c¸c ghi chó kü thuËt vÒ c¸c chØ tiªu an
ninh l¬ng thùc

®îc sö dông ®Ó minh ho¹ cho phÇn nµy.

6) TÝnh æn ®Þnh trong cung cÊp l¬ng thùc.

An
ninh l¬ng thùc cña ngêi d©n cã thÓ bÞ tæn h¹i
mét khi t×nh tr¹ng thiÕu l¬ng thùc vµ gi¸ c¶
biÕn ®éng phøc t¹p x¶y ra. C¸c chØ tiªu tr×nh
bµy bao gåm gi¸ c¶ l¬ng thùc vµ sè ngêi bÞ
thiÕu ®ãi trong c¸c kú gi¸p h¹t.

MÊt an ninh l¬ng thùc lµ t×nh tr¹ng con ngêi
kh«ng cã ®ñ l¬ng thùc trªn hai b×nh diÖn an toµn
thùc phÈm vµ dìng chÊt ®Ó sinh trëng vµ ph¸t
triÓn mét c¸ch b×nh thêng cho mét cuéc sèng
n¨ng ®éng khoÎ m¹nh.

7) Rñi ro ®èi víi cung cÊp l¬ng thùc. ë ViÖt
Nam, hµng n¨m thêng x¶y ra c¸c trËn lôt, b·o
vµ thiªn tai kh¸c g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ mïa
mµng vµ tµi s¶n cña nh©n d©n. C¸c chØ tiªu thiÖt
h¹i vÒ mïa mµng do thiªn tai ®îc tr×nh bµy
trong phÇn nµy.

Trong b¸o c¸o nµy, c¸c chØ tiªu vÒ an ninh l¬ng
thùc ®îc tr×nh bµy theo 8 nhãm chÝnh:
1) Thùc tr¹ng vÒ an ninh l¬ng thùc. Cã hai
d¹ng chØ tiªu ph¶n ¸nh thùc tr¹ng an ninh l¬ng
thùc ®îc tr×nh bµy bao gåm: (i) t×nh tr¹ng dinh
dìng (ch¼ng h¹n nh sè trÎ em thiÕu c©n), vµ
(ii) t×nh tr¹ng søc khoÎ (ch¼ng h¹n nh tuæi thä
b×nh qu©n).

8) C¸c chØ tiªu an ninh l¬ng thùc kh¸c. Cßn
nhiÒu nh©n tè kh¸c còng cã thÓ ¶nh hëng ®Õn
t×nh tr¹ng an ninh l¬ng thùc. Sù thay ®æi c¸c
ch¼ng h¹n nh sù gia
t¨ng d©n sè cã thÓ ¶nh hëng ®Õn viÖc cung cÊp
l¬ng thùc.
bÞ « nhiÔm
cã thÓ lµm gi¶m c¬ héi kiÕm sèng cña ngêi
d©n.
®îc c¶i thiÖn,
ch¼ng h¹n nh tiÕp cËn gi¸o dôc dÔ dµng h¬n cã
thÓ gióp trÎ em ®îc häc c¸ch thùc hµnh dinh
dìng tèt h¬n.
thay ®æi,
vÝ dô nh n¬i ë ®îc c¶i thiÖn, cã thÓ t¹o ®iÒu
kiÖn tèt h¬n cho viÖc chÕ biÕn c¸c mãn ¨n. T×nh
h×nh
®îc c¶i thiÖn, vÝ dô
nh tiÕp cËn níc s¹ch cã thÓ trùc tiÕp n©ng cao
søc khoÎ. C¶i thiÖn viÖc
, nh cho con bó b»ng s÷a
mÑ, hay c¸ch lµm giµu thªm dinh dìng trong
khÈu phÇn ¨n. C¸c chØ tiªu ®îc lùa chän tr×nh
bµy trong b¸o c¸o nµy nh»m ph¶n ¸nh nh÷ng
yÕu tè nªu trªn.

