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Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo 
Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân 
số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân 
số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Tiếp theo các kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được Tổng cục Thống 
kê công bố ngày 19/12/2019, một số chủ đề quan trọng như mất cân bằng giới tính khi sinh, mức 
sinh, di cư và đô thị hoá, già hóa dân số tiếp tục được phân tích sâu nhằm cung cấp những bằng 
chứng quan trọng về thực trạng và những khuyến nghị chính sách phù hợp đáp ứng những thay 
đổi nhân khẩu học và xã hội cho phát triển bền vững.

Sách chuyên khảo “Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam” đã được xây dựng, sử dụng số 
liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2009 cùng một số nguồn khác, là sự 
tiếp nối những phân tích trước đây về già hóa dân số ở Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy xu 
hướng già hóa dân số tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng ở Việt Nam, đòi hỏi phải có những 
chính sách và chương trình thích ứng với xu hướng nhân khẩu học này. Các phân tích cũng chỉ ra 
các đặc điểm của nhóm dân số cao tuổi và đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam đáp ứng với 
các nhu cầu đặc thù của người cao tuổi, đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc và phát huy như 
một nguồn lực và đóng góp tốt nhất tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Sách chuyên khảo này được biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc. Chúng 
tôi trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Giang Thanh Long (Giảng viên cao cấp, Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân) đã thực hiện phân tích số liệu và soạn thảo sách chuyên khảo này. Chúng tôi bày 
tỏ lời cảm ơn chân thành tới các chuyên gia, cán bộ của Văn phòng Quỹ dân số Liên hợp quốc tại 
Việt Nam, Văn phòng Quỹ dân số Liên hợp quốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã có những góp 
ý sâu sắc và quí báu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện sách chuyên khảo. 

Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm chuyên sâu về già hóa dân số ở Việt Nam, 
một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà lập chính 
sách và cả xã hội. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đọc giả, để tiếp tục nâng cao 
chất lượng cho các xuất bản phẩm tiếp theo của Tổng cục Thống kê và Quỹ dân số Liên hợp quốc.  

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

LỜI NÓI ĐẦU
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Già hóa dân số nhanh và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng đang tạo ra những cơ hội song 
hành với những thách thức cho Việt Nam. Để có những quyết sách phù hợp, thích ứng với dân số 
già hóa đòi hỏi phải có những thông tin, dữ liệu phản ánh sát thực về xu hướng thay đổi nhân khẩu 
và các đặc trưng quan trọng của người cao tuổi (NCT) theo thời gian. Chuyên khảo “Già hóa dân số 
và người cao tuổi ở Việt Nam” cung cấp một “hồ sơ theo thời gian” của dân số cao tuổi (là những 
người từ 60 tuổi trở lên)1 ở Việt Nam trong 10 năm qua. Chuyên khảo này phân tích dữ liệu từ hai 
cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐT) năm 2009 và năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 xảy 
ra, với cỡ mẫu có tính đại diện quốc gia cho toàn bộ dân số cao tuổi với số người tương ứng là 7,45 
triệu NCT vào năm 2009 và 11,41 triệu NCT vào năm 2019, báo cáo này phân tích các khía cạnh 
nhân khẩu, kinh tế, xã hội và sức khỏe để đưa ra một số gợi ý chính sách.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH:
Sách chuyên khảo này phân tích xu hướng già hóa dân số và dân số cao tuổi theo các nhóm chủ đề: 
i) Xu hướng già hóa dân số và các đặc trưng nhân khẩu của NCT; ii) Các đặc trưng kinh tế và xã hội 
của NCT; và iii) Các vấn đề sức khỏe của NCT.

1. Xu hướng già hóa và các đặc trưng nhân khẩu của NCT Việt Nam
•    Trong giai đoạn 2009-2019, dân số cao tuổi tăng từ 7,45 triệu lên 11,41 triệu, tương ứng với tăng 

từ 8,68% lên 11,86% tổng dân số. Dân số cao tuổi tăng thêm chiếm gần 40% tổng dân số tăng 
thêm. Cũng trong giai đoạn này, tổng dân số tăng trung bình 1,14%/năm thì dân số cao tuổi tăng 
tới 4,35%/năm. Trong số NCT tăng thêm, nhóm NCT sơ lão (60-69) có tốc độ tăng cao nhất, tiếp 
đó là nhóm NCT đại lão (từ 80 tuổi trở lên).

