1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quá trình di dân tác động đến sự biến đổi nông thôn
và đô thị ở tỉnh Đồng Nai
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trịnh Văn Hữu

Cá nhân tham gia: Phạm Hòa Việt, Đoàn Thị Hải, Nguyễn Sĩ Lân, Trần Quốc
Tuấn, Dương Phúc Nguyên, Nguyễn Đức Thạch, Lê Mai Thanh, Đoàn Hải, Trần
Văn Tài, Vũ Ngọc Thanh
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Phát huy tối đa mọi nguồn nhân lực chủ yếu, phát triển hài hòa thành thị và nông
thôn, điều hòa làn sóng di dân nông thôn, đô thị, giảm áp lực gia tăng dân số đô thị
trong toàn tỉnh, cân đối tỷ lệ đô thị hóa tương ứng với nguồn đầu tư và khả năng
tạo việc làm cho nhân dân, không thể chênh lệch quá xa giữa thành thị nông thôn
là một tiêu chuẩn của cơ cấu kinh tế hợp lý (…) cần quan tâm đầu tư nâng cao các
điều kiện sống ở nông thôn, lao động nông thôn làm việc ở đô thị hay các ngành
nghề khác, khả năng “ly nông bất ly lương”, một mặt giảm bớt sự ăng thẳng của
quá trình đô thị hóa, mặt khác không tạo nên khoảng cách quá xa về điều kiện sống
giữa thành thị và nông thôn trong tỉnh.
5. Kết quả thực hiện:

Đã hoàn thành công trình nghiên cứu với số lượng và công việc bảo đảm đúng yêu
cầu như hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký. Công tác điều tra thống kê, điều tra
xã hộ học được thực hiện đồng bộ, đúng phương pháp và khoa học; kết quả điều
tra có độ tin cậy cao, đã cung cấp tài liệu chi tiết, cụ thể về tình hình di dân ở Đồng
Nai
Kết quả nghiên cứu khoa học về đề tài di dân đã làm rõ quá trình di dân từ tỉnh vào
Đồng Nai giai đoạn 1991-2004 và quá trình di dân nông thôn – đô thị nội bộ ở tỉnh
Đồng Nai cũng như những đặc trưng về nhân khẩu của di dân. Số liệu thống kê
minh họa mang tính thuyết phục.
Các thông tin và số liệu được nêu trong báo cáo đảm bảo tính trung thực, đáng tin
cậy, còn làm rõ thêm các đặc trưng cơ bản của cá nhân lao động di cư vào Đồng
Nai và ngược trong thời gian qua
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 11/2003 đến tháng 11/2005
7. Kinh phí thực hiện: 365.630.000 đồng