2) Tiªu dïng l¬ng thùc. YÕu tè quyÕt ®Þnh quan
träng nhÊt ®èi víi thùc tr¹ng an ninh l¬ng thùc
lµ khèi lîng vµ thµnh phÇn l¬ng thùc ®îc
tiªu thô. C¸c chØ tiªu tr×nh bµy díi tiªu ®Ò nµy
gåm cã gi¸ trÞ n¨ng lîng thu ®îc tõ khÈu
phÇn ¨n vµ tiªu dïng c¸c lo¹i l¬ng thùc kh¸c
nhau.
3) Thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ. Søc m¹nh kinh tÕ
cña mét quèc gia ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng
cung cÊp l¬ng thùc cña quèc gia ®ã còng nh
tiÒm lùc kinh tÕ cña ngêi d©n sÏ ¶nh hëng
trùc tiÕp ®Õn t×nh tr¹ng an ninh l¬ng thùc cña
hä. C¸c chØ tiªu ®îc tr×nh bµy bao gåm sù
t¨ng trëng GDP vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi.
4) TÝnh s½n cã cña l¬ng thùc. Cung cÊp l¬ng
thùc hiÓn nhiªn lµ mét trong nh÷ng ch×a kho¸
chÝnh ®èi víi vÊn ®Ò an ninh l¬ng thùc. §èi
víi mét quèc gia mµ nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa
vµo n«ng nghiÖp nh ViÖt Nam th× vÊn ®Ò t¨ng
s¶n lîng n«ng nghiÖp lµ yÕu tè chñ yÕu gãp
phÇn c¶i thiÖn an ninh l¬ng thùc. C¸c chØ tiªu
®îc tr×nh bµy bao gåm chØ sè s¶n xuÊt l¬ng
thùc, s¶n lîng l¬ng thùc s¶n xuÊt còng nh
c¸c sè liÖu vÒ th¬ng m¹i vµ cung cÊp l¬ng
thùc.
5) C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn tiÕp cËn l¬ng
thùc. YÕu tè chÝnh h¹n chÕ kh¶ n¨ng cã ®ñ
l¬ng thùc cña con ngêi lµ ®ãi nghÌo. C¸c chØ
tiªu vÒ ®ãi nghÌo vµ chi tiªu ®Ó mua l¬ng thùc

Danh môc c¸c chØ tiªu ®îc tr×nh bµy trong b¸o
c¸o nµy dùa trªn c¸c híng dÉn cña Uû ban an
ninh l¬ng thùc toµn cÇu, FAO vµ c¨n cø vµo t×nh
h×nh thùc tÕ vµ c¸c sè liÖu hiÖn cã ë ViÖt Nam.

B¶ng A.1
lµ íc
tÝnh chØ ra sè ngêi hÊp thô díi 1.800
kilocalo/ngµy tõ khÈu phÇn ¨n.
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kilocalo/ngµy/ngêi cã thÓ thu ®îc tõ tæng nguån
l¬ng thùc cña mét quèc gia sau khi ®· céng hoÆc
trõ c¸c kho¶n nhËp/xuÊt khÈu, thÊt tho¸t vµ sö
dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c.

) lµ íc tÝnh
chØ ra sè ngêi bÞ suy dinh dìng ®îc tÝnh to¸n
bëi Tæ chøc FAO.
) lµ
íc tÝnh chØ ra sè ngêi bÞ suy dinh dìng ®îc
tÝnh to¸n bëi chÝnh phñ ViÖt Nam.

lµ s¶n lîng g¹o s½n
cã cho tiªu dïng, sau khi ®· céng hoÆc trõ c¸c
kho¶n nhËp/xuÊt khÈu, thÊt tho¸t vµ sö dông vµo
c¸c môc ®Ých kh¸c.

®Ò cËp ®Õn sè trÎ em díi 5 tuæi
cã sè c©n theo tuæi n»m díi møc trung b×nh so víi
trÎ em ®îc nu«i víi ®Çy ®ñ chÊt dinh dìng tíi
h¬n 2 ®é lÖch chuÈn
®Ò
cËp ®Õn trÎ cã sè c©n theo tuæi n¨m díi møc
trung b×nh tõ 2 cho ®Õn 3 ®é lÖch chuÈn
®Ò cËp ®Õn c©n nÆng cña
trÎ theo tuæi cao h¬n møc trung b×nh tíi h¬n 3 ®é
lÖch chuÈn.

®îc tÝnh b»ng c¸ch chuyÓn lîng carbohydrates,
protein vµ chÊt bÐo thµnh kilocalo.
®Ò cËp
®Õn sè kilocalo hÊp thô tõ viÖc tiªu dïng l¬ng
thùc. §Þnh nghÜa nµy kh¸c so víi ®Þnh nghÜa vÒ gi¸
trÞ n¨ng lîng thu ®îc trªn c¬ së c©n ®èi nguån
cung cÊp, ®©y cha ph¶i lµ lîng l¬ng thùc ®îc
tiªu dïng trªn thùc tÕ. Hao hôt cã thÓ x¶y ra trong
qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, chÕ biÕn, nÊu
níng, v.v.

chØ ra sè trÎ díi 5 tuæi cã chiÒu cao
theo tuæi thÊp h¬n møc trung b×nh so víi trÎ em
®îc nu«i víi ®Çy ®ñ chÊt dinh dìng tíi h¬n 2 ®é
lÖch chuÈn.