•    Xét theo giới tính, số lượng tăng thêm của phụ nữ cao tuổi lớn hơn nam giới cao tuổi. Tuy nhiên, 
trong giai đoạn 2009-2019, tốc độ tăng dân số hàng năm của nhóm phụ nữ cao tuổi cao  hơn so 
với nhóm nam giới cao tuổi, tương ứng là 4,09% và 4,72%. Tỷ số giới tính – tỷ số cho biết cứ 100 
nam giới cao tuổi thì có bao nhiêu phụ nữ cao tuổi ở trong cùng nhóm tuổi – có xu hướng giảm 
ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng sự khác biệt giữa nhóm đại lão còn cao. 

•    Tỷ lệ NCT sống ở thành thị tăng lên do quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, càng cao tuổi thì tỷ lệ NCT 
sống ở nông thôn lại tăng lên.

•    Chỉ số già hóa của dân số Việt Nam, được đo bằng số người cao tuổi (từ 60 trở lên) trên 100 trẻ 
em (từ 0 đến 14 tuổi) có quan hệ khá chặt chẽ (có ý nghĩa thống kê) với tổng tỷ suất sinh và tỷ lệ 
di cư thuần ở các tỉnh. Các tỉnh có tổng tỷ suất sinh thấp hơn và tỷ lệ di cư thuần thấp hơn (người 
di cư đi nhiều hơn người di cư đến) thì có xu hướng có chỉ số già hóa cao hơn, và ngược lại.

•    Dự báo dân số tới năm 2069 theo giả định mức sinh trung bình cho thấy, số lượng NCT sẽ đạt 
17,28 triệu người (chiếm 16,5% tổng dân số) vào năm 2029; 22,29 triệu người (chiếm 20,21% 
tổng dân số) vào năm 2038; 28,61 triệu người (chiếm 24,88% tổng dân số) vào năm 2049 và 31,69 

TÓM TẮT TOÀN VĂN

1.    Luật Người cao tuổi Việt Nam năm 2009 quy định người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên. Trong sách chuyên khảo 
này, theo nhóm tuổi thì người cao tuổi gồm có những người sơ lão (60-69), những người trung lão (70-79) và những người 
đại lão (từ 80 tuổi trở lên). 
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triệu người (chiếm 27,11% tổng dân số) vào năm 2069. Sự gia tăng của dân số cao tuổi chủ yếu 
do sự gia tăng của nhóm trung lão và đại lão.

•    Dự báo dân số theo giả định mức sinh trung bình cho thấy tỷ lệ người 65 tuổi trở lên sẽ đạt 
14,17% tổng dân số vào năm 2036. Khi đó Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già.

•    Dự báo dân số theo giả định mức sinh trung bình cho thấy, số lượng phụ nữ cao tuổi tăng nhanh 
hơn số lượng nam giới cao tuổi, nhưng tỷ số giới tính có xu hướng giảm xuống do những giả 
định về tỷ số giới tính khi sinh giảm và khác biệt về tỷ suất chết của nam giới và phụ nữ cao tuổi 
giảm xuống.   

•    Dự báo dân số theo giả định mức sinh trung bình cũng cho thấy xu hướng NCT sống ở đô thị 
ngày càng nhiều. Tuy nhiên, càng tuổi cao hơn, NCT lại có xu hướng sống ở nông thôn nhiều hơn.

2. Các đặc trưng kinh tế-xã hội của NCT Việt Nam:
•    Về tình trạng hôn nhân, phần lớn NCT đang có vợ/chồng hoặc góa, trong khi các tình trạng khác 

(ly thân, ly dị hoặc chưa kết hôn) chiếm tỷ lệ nhỏ. Theo thời gian, tỷ lệ đang có vợ/chồng tăng lên 
(từ 61% lên gần 68%) trong khi tỷ lệ góa vợ/chồng giảm (từ 36,62% xuống 28,19%). Xét trong 
nhóm NCT đang góa vợ/chồng, phụ nữ cao tuổi chiếm tới hơn 80% ở tất cả các nhóm tuổi.

•    Trình độ học vấn của dân số cao tuổi cải thiện đáng kể theo thời gian. Tuy nhiên, xét theo từng 
trình độ, có sự khác biệt khá rõ theo giới tính và khu vực sống, trong đó nam giới và người sống 
ở thành thị có tỷ lệ có học vấn cao hơn phụ nữ và người sống ở nông thôn.

