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GIỚI THIỆU
Ở tất cả các quốc gia, thanh
niên cần phải được chuẩn
bị để có đóng góp quan
trọng trong sự nghiệp
phát triển kinh tế và xã
hội bền vững. Thanh
niên bước vào độ tuổi
lao động được trang
bị đầy đủ các kỹ năng
và năng lực phù hợp sẽ góp
phần cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của
đất nước. Nói cách khác, thanh niên là một nhân tố quan
trọng nhất đối với sự phát triển và tăng trưởng lâu dài của
đất nước. Trong tài liệu này, thanh niên được định nghĩa là
những người trong độ tuổi từ 15 đến 241. Theo số liệu điều
tra mẫu của Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm
2009 cho thấy thanh niên là nhóm dân số lớn nhất, chiếm
đến 19,4% trong tổng dân số 85,79 triệu người của cả nước.
Nhóm dân số này không chỉ tạo ra sự thay đổi cơ bản về mặt
nhân khẩu học mà còn là đại diện cho tiềm năng tương lai
của đất nước.
Tài liệu này là xuất bản phẩm thứ tám trong tập hợp các ấn
phẩm được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố
trong những năm gần đây. Thông tin trong cuốn sách này
dựa trên phân tích số liệu của Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở
(TĐTDS) năm 2009 và số liệu rút ra từ ấn phẩm ‘Các kết quả

1. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định nhóm tuổi từ 15-24 là thanh niên. Luật
Thanh niên Việt Nam sửa đổi năm 2005 quy định thanh niên là công dân Việt
Nam trong độ tuổi từ 16-30. Báo cáo này sử dụng định nghĩa của WHO.
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chủ yếu’2 và các chuyên khảo phân tích số liệu TĐTDS3 do
Tổng cục Thống kê (GSO) và UNFPA thực hiện. Cuộc Tổng
Điều tra Dân số và Nhà ở được tiến hành 10 năm một lần là
cuộc điều tra mang tính đại diện nhất của quốc gia, cung cấp
các thông tin quan trọng về cơ cấu dân số, trình độ giáo dục,
việc làm, di cư, tình trạng nhà ở và điều kiện sống của người
dân trên toàn quốc và ở các địa phương. Mục đích của tài
liệu này là phân tích những số liệu thu thập được từ điều tra
mẫu của TĐTDS và tóm tắt các chỉ số thống kê mô tả các xu
hướng nổi bật về thanh niên - thế hệ có tầm quan trọng đối
với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.
UNFPA chân thành cám ơn TS. Giang Thanh Long, Viện
Chính sách công và Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân, đã
có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và hoàn thiện tài liệu
này. Với ấn phẩm này, UNFPA mong muốn cung cấp những
thông tin mới nhất từ số liệu TĐTDS về các đặc điểm, xu
hướng và những nguy cơ tổn thương của thanh niên. Chúng
tôi hy vọng ấn phẩm này cung cấp các thông tin hữu ích cho
người đọc trong việc đánh giá và xây dựng những nhu cầu
phát triển kinh tế-xã hội cho thanh niên Việt Nam.

2. Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương (2010), ‘Tổng Điều tra
Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu’.
3. Tổng cục Thống kê và UNFPA (sắp xuất bản), ‘Tổng điều tra Dân số và Nhà ở
Việt Nam năm 2009: Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam - Các bằng chứng mới
về thực trạng, xu hướng và những khác biệt’.
Tổng cục Thống kê và UNFPA (sắp xuất bản), ‘Tổng điều tra Dân số và Nhà ở
Việt Nam năm 2009: Giáo dục ở Việt Nam - Phân tích các chỉ số chủ yếu’.
Tổng cục Thống kê và UNFPA (sắp xuất bản), ‘Tổng điều tra Dân số và Nhà ở
Việt Nam năm 2009: Di cư và Đô thị hóa ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và
những khác biệt’.
Tổng cục Thống kê và UNFPA (sắp xuất bản), ‘Tổng điều tra Dân số và Nhà ở
Việt Nam năm 2009: Cấu trúc tuổi – giới tính, và tình trạng hôn nhân của dân
số Việt Nam’.

6

Thanh niên Việt Nam: Tóm tắt một số chỉ số thống kê từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