®Ò cËp
®Õn lîng l¬ng thùc hµng ho¸ tiªu thô trung b×nh
trªn ®Çu ngêi. §Þnh nghÜa nµy kh¸c so víi ®Þnh
nghÜa vÒ cung cÊp l¬ng thùc bëi c¸c lý do nh ®·
nªu ë trªn.

chØ ra sè trÎ díi 5 tuæi cã c©n nÆng so víi
chiÒu cao thÊp h¬n møc trung b×nh so víi trÎ em
®îc nu«i víi ®Çy ®ñ chÊt dinh dìng tíi h¬n 2 ®é
lÖch chuÈn.

B¶ng A.3

®Ò cËp ®Õn trÎ s¬ sinh cã sè c©n khi
sinh díi 2.500g.

lµ tæng gi¸ trÞ
hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc s¶n xuÊt ra bëi tÊt c¶ c¸c
thµnh viªn cña mét quèc gia. GDP ®îc thÓ hiÖn
b»ng gi¸ hiÖn hµnh vµ gi¸ gèc (1994). GDP theo
gi¸ n¨m 1994 ®îc tÝnh b»ng c¸ch chuyÓn ®æi tõ
GDP theo gi¸ hiÖn hµnh sang gi¸ cña n¨m 1994
b»ng c¸ch sö dông c¸c chØ sè gi¸ ®iÒu chØnh, ®ång
thêi dùa vµo sù thay ®æi trong GDP thùc tÕ.

®Ò cËp ®Õn chiÒu
cao/c©n nÆng trung b×nh cña nhãm.
lµ phÐp ®o x¸c ®Þnh xem 1
ngêi thiÕu hay thõa c©n, b»ng c¸ch lÊy träng
lîng c¬ thÓ cña ngêi ®ã (kg) chia cho b×nh
ph¬ng chiÒu cao (m). Mét ngêi cã chØ sè khèi
c¬ thÓ nhá h¬n 18,5 th× ®îc coi lµ thiÕu c©n vµ tõ
25 trë lªn th× ®îc coi lµ thõa c©n.

lµ GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi
®îc chuyÓn ®æi sang ®« la Mü b»ng viÖc sö dông
tØ gi¸ ®Ó quy ®æi gi¸ c¶ sinh ho¹t gi÷a ViÖt Nam vµ
c¸c quèc gia kh¸c nh»m ®a ra mét ph¬ng ph¸p
tÝnh GDP mang tÝnh so s¸nh quèc tÕ.

lµ sè n¨m mµ mét ®øa trÎ s¬
sinh cã thÓ sèng ®îc nÕu nh tû lÖ tö vong hiÖn
t¹i kh«ng thay ®æi trong suèt cuéc ®êi cña trÎ.

lµ tØ lÖ phÇn
tr¨m lùc lîng lao ®éng tõ 15 tuæi trë lªn ë khu
vùc thµnh thÞ: (i) kh«ng cã viÖc lµm, ®ang ®îi viÖc
lµm, vµ ®ang t×m viÖc lµm; hay (ii) ®ang lµm viÖc
díi 8 giê/tuÇn vµ muèn ®îc lµm viÖc nhiÒu giê
h¬n.

lµ sè trÎ bÞ chÕt tríc khi
®îc 1 tuæi trªn 1000 trÎ míi sinh, øng víi tØ lÖ tö
vong hiÖn t¹i ë ViÖt Nam.
lµ sè trÎ em
bÞ chÕt tríc khi ®¹t 5 tuæi trªn 1000 trÎ, øng víi tØ
lÖ tö vong hiÖn t¹i ë ViÖt Nam.