•    Ở cả hai cuộc tổng điều tra, khoảng 35% NCT vẫn đang làm việc. Tuy nhiên, phần lớn là lao động 
dễ tổn thương (tự làm hoặc lao động gia đình) và có sự khác biệt rõ rệt theo giới tính, độ tuổi và 
khu vực sống. 

•    Xét theo sắp xếp cuộc sống của hộ gia đình, tỷ lệ NCT sống một mình hoặc sống chỉ với vợ/chồng 
tăng lên, trong khi các nhóm khác có xu hướng giảm xuống. Sự khác biệt giữa các vùng về sắp 
xếp cuộc sống của NCT một phần do tác động của di cư. 

•    Gần 100% hộ gia đình NCT dùng điện lưới; gần 50% sử dụng nước máy như là nguồn nước uống 
chính; và gần 90% sử dụng hố xí tự hoại (ở bên trong hoặc ngoài nhà). Tuy nhiên, sự khác biệt 
giữa các nhóm cao tuổi theo khu vực sống và theo dân tộc là rất rõ, trong đó NCT sống ở nông 
thôn và NCT là dân tộc thiểu số thường sống trong các hộ có điều kiện sống thấp hơn NCT sống 
ở thành thị và NCT là dân tộc Kinh. Sự khác biệt cũng thấy rõ trong việc sở hữu các tài sản trong 
hộ gia đình, đặc biệt với những đồ gia dụng hiện đại, có giá trị.

3. Các vấn đề sức khỏe của NCT Việt Nam
•    Mặc dù hai cuộc tổng điều tra có những câu hỏi khác nhau về khuyết tật (như nhìn, nghe) và hạn 

chế về chức năng (như đi bộ, nhớ và tập trung và tự chăm sóc) nhưng nhìn chung tỷ lệ gặp khó 
khăn của NCT khi thực hiện các chức năng đã giảm đi. Tuy nhiên, xét theo từng loại khuyết tật 
và chức năng, có thể thấy rõ sự khác biệt trong tỷ lệ gặp khó khăn theo độ tuổi (người càng cao 
tuổi, tỷ lệ gặp khó khăn càng cao và đặc biệt với nhóm đại lão), về giới tính (phụ nữ thường có tỷ 
lệ gặp khó khăn cao hơn nam giới); về dân tộc (NCT dân tộc thiểu số có tỷ lệ gặp khó khăn cao 
hơn NCT là người Kinh), và về khu vực sống (NCT sống ở nông thôn có tỷ lệ gặp khó khăn cao 
hơn NCT sống ở thành thị).

•    Xét theo khả năng tự chăm sóc, sự khác biệt cũng có xu hướng như đã nêu. Tuy nhiên, tình trạng 
“khó khăn” và “không thể thực hiện” với nhóm NCT đại lão (từ 80 tuổi trở lên) lớn hơn rất nhiều 
so với hai nhóm NCT còn lại.
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4. Khuyến nghị 
Từ những thực tế nên trên, sách chuyên khảo đã bàn luận một số chính sách liên quan như sau.

•    Mức sinh giảm là yếu tổ chính quyết định tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Do đó, cần xây 
dựng các chính sách và chương trình đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tiếp cận đến các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng và các hỗ trợ về dịch vụ xã hội để mọi người có thể 
đưa ra các lựa chọn sinh sản phù hợp.

•    Di cư là một yếu tố khiến cho già hóa dân số không đồng nhất giữa các vùng kinh tế -xã hội, các 
tỉnh cũng như giữa khu vực thành thị và nông thôn. Cần có các chính sách phát triển kinh tế-xã 
hội cân bằng giữa các vùng và các tỉnh/thành phố và các vùng xuất cư-nhập cư để thích ứng với 
sự biến đổi dân số, đồng thời điều tiết luồng di cư, giải quyết vấn đề chênh lệch chỉ số già hóa của 
các địa phương, và giảm bất bình đẳng giữa các vùng, các tỉnh và khu vực sinh sống.