1. CÁC XU HƯỚNG NHÂN KHẨU HỌC
Hai tháp dân số năm 1999
và 2009 minh họa sự biến
động của dân số Việt Nam
theo độ tuổi và giới tính
và cho thấy tỷ lệ dân số
trong độ tuổi 15-24 tăng
lên khá mạnh. Vào
năm 1999, nhóm dân
số này chỉ đứng thứ hai
thì đến năm 2009 đã trở thành
nhóm dân số lớn nhất với số dân là 16.640.817 người (Hình
1). Mức tăng này chủ yếu là do sự bùng nổ sinh vào những
năm 1980 (cần lưu ý thêm rằng, trong mười năm qua, sau sự
bùng nổ sinh này thì tỷ suất sinh bắt đầu giảm nhanh chóng)
dẫn đến tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay ở mức
cao; đồng thời lực lượng lao động cũng tăng lên đáng kể, đặc
biệt ở nhóm lao động tuổi 15-24.
Cơ cấu dân số năm 2009 cho thấy tỷ trọng của nhóm dân
số trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) lớn hơn nhiều so với
các nhóm tuổi khác như trẻ em, người cao tuổi và phụ thuộc.
Chính điều này tạo ra cơ hội dân số ‘vàng’ mà ở đó cứ hơn
hai người trong độ tuổi lao động ‘gánh’ một người ngoài độ
tuổi lao động. Cơ cấu dân số này thể hiện cơ hội ‘có một
không hai’ trong lịch sử dân số Việt Nam. Như đã được đề
cập trong phân tích chuyên khảo4 thì thời kỳ cơ hội dân số
‘vàng’ của Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2007 và sẽ kết thúc
vào cuối năm 2041.
Trên bình diện quốc tế, thời kỳ đặc biệt này được xem là cơ
hội tận dụng những lợi ích cũng như giải quyết các thách
thức tương lai bằng những thành quả có thể có được từ tăng
trưởng và phát triển kinh tế. Do đó, điều quan trọng là chính
phủ Việt Nam cần phải xác định được các chính sách thực

4. Tổng cục Thống kê và UNFPA, (sắp xuất bản), ‘Tổng điều tra Dân số và Nhà ở
Việt Nam năm 2009: Cấu trúc tuổi - giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số
Việt Nam’.
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sự hiệu quả để có thể tận dụng tối đa cơ hội phát triển chưa
từng có này5.
Hình 1. Tháp dân số Việt Nam, 1999 và 2009
Tuổi

Nam

Nữ

5. UNFPA (2010), ‘Tận dụng Cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam: Cơ hội, Thách thức
và Gợi ý chính sách’.
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Hai tháp dân số cũng minh hoạ tỷ số giới tính của các nhóm
tuổi khác nhau, trong đó các nhóm dân số trẻ hơn với số
lượng dân số nam nhiều hơn hẳn dân số nữ có tỷ số giới tính
cao hơn so với các nhóm dân số già hơn. Phân tích tháp dân
số năm 2009 chỉ ra rằng, trong khi phụ nữ vẫn chiếm đa số
trong nhóm dân số cao tuổi thì nam giới dần dần chiếm ưu
thế trong các nhóm dân số trẻ hơn, đặc biệt là các nhóm dân
số từ 40 tuổi trở xuống (Bảng 1).
Bảng 1. Tỷ trọng dân số và tỷ số giới tính theo nhóm tuổi,
2009
Nhóm tuổi

Nam

Nữ

Tỷ số giới tính

0-4

9,0

7,9

111,5

5-9

8,4

7,6

108,7

10-14

9,0

8,1

108,5

15-19

10,6

9,8

105,3

20-24

9,3

9,2

99,0

25-29

8,9

8,8

98,4

30-34

8,0

7,8

100,8

35-39

7,7

7,5

101,3

40-44

7,0

7,0

98,9

45-49

6,3

6,5

94,9

50-54

5,0

5,5

89,3

55-59

3,3

3,8

86,3

60-64

2,1

2,5

82,4

65+

5,3

7,9

66,1

100,0

100,0

98,1

Tổng cộng
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Mặc dù thanh niên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dân số ở
tất cả các vùng trên cả nước, nhưng giữa các vùng lại có sự
khác biệt khá rõ như minh họa trong Hình 2.
Hình 2. Tỷ trọng dân số trong độ tuổi 15-24 theo vùng

Vùng Đông Nam Bộ không chỉ được ghi nhận là vùng có tỷ
trọng dân số trong độ tuổi 15-24 cao nhất mà còn là vùng duy
nhất có tỷ lệ nữ thanh niên cao hơn nam thanh niên. Điều này
là do Đông Nam Bộ là nơi tập trung nhiều ngành công nghiệp
thâm dụng lao động như các nhà máy may mặc và giầy dép
ở Bình Dương và Đồng Nai nên đã thu hút nhiều lao động trẻ,
đặc biệt là lao động nữ, di cư từ các tỉnh và các vùng khác
trên cả nước đến làm việc. Ngược lại, vùng Đồng bằng sông
Hồng, trong đó có tỉnh Thái Bình, có tỷ lệ thanh niên thấp
nhất. Cách lý giải hợp lý nhất là do tỷ lệ xuất cư của thanh
niên tỉnh Thái Bình rất cao và mức sinh rất thấp của tỉnh này
trong giai đoạn 1985-1994.