B¶ng A.4

B¶ng A.2

so s¸nh s¶n lîng

lµ sè
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lµ tØ lÖ phÇn tr¨m thiÕu
hôt trong chi tiªu b×nh qu©n ®Çu ngêi cña nh÷ng
ngêi n»m díi ®êng nghÌo khæ. VÝ dô, tØ lÖ phÇn
tr¨m thiÕu hôt trong chi tiªu cña nh÷ng ngêi n»m
díi ®êng nghÌo n¨m 1998 lµ 9,5% so víi ®êng
nghÌo chung.

l¬ng thùc ®îc s¶n xuÊt so víi mèc b×nh qu©n c¸c
n¨m tõ 1999-2001.
®Ò cËp
®Õn viÖc s¶n xuÊt lóa t¹i c¸c vïng §«ng B¾c, T©y
B¾c vµ T©y Nguyªn.

b»ng tæng s¶n lîng g¹o
xay x¸t, trõ ®i xuÊt khÈu, céng hoÆc trõ chªnh lÖch
tån kho vµ céng nhËp khÈu.

tÝnh to¸n dùa
vµo sù ph©n bè chi tiªu trong sè ngêi n»m díi
®êng nghÌo khæ. Gi¸ trÞ nµy cµng cao th× chi tiªu
trong nh÷ng ngêi nghÌo khæ cµng bÊt b×nh ®¼ng;
cã nghÜa lµ, ë nh÷ng ngêi nµy møc chi tiªu n»m
gÇn ®êng nghÌo chung cßn nh÷ng ngêi kh¸c cã
møc chi tiªu n»m c¸ch xa ®êng nghÌo chung.

b»ng tæng lîng cung
cÊp g¹o trong níc sau khi trõ phÇn hao hôt, ®Ó
gièng vµ sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c. Lîng
g¹o cung cÊp cho tiªu dïng ®îc sö dông ®Ó tÝnh
gi¸ trÞ n¨ng lîng thu ®îc tõ g¹o.

lµ chi tiªu b×nh qu©n ®îc chuyÓn ®æi sang
møc gi¸ cña th¸ng 1/1998 nh»m so s¸nh sè liÖu
cña n¨m 1992/93 víi 1997/98 trong §iÒu tra møc
sèng d©n c.

lµ sù t¨ng
hay gi¶m cña lîng g¹o trong kho tõ n¨m nµy qua
n¨m kh¸c.

lµ mét phÐp ®o sù bÊt b×nh ®¼ng trong
chi tiªu b×nh qu©n ®Çu ngêi. ChØ sè nµy cµng cao
th× sù bÊt b×nh ®¼ng cµng phæ biÕn.

b»ng tæng s¶n lîng lóa
®îc quy ra g¹o mét c¸ch t¬ng øng. S¶n lîng
nµy bao gåm c¶ c¸c tæn thÊt sau thu ho¹ch.

lµ diÖn tÝch mÆt níc
®îc sö dông cho c¸c ho¹t ®éng nu«i trång thuû
s¶n.
lµ viÖc ®¸nh b¾t c¸ ngoµi ph¹m
vi nu«i trång.

B¶ng A.6
lµ mét chØ sè ®îc
tÝnh ®Ó thÓ hiÖn chi phÝ cña mét nhãm hµng ho¸
tiªu dïng vµ dÞch vô, ®îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n sù
thay ®æi trong gi¸ c¶ hµng tiªu dïng. ChØ sè ®îc
nªu lµ chØ sè trung b×nh trong n¨m.

B¶ng A.5
lµ 20% d©n
sè ®îc xÕp ë vÞ trÝ cao nhÊt hoÆc thÊp nhÊt c¨n cø
vµo møc chi tiªu b×nh qu©n ®Çu ngêi theo n¨m.

®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng gi¸ trÞ
chia cho khèi lîng xuÊt khÈu.

(íc tÝnh
cña Bé L§TBXH) lµ sè lîng hé cã thu nhËp b×nh
qu©n ®Çu ngêi hµng th¸ng víi 80.000 ®ång,
100.000 ®ång hay 150.000 ®ång t¬ng øng víi ®Þa
bµn miÒn nói, n«ng th«n vµ thµnh thÞ. C¬ së ®Ó ®a
ra c¸c íc lîng nµy ®· ®îc thay ®æi trong n¨m
2001; do vËy, kh«ng so s¸nh ®îc víi c¸c thêi kú
tríc.

lµ thíc ®o
møc ®é t¨ng gi¸ b¸n n«ng s¶n phÈm cña ngêi s¶n
xuÊt. VÒ mÆt nµo ®ã cã thÓ ®èi chiÕu viÖc t¨ng gi¸
hµng tiªu dïng c«ng nghiÖp cã ¶nh hëng nhiÒu
®Õn møc sèng cña ngêi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hay
kh«ng.
Gi¸ b¸n n«ng s¶n lµ gi¸ b×nh qu©n n«ng d©n b¸n
trùc tiÕp cho t th¬ng, nh÷ng ngêi mua gom,
c¸c nhµ xuÊt khÈu, v.v. so s¸nh víi gi¸ n¨m gèc
hoÆc n¨m tríc tuú theo nhu cÇu nghiªn cøu.