•    Tỷ lệ người cao tuổi nữ cao ở các nhóm tuổi cao hơn và sự khác biệt trong phân bố dân số cao 
tuổi giữa thành thị và nông thôn đòi hỏi phải có các chính sách nhạy cảm về giới hơn đối với 
người cao tuổi, đồng thời lồng ghép vấn đề già hóa trong các chương trình và chính sách phát 
triển đô thị và phát triển nông thôn. 

•    Về chính sách liên quan tới đời sống kinh tế-xã hội của NCT: 

     ▪    Việc xây dựng các chính sách cho NCT cần phải tính đến những khác biệt giữa các nhóm dân số 
để giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong đời sống kinh tế-xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nguồn 
lực còn hạn chế. Những nhóm NCT yếu thế hơn (như nhóm từ 80 tuổi trở lên, những người sống 
ở khu vực nông thôn, phụ nữ cao tuổi, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nạn nhân 
của bạo lực) cần có những ưu tiên hơn trong thiết kế và thực hiện các chính sách. 

     ▪    Cần có chính sách khuyến khích NCT và tạo điều kiện cho NCT đưa ra lựa chọn về việc tiếp tục 
làm việc phù hợp với sức khỏe và chuyên môn, kỹ năng để hướng tới già hóa chủ động về mặt 
kinh tế. Cụ thể, cần xây dựng và hiện thực hóa các chương trình học tập suốt đời để tạo điều 
kiện cho NCT tiếp cận và cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới nhằm phục vụ các công việc mà 
họ mong muốn được tiếp tục cống hiến.

     ▪    Các thế hệ NCT trong tương lai có trình độ học vấn và kỹ năng ngày càng cao là một nguồn 
lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các chính sách thích ứng với già hóa dân 
số cần tập trung vào đẩy mạnh hơn nữa vai trò, sự tham gia và đóng góp của NCT vào mọi 
mặt của kinh tế-xã hội.   

•    Về chính sách liên quan tới chăm sóc dài hạn cho NCT: 

     ▪    Cần đẩy mạnh hơn nữa hệ thống chăm sóc sức khỏe cho NCT để tạo điều kiện thuận lợi cho 
NCT tiếp cận được với dịch vụ y tế.

     ▪    Tăng chi tiêu của chính phủ cho việc hỗ trợ NCT, đặc biệt là những NCT khuyết tật và có khó 
khăn về các chức năng, nhằm giải quyết và đáp ứng nhu cầu chăm sóc của NCT khi sức khỏe 
bị suy giảm.

     ▪    Cần xây dựng được gói dịch vụ về chăm sóc dài hạn cho NCT, bao gồm các chăm sóc về y tế, 
chăm sóc xã hội và chăm sóc tinh thần cho NCT nhằm đảm bảo hòa nhập xã hội, cải thiện tình 
trạng sức khỏe và hỗ trợ NCT trong chăm sóc cá nhân hàng ngày (ăn uống, vệ sinh cá nhân, 
tắm rửa, thay quần áo, vận động).

     ▪    Những thay đổi về sắp xếp cuộc sống cho thấy NCT sẽ phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn 
nên cần phát triển các dịch vụ và hoạt động chăm sóc (đặc biệt tại nhà và cộng đồng) để NCT 
có thể tiếp cận một cách dễ dàng.
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     ▪    Cần có những nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các chính sách liên quan tới bảo hiểm chăm 
sóc dài hạn.

     ▪    Đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân trong chăm sóc NCT thông qua tăng cường hợp 
tác công-tư (PPP) trong lĩnh vực chăm sóc NCT và các mô hình tích hợp dịch vụ chăm sóc NCT 
tại nhà, tại cộng đồng và tại các cơ sở chăm sóc.
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I. GIỚI THIỆU
Già hóa dân số nhanh và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng đang tạo ra những cơ hội song 
hành với những thách thức cho Việt Nam. Để có những quyết sách phù hợp, thích ứng với dân số 
già hóa đòi hỏi phải có những thông tin, dữ liệu phản ánh sát thực về xu hướng thay đổi nhân khẩu 
và các đặc trưng quan trọng của người cao tuổi (NCT) theo thời gian. Các bằng chứng thực tiễn từ 
các bộ dữ liệu có quy mô lớn, có tính đại diện cao và đáng tin cậy sẽ là cơ sở cho chính phủ, các cơ 
quan, tổ chức, các nhà hoạch định chính sách ra các quyết định đáp ứng các nhu cầu đặc thù của 
người cao tuổi cũng như thúc đẩy sự đóng góp của NCT cho gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐT) được thực hiện 10 năm một lần thu thập thông tin cơ bản về 
dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước và giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ 
Việt Nam đã cam kết thực hiện.  Tổng điều tra dân số và nhà ở có thể cung cấp các thông tin đa 
dạng, có thể so sánh ở cấp cá nhân và hộ gia đình của người cao tuổi với cỡ mẫu lớn, có tính đại 
diện quốc gia, vùng kinh tế-xã hội và khu vực (thành thị và nông thôn) cho các nhóm dân số, trong 
đó có NCT.  Đặc biệt, việc sử dụng TĐT theo thời gian sẽ cung cấp được các dữ liệu về tình hình kinh 
tế, xã hội và sức khỏe của dân số cao tuổi ở các thời điểm sau 10 năm. 