10

Thanh niên Việt Nam: Tóm tắt một số chỉ số thống kê từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

2. XU HƯỚNG KẾT HÔN VÀ SINH SẢN
TĐTDS cũng cho biết thông
tin về tình trạng hôn nhân
của thanh niên. Tỷ lệ nữ
thanh niên trong độ tuổi
15-19 đã từng kết hôn
cao hơn nhiều so với
nam thanh niên ở cùng
độ tuổi (Hình 3). Tính
trên bình diện cả nước,
chỉ có 2,2% nam giới trong độ
tuổi 15-19 đã từng kết hôn, nhưng con số này của nữ giới ở
cùng độ tuổi cao hơn nhiều, lên tới 8,5%. Vùng Trung du và
miền núi phía Bắc có tỷ lệ dân số trong độ tuổi 15-19 đã từng
kết hôn cao nhất cả nước (17,4% đối với nữ và 7,7% đối với
nam), trong khi vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
lại có tỷ lệ thấp nhất (tương ứng 5,3% đối với nữ và 1,1% đối
với nam).
Hình 3. Tỷ lệ dân số độ tuổi 15-19 đã từng kết hôn
theo vùng
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Ở cấp tỉnh, chỉ có sáu tỉnh được ghi nhận là có trên 10%
nam giới kết hôn trước 20 tuổi. Tuy nhiên, có tới 23 tỉnh có
trên 10% nữ giới đã kết hôn ở độ tuổi 15-19 (Bản đồ 1). Một
số tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đặc biệt
là những tỉnh có nhiều nhóm dân tộc ít người sinh sống như
Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang và Lai
Châu, có khá nhiều người kết hôn ở độ tuổi 15-19. Lai Châu
là tỉnh có tỷ lệ kết hôn ở độ tuổi này lớn nhất, với 18,7% đối
với nam và 33,8% đối với nữ. Tương tự, nhóm dân số trong
độ tuổi 20-24 ở các vùng dân tộc ít người sinh sống cũng có
tỷ lệ dân số đã từng kết hôn cao, 24,1% đối với nam và 48,0%
đối với nữ. Trong nhóm dân số ở độ tuổi này, tỷ lệ goá vợ/
chồng, ly hôn hoặc ly thân rất thấp, dưới 1%. Rõ ràng kết hôn
sớm, đặc biệt tảo hôn ở các nhóm dân tộc đang là cản trở
cho nữ thanh niên tiếp tục nâng cao học vấn và sẽ sớm phải
đối mặt với những thách thức làm mẹ ở lứa tuổi thanh niên
và vị thành niên.
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Bản đồ 1. Tỷ lệ dân số độ tuổi 15-19 đã từng kết hôn, theo
giới tính và theo tỉnh
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Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (SMAM) tăng nhẹ trong 10
năm qua. Năm 1999, SMAM là 22,8 đối với nữ và 25,4 đối với
nam; đến năm 2009, SMAM của nữ vẫn giữ nguyên trong khi
SMAM của nam tăng lên 26,2. So sánh trên cả nước cho thấy
phụ nữ nhìn chung có xu hướng kết hôn sớm hơn nam giới
mặc dù có thể quan sát thấy sự khác biệt giữa các tỉnh/thành
phố giữa nông thôn và thành thị. Ví dụ, tuổi kết hôn trung bình
của cả nam và nữ thanh niên ở nông thôn thấp hơn khoảng
2 tuổi so với tuổi kết hôn trung bình của cả nam và nữ thanh
niên ở thành thị. Tương tự, với các nhóm dân số thanh niên
‘đã từng kết hôn’ ở trên, vùng Trung du và miền núi phía Bắc
có SMAM thấp nhất với 24,0 đối với nam và 21,2 đối với nữ.
Vùng Duyên hải miền Trung có SMAM cao nhất với 27,1 đối
với nam và 23 đối với nữ.
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Bản đồ 2. SMAM theo giới tính và tỉnh

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu
của nam giới
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Tuổi kết hôn trung bình lần đầu
của nữ giới
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Phân tích số liệu TĐTDS cũng khẳng định mô hình sinh của
Việt Nam vẫn đang tiếp tục chuyển từ sinh ‘sớm’ sang sinh
‘muộn’ dựa trên phân tích tỷ suất sinh đặc trưng theo độ tuổi
(ASFR) (được hiểu là số con trung bình do 1000 phụ nữ thuộc
một độ tuổi hoặc nhóm tuổi nhất định sinh ra trong năm).
Số liệu từ TĐTDS năm 1999 và 2009 cho thấy tỷ suất sinh
của nhóm dân số ở độ tuổi 15-24 đã giảm nhanh chóng. Cụ
thể, tỷ suất sinh của nhóm dân số ở độ tuổi 15-19 đã giảm
từ 29/1000 năm 1999 xuống còn 24/1000 năm 2009, và tỷ
suất sinh của nhóm dân số ở độ tuổi 20-24 giảm từ 158/1000
xuống 121/1000 trong cùng thời kỳ. Ngoài ra, ASFR cao nhất
đã chuyển từ nhóm tuổi 20-24 sang nhóm tuổi 25-29 tuổi. Sự
thay đổi trong mô hình sinh đã phản ánh một xu hướng đang
ngày càng tăng và trở nên rõ nét là phụ nữ thành thị sinh con
muộn hơn với tỷ suất sinh cao nhất thuộc về nhóm tuổi 25-29,
với giá trị là 129/1000. Ở khu vực nông thôn, ASFR cao nhất ở
nhóm tuổi 20-24 với giá trị là 144/1000 (Bảng 2). Đáng lưu ý là
tỷ suất sinh ở nông thôn cao gần gấp đôi ở thành thị cho thấy
một thực trạng chung là phụ nữ nông thôn không có nhiều cơ
hội được tiếp tục học lên cao so với phụ nữ thành thị. Do vậy,
trong khi phụ nữ thành thị có thể trì hoãn thời gian sinh con thì
phụ nữ nông thôn thường kết hôn và sinh con sớm hơn.
Bảng 2. Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (ASFR),
1999 và 2009
ASFR
Tuổi
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1999

