thể là chất lượng nguồn lao động quyết định tới trình
độ sản xuất và sự phát triển sản xuất trên lãnh thổ. Chất lượng lao động càng cao thì
mức sống dân cư càng được nhanh chóng nâng cao.

Gia tăng dân số tự nhiên: trong phạm vi của một quốc gia, nếu tỉ lệ này vượt quá
mức 3%/năm thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nâng cao mức sống do khối
lượng của cải vật chất làm ra hàng năm không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Tốc độ
gia tăng dân số quá cao hoặc quá thấp đều làm nảy sinh nhiều vấn đề về nâng cao mức
sống.

Cơ cấu dân số theo tuổi: cơ cấu dân số trẻ sẽ dễ nảy sinh tình trạng dư thừa lao
động, thiếu việc làm, thu nhập thấp; tình trạng suy dưỡng, tử vong ở trẻ em do thiếu
điều kiện chăm sóc y tế; nạn thất học do thiếu điều kiện giáo dục làm gia tăng thêm tệ



nạn xã hội... Ngược lại, dân số già sẽ dẫn tới tình trạng thiếu nguồn nhân lực, gây sức
ép cho vấn đề an sinh xã hội...

Di dân, đặc biệt là di dân tự do thường đặt ra những thách thức lớn đối với chính
quyền các nước, các địa phương có người nhập cư. Do vậy, mức sống chỉ thực sự
được đảm bảo khi quá trình di dân được đặt dưới sự tổ chức hướng dẫn của các cơ
quan đại diện cho chủ thể quản lí của cộng đồng hay quốc gia.

Phân bố dân cư cũng ảnh hưởng đến mức sống. Những nơi dân cư tập trung
đông, mật độ dân số cao thường gắn với khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh
tế phát triển hơn, các dịch vụ y tế, văn hóa giáo dục cũng hoàn thiện hơn, mức sống
được nâng cao. Ngược lại, những nơi mật độ dân cư thưa thớt cũng là những nơi trình
độ phát triển kinh tế - xã hội ở mức thấp hơn, thiên nhiên khắc nghiệt mức sống cũng
thấp hơn.

Nguồn lao động
 Dân cư là bộ phận năng động nhất tạo ra của cải cho xã hội, là cơ sở để cải thiện

mức sống dân cư. Theo nhà kinh tế người Anh, William Petty cho rằng lao động là
cha, đất đai là mẹ của mọi của cải vật chất; C. Mác cho rằng con người là yếu tố số
một của lực lượng sản xuất.  Trong truyền thống Việt  Nam xác định “Hiền tài  là
nguyên khí của quốc gia”. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH – HĐH) đất
nước và ngày nay trong công cuộc hội  nhập và phát triển nhằm mục tiêu “dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng ta luôn xác định: “Nguồn lao
động dồi dào, con người Việt Nam có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, có nền
tảng văn hoá, giáo dục, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn
lực quan trọng nhất - nguồn năng lực nội sinh”. 

Nguồn lao động được hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, nguồn lao động là
nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực con người cho
sự phát triển. Do đó, nguồn lao động bao gồm toàn bộ dân cư có thể phát triển bình
thường. Theo nghĩa hẹp, nguồn lao động là khả năng lao động của xã hội, là nguồn lực
cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động, có
khả năng tham gia vào lao động, sản xuất xã hội, tức là toàn bộ các cá nhân cụ thể
tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực của họ được
huy động vào quá trình lao động.

Số lượng lao động có ý nghĩa hai mặt đối với phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn
lao động dồi dào là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập quốc gia.
Song nếu nguồn lao động lớn nhưng xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu việc làm thì
đây sẽ là gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế, tạo sức ép lớn cho an sinh xã hội và việc
nâng cao mức sống. Do đó, giải quyết vấn đề việc làm, nhất là việc làm cho người
nghèo là một biện pháp quan trọng để tăng thu nhập và cải thiện mức sống.