Mục tiêu chính của sách chuyên khảo này là cung cấp một “hồ sơ theo thời gian” của dân số cao tuổi 
(là những người từ 60 tuổi trở lên) ở Việt Nam trong 10 năm qua với dữ liệu từ hai TĐT gần nhất (đó là 
TĐT năm 2009 và TĐT năm 2019). Cỡ mẫu có tính đại diện quốc gia cho toàn bộ dân số cao tuổi với số 
người tương ứng là 7,45 triệu NCT vào năm 2009 và 11,41 triệu NCT vào năm 2019. Trong một số phân 
tích liên quan so sánh quốc tế, báo cáo sử dụng định nghĩa NCT là những người từ 65 tuổi trở lên.

Sách chuyên khảo đưa ra các kết quả tính toán về các chỉ số nhân khẩu, kinh tế, xã hội và sức khỏe 
của NCT từ hai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và 2019. Từ các kết quả đó, cuốn sách đã 
thảo luận một số vấn đề liên quan và các hàm ý chính sách nhằm thích ứng với dân số đang già hóa 
ở Việt Nam, đặc biệt là trong những thập kỷ tới đây.

@UNFPA Viet Nam/Nguyen Minh Duc
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II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU
1. XU HƯỚNG GIÀ HÓA DÂN SỐ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG NHÂN KHẨU CỦA DÂN 
SỐ CAO TUỔI
Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Tổng dân số Việt 
Nam tại thời điểm 1/4/2009 là 85,85 triệu người, trong khi tổng dân số tại thời điểm 1/4/2019 là 
96,21 triệu người. Trong đó, số lượng NCT năm 2009 và 2019 tương ứng là 7,45 triệu (chiếm 8,68% 
tổng dân số) và 11,41 triệu (chiếm 11,86% tổng dân số). Tính trung bình trong giai đoạn 2009-2019, 
tổng dân số tăng 1,14%/năm thì dân số cao tuổi tăng tới 4,35%/năm.

@UNFPA Viet Nam/Nguyen Minh Duc
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Hình 1. Tháp dân số Việt Nam, 2009 và 2019

Đơn vị tính: 1.000 người

1.1. Cơ cấu tuổi và giới tính của dân số
Tổng tỷ suất sinh (TFR) năm 2019 cao hơn một chút so với năm 2009 (tương ứng là 2,09 và 2,03) 
cùng với “đà tăng dân số” nên số lượng trẻ em 0-14 tuổi tăng lên trong giai đoạn này, từ 20,99 triệu 
vào năm 2009 lên 23,37 triệu vào năm 2019. 

Có ba đặc điểm đáng chú ý về sự thay đổi cơ cấu tuổi dân số Việt Nam trong giai đoạn này (Hình 1). 
Thứ nhất, tỷ lệ dân số trẻ em 0-14 tuổi trong tổng dân số giảm nhẹ từ 24,5% vào năm 2009 xuống 
24,3% vào năm 2019. Thứ hai, tỷ lệ dân số trong độ tuổi 15-59 giảm từ 66,86% vào năm 2009 xuống 
63,85% vào năm 2019. Nếu tính theo độ tuổi 15-64 để so sánh quốc tế thì tỷ lệ này giảm từ 69,1% 
xuống khoảng 68%. Thứ ba, số lượng NCT và tỷ lệ dân số cao tuổi trong tổng dân số đều tăng lên rõ 
rệt (như đã nêu trên) và có sự chênh lệch ngày càng lớn giữa phụ nữ cao tuổi và nam giới cao tuổi 
khi tuổi tăng lên.   