2009
Tổng

Thành thị

Nông thôn

15-19

29

24

13

28

20-24

158

121

77

144

25-29

135

133

129

135

30-34

81

81

91

76

35-39

41

37

41

35

40-44

18

10

10

9

45-49

6

1

1

2
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Xu hướng về tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (ASFR) của
thanh niên như đã nêu càng cho thấy một thực tế rõ hơn là
Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ hội dân số ‘vàng’ với tỷ
trọng thanh niên trong tổng dân số ở mức cao nhất trong lịch
sử Việt Nam. Kết quả phân tích TĐTDS còn cho thấy nhóm
thanh niên không những đang chiếm ưu thế trong tổng dân
số, mà nhóm dân số trẻ này đang trải nghiệm những biến đổi
kinh tế-xã hội và văn hóa của đất nước và có xu hướng kết
hôn muộn hơn và có ít con hơn. Điều này sẽ có tác động lớn
đến các xu hướng về tăng trưởng dân số và cơ cấu gia đình
Việt Nam trong tương lai. Số liệu cũng chỉ ra sự khác biệt về
các chỉ số thống kê giữa các nhóm thanh niên và những khác
biệt này cần được giải quyết thông qua việc xây dựng và điều
chỉnh các chính sách và chương trình can thiệp đối với thanh
niên, như chính sách về sức khỏe sinh sản cho thanh niên
và vị thành niên, chính sách về giáo dục và đào tạo và tăng
cường cơ hội việc làm. Một điều rất quan trọng là các chính
sách này phải tính đến sự khác biệt vùng miền, đặc biệt là tập
trung vào những nơi còn chậm phát triển.
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3. TÌNH TRẠNG BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT,
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số liệu TĐTDS cung cấp
các thông tin về tỷ lệ nhập
học, trình độ giáo dục đã
đạt được và tỷ lệ bỏ học.
Kết quả cho thấy Việt
Nam đã đạt được các
chỉ tiêu đề ra trong Mục
tiêu Phát triển Thiên
niên kỷ (MDG) số 2 và 3
về phổ cập giáo dục tiểu học và nâng
cao bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Tỷ lệ biết đọc biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên ở Việt
Nam tăng từ 90% năm 1999 lên 93,5% năm 2009. Sự chênh
lệch về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ cũng giảm
xuống. Vào năm 2009, 95,8% nam giới từ 15 tuổi trở lên ‘có
thể đọc, viết và hiểu rõ nghĩa của tiếng Việt hoặc một thứ
tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số’6 trong khi tỷ lệ
này của nữ giới là 91,3%. Tỷ lệ này cao hơn nhiều ở nhóm
dân số trong độ tuổi 15-24. Vào năm 2009, tỷ lệ biết đọc biết
viết của thanh niên là 97,1% và sự khác biệt giữa nam thanh
niên và nữ thanh niên chỉ là 0,6 điểm phần trăm. Sự khác biệt
về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ trong nhóm thanh
niên đã giảm mạnh so với các nhóm dân số khác cho thấy
những kết quả đáng khích lệ trong việc xóa bỏ sự khác biệt
nam nữ về tỷ lệ biết đọc biết viết nói chung.

6. Theo định nghĩa về ‘biết đọc biết viết’ trong bảng hỏi của Tổng Điều tra Dân số
và Nhà ở năm 2009.
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Bản đồ 3. Tỷ lệ biết đọc biết viết của thanh niên theo tỉnh
và tỷ số nam/nữ thanh niên biết đọc biết viết