Chất lượng lao động hiện nay là yếu tố quan trọng, cơ bản để đánh giá hiệu quả
của nguồn lao động. Phát triển nguồn lao động là bao gồm giáo dục, đào tạo và sử
dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao mức
sống. Trong thế giới hiện đại, khi chuyển dần sang nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri
thức và trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn lao động đặc biệt
lao động chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định của nó. Các lý thuyết
tăng trưởng gần đây chỉ ra rằng, một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và ở mức
cao phải dựa trên ít nhất ba trụ cột cơ bản: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng
cơ sở hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn lao động. Trong đó động lực quan trọng



nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững chính là những con người, đặc biệt là nguồn
lao động chất lượng cao, tức là những con người có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh
nghiệm, năng lực sáng tạo nhằm trở thành “nguồn vốn - vốn con người, vốn nhân
lực”. 

Ngày nay, một quốc gia có thể không giàu về tài nguyên, điều kiện thiên nhiên
không mấy thuận lợi nhưng nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh và phát triển bền
vững, đời sống của người dân vẫn cao nếu hội đủ bốn điều kiện: Một là, quốc gia đó
biết đề ra đường lối kinh tế đúng đắn. Hai là, quốc gia đó biết tổ chức thực hiện thắng
lợi đường lối đó. Ba là, quốc gia đó có đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao và
đông đảo. Bốn là, quốc gia đó có các nhà doanh nghiệp tài ba. Nguồn lao động chất
lượng cao là điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, là điều kiện hội nhập kinh tế
quốc tế ,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước
nhằm  phát triển bền vững, tạo ra năng suất lao động xã hội cao, nâng cao thu nhập,
cải thiện mức sống. Đối với nước ta đó là một quá trình tất yếu để phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Dựa trên cơ sở tính chất của sản xuất, lao động được chia ra 3 khu vực hoạt
động: khu vực I (nông – lâm – thủy sản), khu vực II (công nghiệp – xây dựng), khu
vực III (dịch vụ). Tỉ lệ dân số lao động ở từng khu vực phản ánh tình hình kinh tế - xã
hội của một nước và mức sống của dân cư. Lao động hoạt động ở khu vực II và III
càng lớn thì kinh tế của quốc gia đó càng phát triển và mức sống của người dân cũng
cao hơn so với các nước có nhiều lao động thuộc khu vực I. Vì vậy, muốn cải thiện
mức sống, nâng cao thu nhập thì cần chuyển đổi cơ cấu lao động hợp lí.

Sự tham gia của đất nước trong quá trình phân công lao động quốc tế cũng ảnh
hưởng rất lớn tới mức sống dân cư.

Dân tộc
Một quốc gia có nhiều dân tộc khác nhau, mỗi dân tộc lại có một phong tục tập

quán riêng sẽ tạo ra sự đa dạng về bản sắc văn hóa cho quốc gia đó.
Các dân tộc có sự khác nhau về trình độ hiểu biết, khả năng sản xuất từ đó dẫn

tới sự phân hóa về trình độ phát triển kinh tế và phân hóa mức sống. Các dân tộc đa số
thường sinh sống ở những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi, địa hình bằng phẳng,
các đầu mối giao thông, các địa bàn chiến lược trong phát triển kinh tế, thường có
mức sống ở mức cao hơn. Đồng bào các dân tộc ít người thường cư trú ở những địa
bàn vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức cũng như việc tiếp thu những tiến bộ khoa
học kỹ thuật còn nhiều hạn chế nên mức sống còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, sự đa
dạng về dân tộc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới mức sống của dân cư nói chung và
chênh lệch mức sống giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số nói riêng.