(theo sè
liÖu íc tÝnh tõ §iÒu tra møc sèng d©n c ViÖt
Nam) ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn sè ngêi cã møc chi
tiªu b×nh qu©n kh«ng ®ñ ®Ó mua l¬ng thùc, thùc
phÈm ®¸p øng nhu cÇu 2.100 Kcal/ngµy vµ mua
c¸c s¶n phÈm phi l¬ng thùc thiÕt yÕu kh¸c.

®Ò cËp ®Õn
nh÷ng ngêi bÞ thiÕu l¬ng thùc trong n¨m do
thiªn tai, gi¸p h¹t hay c¸c lý do kh¸c.

(sè liÖu íc tÝnh tõ §iÒu tra møc sèng d©n c
ViÖt Nam) ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn sè ngêi cã chi
tiªu b×nh qu©n kh«ng ®ñ ®Ó mua l¬ng thùc, thùc
phÈm ®¸p øng nhu cÇu 2.100 Kcal/ngµy.

B¶ng A.7
lµ diÖn
tÝch lóa bÞ óng ngËp vµo thêi ®iÓm cao nhÊt trong
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lµ viÖc di c hµng n¨m thùc tÕ
ra ngoµi ph¹m vi tØnh, thµnh phè sau khi ®· trõ ®i
sè nhËp c.

n¨m ®îc b¸o c¸o vÒ Côc Thñy lîi - Bé N«ng
nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. Trªn cïng mét
diÖn tÝch nÕu óng ngËp x¶y ra tõ 2 lÇn trë lªn trong
n¨m th× ®îc tÝnh theo lÇn bÞ óng ngËp cao nhÊt.

lµ ®Êt mµ trªn ®ã cã c©y mäc tù
nhiªn hay ®îc trång.

do Côc
Thuû lîi tÝnh to¸n dùa trªn diÖn tÝch lóa thùc tÕ bÞ
lôt trong vô ®ã.
lµ diÖn
tÝch lóa ®îc gieo cÊy ®· bÞ mÊt tr¾ng do lò lôt vµ
kh«ng kÓ diÖn tÝch bÞ mÊt tr¾ng nhng kÞp gieo cÊy
l¹i.

lµ tØ lÖ phÇn tr¨m sè trÎ em tõ 10 tuæi
trë lªn biÕt ®äc vµ biÕt viÕt mét bµi v¨n ®¬n gi¶n vÒ
cuéc sèng hµng ngµy cña chóng.
phÐp ®o tiÕn bé
cña mét quèc gia ë c¶ 3 lÜnh vùc ph¸t triÓn con
ngêi: tuæi thä, v¨n ho¸ gi¸o dôc vµ GDP.

lµ c¸c ch¬ng
tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®îc ChÝnh phñ ViÖt
Nam tiÕn hµnh nh»m gióp ®ì ngêi d©n ë c¸c ®Þa
bµn nghÌo nhÊt trong c¶ níc.

lµ chØ sè c©n
nÆng cña trÎ ngay sau khi sinh dïng lµm thíc ®o
t×nh tr¹ng dÜnh dìng cña trÎ trong thêi k× thai nhi.

B¶ng A.8

lµ
sè d©n ®îc sö dông níc m¸y, níc giÕng khoan
hay c¸c nguån níc s¹ch ®· qua c¸c kh©u xö lÝ
kh¸c.

®îc tr×nh bµy lµ d©n sè trung b×nh c¶ n¨m.
lµ tæng sè trÎ em sÏ ®îc mét bµ mÑ
sinh ra theo tØ lÖ sinh hiÖn hµnh nÕu nh bµ mÑ ®ã
liªn tôc sinh con trong suèt ®é tuæi sinh ®Î cña
m×nh.

------------------------------------------------------
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FSIU: Thực trạng về an ninh lương thực ở Việt Nam - 2003; Hà Nội, 2004
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1997/98); Hà Nội, 2002
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