Tỷ lệ biết đọc biết viết của dân
số 15-24 tuổi
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Mặc dù tỷ lệ biết đọc biết viết đạt được những kết quả ấn
tượng như trên nhưng vẫn còn tồn tại sự khác biệt giữa các
vùng địa lý (Bản đồ 3). Bản đồ này cho thấy những vùng có
trình độ phát triển thấp hơn thường có tỷ lệ thanh niên biết
đọc biết viết thấp hơn và khoảng cách giữa nam về tỷ lệ này
lại lớn hơn. Ví dụ, khu vực Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ
thanh niên biết đọc biết viết cao nhất (99,2%) và sự khác
biệt giữa nam và nữ ở chỉ số này là rất nhỏ. Ngược lại, vùng
Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ biết đọc biết viết thấp
nhất (91,2%) nhưng sự khác biệt nam-nữ về tỷ lệ này lại
cao nhất. Đặc biệt ở một số tỉnh như Hà Giang, Lào Cai, Lai
Châu, Điện Biên và Sơn La thì sự khác biệt giới trung bình
vào khoảng hơn 10 điểm phần trăm, trong đó Lai Châu là
tỉnh có tỷ lệ biết đọc biết viết thấp nhất đối với cả nam và nữ
thanh niên và có khoảng cách cao nhất là 25,8 điểm phần
trăm (85,7% cho nam và 59,9% cho nữ). Thực trạng này đòi
hỏi phải có những nỗ lực lớn không chỉ trong việc xóa mù chữ
cho các tỉnh khó khăn ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc
mà còn phải thu hẹp khoảng cách giới về tỷ lệ biết chữ. Việc
xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục phù hợp,
đặc biệt tập trung hơn cho các nhóm dân tộc ít người là một
giải pháp để tăng quyền cho nữ giới trong cuộc sống gia đình,
xã hội và hoạt động kinh tế của họ.
Hình 4. Tỷ lệ đi học theo nhóm tuổi
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Cùng với tỷ lệ biết đọc biết viết cao, các chỉ số về tỷ lệ đi học
cũng cho thấy kết quả khả quan về thế hệ thanh niên hiện nay
và trong tương lai, cũng như phản ánh những tiến bộ của Việt
Nam, đặc biệt ở khu vực thành thị, trong việc đạt được Mục
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 2 (MDG2) về phổ cập giáo
dục tiểu học (Hình 4).
Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 15-19 và 20-24 ‘chưa bao giờ đi
học’ chỉ chiếm tương ứng 2% và 3,1%. Sự khác biệt giới về
tỷ lệ ‘chưa bao giờ đi học’ trong thanh niên là không đáng kể.
Hệ thống giáo dục hiện nay của Việt Nam khuyến khích thanh
niên ở độ tuổi 15-19 học bậc trung học phổ thông và những
thanh niên ở độ tuổi 20-24 tiếp tục học nghề, cao đẳng hoặc
đại học. Tuy nhiên, tỷ lệ đi học của thanh niên ở độ tuổi 15-19
tương ứng là 54,6% cho thấy gần 1/2 thanh niên ở độ tuổi
15-19 không học tiếp ở bậc cao hơn sau khi hoàn thành bậc
trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Như đã nêu, nâng cao chất lượng lực lượng lao động trẻ
là chìa khóa thành công trong phát triển kinh tế-xã hội và
phát triển nguồn nhân lực. Mặc dù các kết quả đạt được của
MDG2 về tỷ lệ biết đọc biết viết và tỷ lệ hoàn thành giáo dục
tiểu học của thanh niên rất ấn tượng, nhưng sự khác biệt về
mặt địa lý và giới vẫn tồn tại, đòi hỏi cần nhiều nỗ lực hơn
nữa để giảm bớt những khác biệt này. Hơn nữa, số liệu cũng
cho thấy một tỷ lệ lớn thanh niên không tiếp tục theo học ở
bậc cao hơn sau khi hoàn thành bậc trung học cơ sở và trung
học phổ thông. Điều này gợi ý rằng cần nỗ lực hơn nữa nhằm
xây dựng một nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng cao có
khả năng đáp ứng được yêu cầu của các ngành nghề, và duy
trì và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế
toàn cầu. Rõ ràng, cần tập trung phát triển các chương trình
về sức khỏe sinh sản, giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao
quyền năng của phụ nữ, tăng cơ hội việc làm và năng suất
lao động, và nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ thanh
niên hiện nay và tương lai.
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4. DI CƯ
TĐTDS năm 2009 định
nghĩa người di cư là người
có nơi thường trú 5 năm
trước thời điểm điều tra
khác với nơi thường trú
hiện tại. Định nghĩa này
bao gồm những người
di cư trong vòng 5 năm
trước thời điểm điều
tra, và không xác định được
một số loại hình di cư như người di cư tạm thời hoặc di cư
con lắc cũng như trẻ em từ 5 tuổi trở xuống di cư. Mặc dù có
những hạn chế nhất định từ định nghĩa đó, các kết quả phân
tích số liệu TĐTDS được thể hiện trong Hình 5 cho thấy một
bức tranh sinh động về tình hình di cư dài hạn trong nước ở
Việt Nam, đó là dân số trong độ tuổi 15-24 không chỉ chiếm
tỷ trọng lớn nhất trong nhóm người di cư, mà phần lớn trong
số này lại là nữ thanh niên. Một điểm cần lưu ý là tuổi trung vị
của tất cả người di cư trong TĐTDS là 24 - đúng bằng độ tuổi
cao nhất theo định nghĩa về thanh niên ở trong tài liệu này.
Hình 5. Cơ cấu người di cư theo tuổi và giới tính, 2009

Thanh niên Việt Nam: Tóm tắt một số chỉ số thống kê từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

25

Hình 6 mô tả chi tiết hơn về điểm đến của thanh niên di cư.
Dân số trong độ tuổi 15-24 có xu hướng di cư ra thành thị,
trong khi dân số ở độ tuổi từ 25 trở lên lại có xu hướng di cư
đến cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Điều này cho thấy
di cư của thanh niên đóng vai trò quan trọng trong phát triển
khu vực đô thị trong thập kỷ vừa qua. Điều này cũng có nghĩa
là chỉ khi chính sách phát triển đô thị phù hợp có tính đến các
dòng di cư và sự biến động dân số thì lúc đó người di cư mới
có thể tiếp cận được tới các dịch vụ xã hội và cơ hội việc làm.
Quan trọng hơn, do nữ giới chiếm tỷ trọng lớn trong số thanh
niên di cư nên việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản
cho nữ thanh niên di cư nhằm bảo vệ họ trước các rủi ro sức
khỏe không đáng có là điều rất cần thiết.
Hình 6. Người di cư phân theo điểm đi và điểm đến, 2009
Số người