Hình 2 thể hiện phân bổ dân số cao tuổi theo các nhóm tuổi từ sơ lão (60-69) đến trung lão (70-79) 
và đại lão (từ 80 tuổi trở lên). Sau 10 năm, tổng số NCT tăng thêm khoảng 3,96 triệu người. 

Nguồn: Tự minh họa từ dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019
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Tuổi
2009                   

(người)
2019              

(người)
Tăng/Giảm  

(người)
Tốc độ tăng/giảm 

bình quân năm (%)

60–64 1.937.948 3.992.034 2.054.086 7,49

65–69 1.554.678 2.685.271 1.130.593 5,62

70–74 1.412.538 1.640.850 228.312 1,51

75–79 1.198.893 1.171.811 -27.082 -0,23

80+ 1.348.690 1.918.719 570.029 3,59

Tổng 7.452.747 11.408.685 3.955.938 4,35

Nguồn: Tự tính toán từ dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Hình 2. Phân bố dân số cao tuổi theo các nhóm tuổi, 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán từ dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Bảng 1 cho thấy cụ thể hơn mức tăng/giảm của dân số cao tuổi theo các nhóm tuổi này. Theo đó trong 
vòng 10 năm từ 2009 đến 2019, nhóm sơ lão (60-69 tuổi) tăng thêm khoảng 3,1 triệu người, nhóm trung 
lão (70-79 tuổi) tăng thêm 200 ngàn và nhóm đại lão (từ 80 tuổi trở lên) tăng thêm khoảng 570 ngàn 
người. Bảng 1 cũng trình bày cụ thể hơn về tốc độ tăng bình quân năm trong giai đoạn 2009-2019 theo 
từng nhóm tuổi của dân số cao tuổi. Có thể thấy tốc độ tăng cao ở nhóm sơ lão, trong đó cao nhất là 
nhóm 60-64 với tốc độ khoảng 7,5%/năm, sau đó giảm dần ở nhóm trung lão (thậm chí nhóm 75-79 
giảm xuống) rồi lại tăng trở lại ở nhóm đại lão với tốc độ bình quân là gần 3,6%/năm.

Bảng 1. Mức tăng/giảm của dân số cao tuổi theo các nhóm tuổi

Hình 3 mô tả chi tiết hơn về phân bố dân số cao tuổi theo các nhóm tuổi và giới tính trong hai cuộc 
tổng điều tra. Giữa hai năm, nam giới cao tuổi tăng thêm khoảng 1,76 triệu người, trong khi phụ nữ 
cao tuổi tăng thêm khoảng 2,19 triệu người. Cùng thời gian này, tổng dân số nam và nữ tăng thêm 
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tương ứng gần 5,47 triệu người và 4,89 triệu người. Xét theo tốc độ tăng bình quân năm trong giai 
đoạn 2009-2019, tốc độ tăng của dân số nam là 1,22% thì tốc độ tăng của dân số nam cao tuổi là 
4,72% và con số tương ứng cho dân số nữ là 1,07% và 4,09%. 

Hình 3. Phân bố dân số cao tuổi theo nhóm tuổi và giới tính, 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Bảng 2 cho thấy, phần tăng thêm của dân số cao tuổi ở cả hai giới đều chủ yếu là do sự gia tăng ở 
nhóm sơ lão (trong đó cao nhất là nhóm 60-64 tuổi với tốc độ hàng năm tương ứng là 7,70% cho 
nam giới và 7,32% cho phụ nữ) và nhóm đại lão (với tốc độ tăng hàng năm tương ứng là 3,90% cho 
nam giới và 3,43% cho phụ nữ).
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Bảng 2. Mức tăng/giảm của dân số cao tuổi theo các nhóm tuổi và giới tính

2009 2019

Nam Nữ Nam Nữ Tăng/giảm Nam Tăng/giảm Nữ

60-64 861.897 1.076.051 1.810.497 2.181.537 948.600 (7,70) 1.105.486 (7,32)

65-69 653.287 901.391 1.167.214 1.518.057 513.927 (5,98) 616.666 (5,35)

70-74 568.312 844.226 687.339 953.511 119.027 (1,92) 109.285 (1,22)