Tập quán sản xuất, tiêu dùng
Tập quán sản xuất là thói quen đã thành nếp trong sản xuất hằng ngày, được mọi

người công nhận làm theo. Ở Việt Nam với khoảng 70 % dân số là nông dân thì việc
sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững từng bước thay đổi tập quán sản xuất nông
nghiệp cũ là hết sức cần thiết; giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiết
kiệm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho gia đình, góp phần
phát triển kinh tế địa phương. 

Thay đổi tập quán sản xuất hiện nay là từ chỗ sản xuất theo phương thức "chọc
lỗ, tra hạt” chuyển sang biết tiếp cận với cách thức sản xuất mới thông qua áp dụng



các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô
hình kinh tế hiệu quả.

Tập quán tiêu dùng là thói quen đã thành nếp trong tiêu dùng hằng ngày. Ở Việt
Nam, tập quán tiêu dùng có tính thời vụ do bị ảnh hưởng của thời tiết trong năm.
Ngoài ra, truyền thống tiêu dùng gia đình, nông thôn, thành phố, tập thể, xã hội ảnh
hưởng tới sản xuất xã hội từ đó ảnh hưởng tới mức sống dân cư.

Các yếu tố thuộc về kinh tế, xã hội
Quản lý nhà nước 
 Đường lối, chính sách phát triển kinh tế 
Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước có ba chức năng kinh tế rõ rệt là: can

thiệp, quản lý và điều hoà phúc lợi. Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, song sự
điều tiết của nhà nước vẫn là một trong các hoạt động của nền kinh tế thị trường và
ảnh hưởng sâu sắc tới mức sống dân cư.

Đường lối, chính sách phát triển kinh tế của nhà nước bao gồm các đường lối,
chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước và của từng địa phương
trong từng giai đoạn, quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ… Các đường lối, chính sách
phát triển về kinh tế như chính sách đầu tư và cơ cấu đầu tư, các ưu tiên phát triển, trợ
giúp về vốn, chính sách mở cửa và hội nhập... Các chính sách về xã hội gồm chính
sách về giáo dục,  y tế  và chăm sóc sức khỏe,  xóa đói  giảm nghèo,  xây nhà tình
nghĩa…

Chính sách của quốc gia và địa phương có ảnh hưởng đáng kể đến mức sống dân
cư, tạo ra những thay đổi về chất trong chính sách vĩ mô như: Chính sách xóa đói,
giảm nghèo thể hiện ở sự mở rộng cơ hội việc làm và tạo thu nhập cho nhóm người
nghèo; làm giảm bớt nguy cơ và tăng khả năng ứng phó với những rủi ro cho người
nghèo; bảo vệ, hỗ trợ những nhóm người dễ bị tổn thương; tạo việc làm và giảm thất
nghiệp. Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với người nghèo thông qua việc tạo lập môi
trường thông thoáng, cũng như hỗ trợ trực tiếp trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm,
tạo điều kiện vay vốn, đất đai, nâng cao tay nghề...

Chính sách mở cửa và hội nhập đã giúp người dân có cơ hội tiếp cận dễ dàng
với các vật tư, thiết bị máy móc nông nghiệp, công nghệ hiện đại và mở rộng thị
trường, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Mục tiêu nâng cao mức sống cho con người được cộng đồng quốc tế chung tay
thực hiện qua các chính sách, mục tiêu thiên niên kỉ về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ
lương thực... Các nước, đặc biệt là các nước kém phát triển có cơ hội nhanh chóng
hơn để cải thiện mức sống cho người dân thông qua các chính sách này.