Phân tích sâu hơn về nhóm di cư độ tuổi 15-24 theo vùng,
tỉnh, giới tính và tình trạng đi học lại cho chúng ta thấy nhiều
điều thú vị (Hình 7). Ở tất cả các vùng, nữ giới chiếm tỷ lệ
cao hơn so với nam giới trong số thanh niên di cư. Vùng
Đông Nam Bộ là nơi có tỷ lệ nam và nữ thanh niên nhập cư
cao nhất. Vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm vị trí thứ hai về
tỷ lệ nữ thanh niên nhập cư. Đây cũng là vùng tập trung các
khu kinh tế trọng điểm ở Đông Bắc Bộ và các thành phố lớn
về phát triển kinh tế ở miền Bắc như Hà Nội và Hải Phòng,
trong khi đó vùng Tây Nguyên đứng vị trí thứ hai về tỷ lệ nam
thanh niên nhập cư.
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Hình 7. Tỷ lệ dân số độ tuổi 15-24 di cư theo giới tính
và vùng

Không có gì ngạc nhiên khi Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình
Dương và Đồng Nai là những điểm đến chủ yếu của thanh
niên (Bản đồ 4) do đây là những tỉnh/thành phố có tốc độ
tăng trưởng kinh tế cao và là nơi có nhiều khu công nghiệp
và doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó, Tp. Hồ Chí Minh và
Hà Nội còn thu hút một lượng lớn thanh niên đến vì có nhiều
trường đào tạo nghề, cao đẳng hoặc đại học.
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Bản đồ 4. Tỷ lệ phần trăm người di cư độ tuổi 15-24 theo
giới tính và tỉnh

Hoàng Sa

Trường Sa
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Hình 8 minh họa tình trạng đi học và bằng cấp giáo dục cao
nhất của nhóm di cư độ tuổi 15-24 phân theo giới tính. Mặc
dù nữ giới chiếm tỷ trọng lớn trong thanh niên di cư, nhưng
tỷ lệ đang đi học của nam thanh niên di cư cao hơn nữ thanh
niên di cư. Thực trạng này cho thấy mục đích chủ yếu của
nam thanh niên di cư là đào tạo, trong khi mục đích chủ yếu
của nữ thanh niên di cư là kiếm việc làm. Điều này càng tô
đậm hơn một thực trạng khác là giữa những người di cư thì
nữ giới có ít cơ hội được tiếp cận giáo dục trình độ cao hơn
so với nam giới. Tuy nhiên, phần lớn thanh niên di cư, cả
nam và nữ đều đã hoàn thành giáo dục ở bậc trung học cơ
sở hoặc trung học phổ thông.
Hình 8. Tình trạng đi học và trình độ giáo dục cao nhất
của thanh niên 15-24 tuổi di cư, theo giới tính

Số liệu TĐTDS năm 2009 cũng cung cấp thông tin về điều
kiện sống của hộ gia đình thanh niên di cư độ tuổi 15-24.
Nhìn chung, phần lớn thanh niên di cư đến các khu vực đô
thị và những nơi có điều kiện sống và kinh tế-xã hội tốt hơn,
do đó được hưởng những điều kiện sống như nhà ở, nguồn
nước sinh hoạt, vệ sinh tốt hơn so với thanh niên không di
cư phần đông ở các khu vực nông thôn. Hình 9 cho thấy tỷ lệ
thanh niên di cư sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố cao
hơn so với thanh niên không di cư. Tuy nhiên, có thể quan sát
thấy có sự khác biệt nam nữ trong thanh niên di cư. Mặc dù
nữ giới chiếm phần lớn trong thanh niên di cư nhưng tỷ lệ nữ
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thanh niên di cư sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố thấp
hơn so với nam thanh niên di cư (93% đối với nữ thanh niên
nhập cư và 95% đối với nam thanh niên nhập cư), trong khi
đó không có sự khác biệt giữa nam và nữ về chỉ tiêu này đối
với nhóm thanh niên không di cư.
Hình 9. Điều kiện nhà ở theo tình trạng di cư và giới tính