Chính sách phân phối
Phân phối lại thu nhập xã hội là sự can thiệp của Nhà nước thông qua các quy

định của pháp luật, của các chính sách để vận động, thuyết phục những người có thu
nhập cao đóng góp để cùng nhà nước giúp đỡ cộng đồng và những người có thu nhập
thấp. Đây là một trong những đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa. Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, phân phối lại thu nhập là chính
sách rất cần thiết và có ý nghĩa. Phân phối lại thu nhập có thể thực hiện bằng nhiều
cách như: Các luật lệ, điều khoản về tiền lương, tiền công và các khoản phúc lợi được
quy định trong Bộ Luật lao động đòi hỏi các tổ chức phải tuân thủ khi xác định và đưa
ra các mức tiền lương phù hợp. Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu
chung, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu cho từng ngành, sau khi lấy ý



kiến tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện cho người sử dụng lao động. Hay
khi chỉ số giá sinh hoạt tăng làm cho tiền lương thực tế của người lao động bị giảm
sút, thì chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu để đảm bảo tiền lương thực tế. Cũng
theo quy định của Nhà nước, thời gian làm việc là 8 giờ/ ngày, 40 giờ/ tuần. Người sử
dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận làm việc thêm giờ, nhưng không
quá 12 giờ (kể cả 8 giờ quy định) trong một ngày, 200 giờ / năm.

Với xu hướng ngày càng giãn xa về khoảng cách thu nhập và mức độ giàu nghèo
hiện nay ở nước ta, nguy cơ về bất bình đẳng trong xã hội ngày một rõ nét. Từ đó có
thể phát sinh những vấn đề xã hội phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của
đất nước. Do đó, một trong những giải pháp mà nhà nước cần quan tâm là nên có các
chính sách phân phối lại thu nhập sao cho hiệu quả, thiết thực để đảm bảo công bằng
xã hội.

Nhà nước thực hiện phân phối lại thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, đồng thời
trợ giúp cho các đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, người già, trẻ em và
người tàn tật để khắc phục tình trạng bất bình đẳng về thu nhập giữa các nhóm xã hội.
Tính công bằng của chính sách phân phối còn thể hiện ở sự phân bổ hợp lý các chi phí
và lợi ích, các quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia hoạch định, thực thi chính
sách và các nhóm đối tượng liên quan đến chính sách.

Trong nền kinh tế thị trường, khả năng kiếm sống ở một số người là rất hạn chế,
trong khi đó, số khác lại có nguồn thu nhập rất lớn. Nguồn thu nhập đó có thể do thừa
hưởng gia tài, có thể do tài năng hoặc sự thành đạt trong kinh doanh hay trong các
quan hệ chính trị, xã hội... Do vậy, vai trò của Nhà nước là không thể thiếu được trong
việc phân phối lại thu nhập để trong chừng mực cho phép, có thể thu hẹp lại khoảng
cách giàu - nghèo trong xã hội. Trên thực tế, các chính phủ đều luôn thực hiện điều đó
thông qua chính sách thuế, đặc biệt là thuế thu nhập nhằm tạo ra sự công bằng hơn
trong phân phối.

Ở đây có hai ý kiến trái ngược. Một là, ý kiến ủng hộ vai trò của Nhà nước trong
việc hạn chế sự tập trung tài sản và duy trì sự lan toả các năng lực kinh tế giữa cá chủ
sở hữu. Hai là, ý kiến ngược lại cho rằng, chương trình phân phối lại của Nhà nước
thông qua thuế thu nhập sẽ làm cho người lao động giảm động cơ làm việc để tăng thu
nhập, giảm tiết kiệm, giảm đầu tư và do đó sẽ gây nên tổn hại lớn tới cả một nền kinh
tế. Tuy nhiên, ý kiến đầu tiên đã giành được nhiều sự ủng hộ hơn của xã hội. Trong
hầu hết các nền kinh tế thị trường, Nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc nâng
cao phúc lợi công cộng, xoá đói, giảm nghèo. Các vấn đề như việc làm, sức khoẻ, bảo
hiểm y tế, lương hưu, trợ cấp khó khăn… luôn là những vấn đề rất cần đến sự quan
tâm của Nhà nước. 

Phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật
Phát triển kinh tế
Trình độ phát triển kinh tế quyết định trình độ phát triển sản xuất, kích thích sự

tăng trưởng kinh tế, tác động trực tiếp đến mức thu nhập và mức sống của con người.
Trình độ phát triển kinh tế cụ thể ở đây là quy mô nền kinh tế (GDP), tốc độ tăng
trưởng GDP, cơ cấu kinh tế hiện đại… Trình độ phát triển kinh tế là cơ sở, tiền đề và
điều kiện để người dân tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe và
hưởng thụ phúc lợi xã hội.

Trên thực tế, các nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế cao thì mức sống
của người dân được đảm bảo, sung túc. Và ngược lại, ở các nước đang phát  triển,



nhất là nước kém phát triển, nền kinh tế ở mức thấp dẫn tới mức sống người dân thấp,
nhiều nhu cầu thiết yếu như lương thực, nước sạch, nhà ở... không được đảm bảo. Vì
vậy, các quốc gia, địa phương muốn nâng cao mức sống dân cư thì trước hết cần phải
đẩy mạnh phát triển kinh tế. Song cần lưu ý thu nhập tăng không phải lúc nào cũng
mang lại những kết quả phát triển con người tốt hơn. Trong thực tế, đã có những tiến
bộ đáng kể về phát triển con người có thể đạt được ở những nước có GDP bình quân
đầu người tăng chậm.  

Xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật
Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật là tiền đề để đảm bảo cho các hoạt động

sản xuất, trao đổi hàng hóa diễn ra bình thường và thuận lợi, từ đó có điều kiện để mở
rộng số lượng cơ sở giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe… cho con người.

Cơ sở hạ tầng bao gồm mạng lưới giao thông vận tải, hệ thống thông tin liên lạc,
vốn đầu tư, các trung tâm kinh tế, cung ứng điện, cấp và thoát nước... có ảnh hưởng rõ
rệt đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, từ đó ảnh hưởng đến mức sống và khả năng
thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương.

Cơ sở vật chất kĩ thuật là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của sản xuất xã
hội phù hợp với trình độ kỹ thuật (công nghệ) tương ứng. Mỗi phương thức sản xuất
nhất định có một cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất kĩ thuật của ngành
nông ngiệp là các trạm bơm, các công trình thủy lợi, các trạm thú y, các trung tâm
giống.... Cơ sở vật chất kĩ thuật của ngành công nghiệp là nhà xưởng, máy móc... Còn
cơ sở vật chất kĩ thuật trong ngành dịch vụ là hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu vui
chơi, giải trí, ngân hàng, trung tâm thương mại... 

Ở nước ta - một nước có nền kinh tế phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội, việc
thực hiện CNH - HĐH để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật càng là tất yếu và cần thiết.
Cơ sở vật chất kĩ thuật tạo ra sức sản xuất mới - cơ sở để tăng năng suất lao động; tạo
ra cơ sở kinh tế làm chỗ dựa cho việc cải tạo và phát triển các ngành kinh tế quốc dân
khác; tạo điều kiện vật chất cho nền kinh tế độc lập tự chủ, có khả năng tham gia phân
công hợp tác quốc tế, nâng cao thu nhập cho người lao động từ đó cải thiện mức sống.

Xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật là điều kiện để tăng cường vai
trò kinh tế của nhà nước, tạo tiền đề liên minh vững chắc giữa công nhân - nông dân -
trí thức; là tiền đề để củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, để phát triển tự do
toàn diện con người, nâng cao mức sống.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới phát

triển kinh tế. Nếu như điều kiện tự nhiên cung cấp khả năng cho sự phát triển kinh tế
của lãnh thổ thì công nghệ sẽ quy định mức độ đem khả năng ấy thành hiện thực đến
đâu. Không có công nghệ thì dù có tài nguyên dồi dào cũng không thể tiến hành khai
thác và tổ chức sản xuất có hiệu quả được. Mỗi lần đổi mới công nghệ là mang đến
hiệu quả sản xuất nhanh chóng hơn, toàn diện hơn. Như vậy, công nghệ có vai trò rất
to lớn đối với phát triển kinh tế lãnh thổ từ đó tác động tới quy mô của nền kinh tế và
mức độ được đáp ứng các dịch vụ, phúc lợi xã hội.