Có thể thấy ‘nhân tố thu hút’ chủ yếu của di cư trong thanh niên
chính là sức hút của các đô thị lớn với nhiều cơ hội học hành,
công việc và điều kiện sống. Tuy nhiên, làn sóng di cư mạnh
mẽ đang tạo ra những sức ép lớn đến khả năng cung cấp các
dịch vụ xã hội ở các khu đô thị như y tế, giáo dục. Nếu các nhà
hoạch định chính sách đô thị không tính hết được những tác
động của dòng di cư để có sự đáp ứng và điều chỉnh chính
sách phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của nhóm dân số thì
chúng ta sẽ phải chứng kiến nhiều đô thị loay hoay giải quyết
sức ép ngày càng lớn về cơ sở hạ tầng cũng như sự bất cân
đối trong phát triển của tất cả các khu vực. Ngược lại, dòng
chảy nhân lực ở các tỉnh bị mất lao động, đặc biệt là mất đi một
số lượng lớn thanh niên có trình độ giáo dục, lại đặt ra những
thách thức cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.
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5. THAM GIA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
Ở Việt Nam, dân số trong
độ tuổi 15-24 chiếm một tỷ
trọng lớn trong lực lượng
lao động. Kết quả TĐTDS
năm 2009 cho thấy hơn
40% dân số độ tuổi 1519 và xấp xỉ 80% dân
số trong độ tuổi 20-24
tham gia lực lượng lao
động (Hình 10). Tỷ lệ tham gia
lực lượng lao động của nữ thanh niên thấp hơn so với nam
thanh niên. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nhóm dân
số trẻ tuổi hơn cũng thấp hơn nhóm cao tuổi hơn.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của thanh niên ở khu vực
thành thị và nông thôn có sự khác biệt rõ rệt (Hình 11). Tỷ
lệ thanh niên độ tuổi 15-19 ở thành thị tham gia lực lượng
lao động ít hơn nhiều so với nhóm cùng độ tuổi ở nông thôn,
nhưng nhóm ở độ tuổi 25-29 ở thành thị lại có tỷ lệ tham gia lực
lượng lao động cao hơn nhóm cùng độ tuổi này ở nông thôn.
Điều này chứng tỏ rằng thanh niên ở nông thôn tham gia vào
lực lượng lao động sớm và có ít cơ hội hơn thanh niên thành
thị trong việc tiếp tục đi học và nâng cao trình độ học vấn.
Hình 10. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo nhóm
tuổi và giới tính
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Hình 11. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
theo nhóm tuổi và khu vực

Hình 12 thể hiện tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo vùng
và giới tính. Kết quả cho thấy tỷ lệ nam thanh niên tham gia
lực lượng lao động cao hơn nữ thanh niên ở tất cả các vùng
trừ vùng Trung du và vùng núi phía Bắc và vùng Đồng bằng
sông Hồng. So sánh giữa các vùng cho thấy tỷ lệ tham gia
lực lượng lao động của thanh niên độ tuổi 15-24 ở khu vực
Trung du và miền núi phía Bắc là cao nhất, song tỷ lệ biết đọc
biết viết của họ lại thấp. Điều đó cho thấy cần có chính sách
hỗ trợ để thanh niên các vùng này có thể nâng cao trình độ
học vấn và được tiếp cận tới hệ thống đào tạo nghề phù hợp
nhằm tăng cơ hội việc làm và cải thiện năng suất lao động.
Hình 12. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của thanh
niên 15-24 tuổi theo vùng và giới tính
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Trong số những thanh niên được coi là ‘đang có việc làm’
trong Hình 12 thì lao động tự làm việc chiếm đa số (Hình 13).
Hình 13. Lao động thanh niên theo công việc và giới tính