Tiến bộ công nghệ giúp con người mở rộng phạm vi sử dụng tài nguyên thiên
nhiên và khai thác theo chiều sâu trên nhiều góc độ để mở rộng sản xuất. Khai thác tài
nguyên có liên quan chặt chẽ với môi trường và có tác động tới mức sống. Mức sống
nâng cao đồng nghĩa với việc nâng cao và duy trì chất lượng môi trường sống hướng
tới cân bằng tự nhiên và phát triển bền vững. Tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ



còn mở ra lối thoát lớn cho lao động – việc làm, ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao
động, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tạo thêm nhiều việc làm mới, làm tăng thu
nhập để cải thiện mức sống.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ có tác động tới hành vi, triển vọng của mỗi cá
nhân và toàn xã hội, “làm phẳng” thế giới. Các thành tựu của khoa học kỹ thuật và
công nghệ giúp con nâng cao được khả năng chăm sóc sức khỏe, đối mặt với các dịch
bệnh; giáo dục phát triển toàn diện, hiệu quả hơn; đời sống con người tiện nghi, hiện
đại hơn.

Vốn
Vốn là một phạm trù kinh tế trong nền kinh tế thị trường, là nguồn lực quan

trọng để phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Ngày nay, trong nền kinh tế thị
trường, vốn là loại hàng hóa đặc biệt không chỉ là nguồn lực quan trọng đối với các
nước phát triển, mà còn là yếu tố cấp thiết đối với hầu hết các quốc gia đang phát triển
và kém phát triển. Vốn là tiền của bỏ ra kinh doanh nhằm sinh lời. Vốn tiền tệ luôn
vận động và chuyển hóa về hình thái vật chất, đồng thời từ trạng thái vật chất sang
hình thái tiền tệ.

Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển, vốn vừa là phương thức, vừa là điều
kiện để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế; vốn tạo ra khả năng huy động, sử dụng
và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế
- xã hội, tác động trực tiếp tới thu nhập của người lao động, cải thiện mức sống. Vốn
còn thực hiện công bằng xã hội như các hình thức cho người nghèo vay vốn sản xuất.

Thể chế chính trị 
Thể chế chính trị có ảnh hưởng quyết định tới an ninh và ổn định xã hội, do đó

cũng ảnh hưởng lớn tới mức sống của người dân. Mức sống của người dân chỉ có thể
được đảm bảo và cải thiện khi đất nước hòa bình, xã hội ổn định.

Thị trường
Khả năng tiếp cận thị trường ảnh hưởng rất lớn tới mức sống và yếu tố này chịu

sự chi phối rất lớn điều kiện địa lý. Lao động nông thôn có khả năng tiếp cận và tham
gia thị trường kém, thiếu khả năng nắm bắt... Điều đó ảnh hưởng đến thu nhập và mức
sống của cư dân nông thôn. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một mặt
giải phóng năng lực làm giàu, mặt khác lo xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Mỗi
bước phát triển kinh tế, lại chăm lo phát triển văn hóa tinh thần, phát triển quan hệ
người - người, giữ đạo lý làm người, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Các yếu tố tự nhiên 
Trong nghiên cứu “Đói nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam: Các yếu tố về địa lý

và không gian”  của nhóm tác giả Nicholas Minot (Phòng nghiên cứu Viện Nghiên
cứu Chính sách Lương thực Quốc tế - IFPRI), Bob Baulch (Viện Nghiên cứu Phát
triển - IDS), Michael Epprecht (Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế -
IFPRI) phối hợp với nhóm tác chiến lập bản đồ đói nghèo liên Bộ thực hiện năm 2003
đã tổng kết ảnh hưởng của một số yếu tố tới đói nghèo (chỉ tiêu cơ bản của mức sống)
như sau:

Bảng 1.  Các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội có thể ảnh hưởng tới tỉ lệ
nghèo

Tên biến  Mối quan hệ kỳ vọng  với đói nghèo 
Biến ngoại sinh   
Độ cao  Độ cao lớn → tỉ lệ đói nghèo cao 



Độ dốc/Độ gồ ghề  Độ dốc lớn → tỉ lệ đói nghèo cao 
Loại đất  Đất cát và cằn → tỉ lệ đói nghèo cao 
Đất mặt  Không rõ 
Số giờ nắng  Ít được chiếu sáng → tỉ lệ đói nghèo cao 
Lượng mưa hàng năm Lượng mưa ít → tỉ lệ đói nghèo cao 
Khoảng cách tới thị xã và thành
phố  

Khoảng cách xa → tỉ lệ đói nghèo cao 

Biến nội sinh   
Dân số   Không rõ 
Số lượng và mật độ chợ  Mật độ chợ thấp ←→ tỉ lệ đói nghèo cao 
Chiều dài và mật độ đường xá  Mật độ đường xá thấp ←→ tỉ lệ đói nghèo

cao
Chiều dài và mật độ sông  Mật độ sông thấp ←→ tỉ lệ đói nghèo cao 
Thời gian ra tới thị xã và thành
phố   

Thời gian dài ←→ tỉ lệ đói nghèo cao

(Nguồn: [1] )
Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ có ảnh hưởng quan trọng đối với mức sống dân cư

và sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Nó tạo ra những khả năng để trao
đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các lãnh thổ; xây dựng các mối quan hệ song
phương hay đa phương của quốc gia và toàn thế giới. Nếu một quốc gia, địa phương
có vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ thuận lợi thì sẽ có điều kiện để phát triển kinh tế - xã
hội, mở rộng mối quan hệ, giao lưu về mọi mặt và từ đó tạo tiền đề để nâng cao mức
sống dân cư. 

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là nhân tố quan trọng để xây dựng
và phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, một lãnh thổ cụ thể. Đây là điều kiện
thường xuyên, cần thiết cho các quá trình sản xuất, là một trong những nhân tố tạo
vùng quan trọng và là tài sản quý báu của mỗi quốc gia. Điều kiện tự nhiên và tài
nguyên thiên nhiên bao gồm các yếu tố như địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước,
sinh vật, khoáng sản... có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống ở các khía cạnh như điều
kiện cư trú của dân cư, chất lượng môi trường sống và khả năng khai thác trực tiếp các
tài nguyên làm nguồn sống cho dân cư.

Hiện nay, do sự khai thác không hợp lí của con người đã làm tài nguyên thiên
nhiên bị suy giảm nghiêm trọng, môi trường bị ô nhiễm, thoái hóa. Cùng với đó là
biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra hàng loạt các hệ quả như trái đất nóng lên, băng tan,
nước biển dâng, thiên tai xảy ra nhiều hơn và bất thường... Các vấn đề của tự nhiên tác
động to lớn tới mức sống của cư dân trên toàn cầu, thậm chí là yếu tố quyết định sống
còn với đời sống dân cư ở nhiều nơi.

Như vậy, cùng với sự phát triển của xã hội, các yếu tố ảnh hưởng tới mức sống
dân cư cũng thường xuyên biến động. Do đó, việc xác định các yếu tố cũng như tính
toán mức độ ảnh hưởng của chúng tới mức sống dân cư theo hướng bền vững là một
việc làm hết sức khó khăn và phức tạp song rất cần thiết thực hiện trước khi đi vào
đánh giá thực trạng mức sống dân cư của các địa phương và là cơ sở để đề xuất các
giải pháp xác đáng nhằm nâng cao mức sống, nhất là đối với các địa phương có đông
người dân tộc thiểu số. 
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