Phân theo khu vực kinh tế, số liệu phân tách theo giới cho
thấy hầu hết thanh niên làm việc trong các hộ sản xuất kinh
doanh cá thể hoặc khu vực tư nhân (Hình 14). Nếu công
việc và năng suất lao động của khu vực kinh tế hộ gia đình
và tư nhân được cải thiện, chắc chắn khả năng tạo việc làm
cho thanh niên cũng được cải thiện. Số liệu cũng cho thấy,
trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, lao động
nữ thanh niên cao hơn hai lần lao động nam thanh niên; nói
cách khác, khu vực kinh tế này thu hút lao động nữ trẻ tuổi.
Trong các khu vực kinh tế khác, nam và nữ lao động khá
tương đồng.
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Hình 14. Lao động thanh niên theo loại hình kinh tế và
giới tính, 2009
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6. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
Việt Nam đã bước vào thời
kỳ dân số ‘vàng’ có thể kéo
dài trong vòng ít nhất 30
năm tới. Đây là thời cơ ‘có
một không hai’ mà các
nhà hoạch định chính
sách cần tận dụng và
phải coi thế hệ thanh
niên là nhân tố đóng góp
quan trọng vào việc gây dựng
con đường tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.
Dựa trên số liệu mẫu 15% của TĐTDS năm 2009, tài liệu
này cho thấy dân số độ tuổi thanh niên đại diện cho một lực
lượng lao động đông đảo quan trọng ở Việt Nam hiện nay và
trong tương lai. Một số chỉ số, đặc biệt về giáo dục và bình
đẳng giới, đã thể hiện những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt
được trong thập kỷ vừa qua đối với các Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ (MDGs). Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng cho
thấy có sự khác biệt rõ ràng về mặt địa lý, giới, tình trạng hôn
nhân, điều kiện sống và tham gia lực lượng lao động của các
nhóm thanh niên.
Phân tích về tình trạng hôn nhân và sinh sản của nhóm dân
số thanh niên cho thấy mô hình sinh và xu hướng kết hôn
đang chuyển từ ‘sớm’ sang ‘muộn’. Đây sẽ là nhân tố tác
động lớn đến cấu trúc dân số và gia đình trong tương lai. Kết
quả phân tích số liệu cho thấy tồn tại sự khác biệt theo vùng
về các chỉ số này, trong đó thanh niên sống ở vùng sâu, vùng
xa và vùng nông thôn là những nhóm thanh niên gặp nhiều
bất lợi. Để giải quyết vấn đề này, các chính sách và chương
trình dành cho thanh niên như sức khỏe sinh sản, giáo dục
và đào tạo cần phải được xây dựng có tính đến sự khác biệt
giữa các khu vực địa lý, đặc biệt với các vùng và các tỉnh
chậm phát triển trong cả nước.
Các chỉ số về tỷ lệ biết đọc biết viết cho thấy sự tiến bộ đáng
kể trên phạm vi toàn quốc, nhưng cũng vẫn tồn tại sự khác
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biệt giữa các vùng. Thực trạng này đòi hỏi phải nỗ lực hơn
nữa trong việc giảm bớt tình trạng mù chữ ở các vùng thiệt
thòi thuộc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, cũng như
tập trung hơn vào giảm bất bình đẳng giới. Gần một nửa
thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 15-19 không tiếp tục học
ở bậc cao hơn sau khi hoàn thành giáo dục trung học cơ sở
và trung học phổ thông. Điều này cũng ngụ ý rằng nguồn lao
động của Việt Nam cần phải được đào tạo tốt hơn thì mới có
thể đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành nghề cũng như
tăng sức cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.
Thanh niên chiếm tỷ trọng lớn trong các dòng di cư và nữ
thanh niên chiếm phần lớn trong dân số thanh niên di cư. Di
cư của thanh niên không chỉ tác động đến thay đổi cấu trúc
tuổi và giới tính ở các vùng và các tỉnh/thành phố, mà còn
làm thay đổi một cách căn bản quá trình đô thị hóa ở Việt
Nam hiện nay và trong tương lai. Sự biến động dân số này
đòi hỏi phải có những chính sách và chương trình phù hợp
trong việc phát triển kinh tế xã hội trong các vùng và góp
phần điều chỉnh các luồng di cư. Các chính sách này cũng
cần chú trọng tới nhóm nữ thanh niên di cư, đặc biệt quan
tâm tới nâng cao điều kiện sống và tiếp cận các dịch vụ xã
hội của nhóm dân số này. Đáp ứng các nhu cầu chưa được
thỏa mãn của người di cư tại nơi đến cũng cần phải gắn liền
với việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại nơi đi. Như đã
trình bày, các tỉnh có dòng xuất cư lớn sẽ không chỉ đối mặt
với tình trạng thiếu lao động có kỹ năng và được giáo dục mà
còn đối mặt với hiện trạng ngày càng rõ nét là sự hình thành
các hộ gia đình ‘khuyết thế hệ’ mà ở đó trẻ em chỉ sống với
người cao tuổi còn cha mẹ chúng thì rời đi nơi khác để tìm
nguồn sinh kế.
Các chỉ số về việc làm từ TĐTDS năm 2009 cũng cho thấy
những đặc điểm của thị trường lao động có tác động đến
thanh niên ở Việt Nam. Sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng về
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cho thấy sự chênh lệch về
cơ hội việc làm và giáo dục giữa các tỉnh. Trong khi tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động của thanh niên khu vực Trung du và
miền núi phía Bắc đạt gần 80% thì tỷ lệ này cho thanh niên
ở Đồng bằng sông Hồng chỉ là 50%. Hơn nữa, thanh niên có
xu hướng tìm kiếm việc làm ở các khu vực thành thị hơn là ở
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nông thôn. Số liệu cũng cho thấy phần lớn thanh niên đang
có việc làm là tự làm việc hoặc làm cho các doanh nghiệp
hộ gia đình. Một kết quả đáng ngạc nhiên là các số liệu của
từ TĐTDS không cho thấy có sự chênh lệch giữa nam và nữ
thanh niên về tỷ lệ có việc làm.
Tóm lại, tài liệu tóm tắt các chỉ số quan trọng về thanh niên
rút ra từ các phân tích số liệu TĐTDS năm 2009 cho thấy
vẫn còn hạn chế về sự tiếp tục tham gia đi học để đạt được
trình độ cao hơn trong thanh niên và có sự khác biệt về giới
và vùng về một số chỉ số quan trọng của nhóm dân số trong
độ tuổi 15-24. Tài liệu này cho thấy tầm quan trọng của việc
sử dụng các số liệu phân tách theo tuổi và giới tính trong
việc xây dựng các chính sách có hiệu quả và dựa trên bằng
chứng ở cả cấp độ quốc gia, vùng và tỉnh. Việc tận dụng
cơ hội dân số ‘vàng’ đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn nữa vào
nguồn nhân lực, đặc biệt là tăng cường giáo dục, đào tạo,
chuyên môn kỹ thuật và cơ hội cho thế hệ trẻ. Điều rất quan
trọng là các chính sách và chiến lược cần tính đến những
khác biệt về kinh tế-xã hội và văn hóa, và cần phải tận dụng
một cách triệt để cơ hội dân số ‘vàng.’
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