75-79 480.088 718.805 453.972 717.839 −26.116 (−0,56) -966 (-0,01)

80+ 448.892 899.798 657.972 1.260.747 209.080 (3,90) 360.949 (3,43)

Tổng 3.012.476 4.440.271 4.776.994 6.631.691 1.764.518 (4,72) 2.191.420 (4,09)

Chú thích: Mức thay đổi thể hiện bằng số người. Số trong ngoặc thể hiện tốc độ tăng trung bình năm (%) 
Nguồn: Tự tính toán từ dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán từ dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

1.2. Phân bổ dân số cao tuổi
Hình 4 thể hiện phân bổ dân số cao tuổi năm 2009 và 2019 theo nhóm tuổi và khu vực sống (thành 
thị hay nông thôn). Do quá trình đô thị hóa nên tỷ lệ NCT sống ở nông thôn giảm từ 72,47% vào 
năm 2009 xuống 67,16% vào năm 2019 (hay tương ứng tỷ lệ NCT sống ở thành thị tăng từ 27,53% 
lên 32,84%). Ở cả hai cuộc tổng điều tra, với cả nam giới và phụ nữ cao tuổi, tỷ lệ sống ở thành thị 
cao hơn với những nhóm NCT trẻ tuổi hơn. Điều này cũng có nghĩa là càng cao tuổi thì tỷ lệ NCT 
sống ở nông thôn càng tăng lên. Đây là một xu hướng phân bố dân số quan trọng khi xây dựng, 
quy hoạch các chính sách, dịch vụ dành cho NCT, đặc biệt là nhóm đại lão với các yếu tố kinh tế, sức 
khỏe thể hiện nhu cầu cần chăm sóc như sẽ trình bày ở phần sau. 

Hình 4. Phân bố dân số cao tuổi theo nhóm tuổi và khu vực sinh sống, 2009 và 2019 (%)
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Từ những biến động về dân số theo cơ cấu tuổi, một vấn đề rất đáng quan tâm là tỷ số giới tính 
giữa phụ nữ và nam giới cao tuổi bởi đây là chỉ số thể hiện nhiều vấn đề liên quan như sắp xếp cuộc 
sống, tỷ lệ góa chồng/vợ… như sẽ bàn ở dưới đây. Hình 5 cho thấy tỷ số giới tính (là tỷ số cho biết 
cứ 100 nam giới cao tuổi thì có bao nhiêu phụ nữ cao tuổi ở trong cùng nhóm tuổi) có xu hướng 
giảm theo thời gian ở tất cả các nhóm tuổi. Tuy nhiên, khi nhóm tuổi càng cao, tỷ số giới tính càng 
lớn, nghĩa là tuổi càng cao thì càng có nhiều phụ nữ hơn nam giới. Một trong nhiều nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng này có thể là do sự khác biệt về tỷ suất chết giữa nam giới và phụ nữ cao tuổi 
càng lớn khi tuổi càng cao. Tuy nhiên sự khác biệt này có xu hướng giảm theo thời gian khi sức 
khỏe của NCT được cải thiện nhờ nhận thức, ý thức về sức khỏe tốt hơn cùng với sự cải thiện của hệ 
thống y tế giúp NCT tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như, tỷ số giới tính ở 
nhóm đại lão đã giảm từ 200 phụ nữ cao tuổi trên 100 nam giới cao tuổi năm 2009 xuống còn 192 
phụ nữ cao tuổi trên 100 nam giới cao tuổi năm 2019. 

Với nhóm đại lão có nhiều vấn đề về sức khỏe như sẽ trình bày dưới đây, thực trạng nữ hóa dân số 
cao tuổi cho thấy nhiều vấn đề cần quan tâm khi thiết kế, thực hiện các dịch vụ chăm sóc NCT.

Hình 5. Tỷ số giới tính của dân số cao tuổi theo nhóm tuổi, 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Để thể hiện rõ hơn nữa các nhóm tuổi thường được bàn tới trong các chính sách an sinh xã hội ở 
Việt Nam, Bảng 3 cho biết kết quả về tỷ lệ NCT ở các độ tuổi từ 60 trở lên, từ 65 trở lên và từ 75 trở 
lên tại 6 vùng kinh tế-xã hội và khu vực thành thị và nông thôn. Theo thời gian, ở các vùng kinh tế-
xã hội và khu vực, tỷ lệ dân số cao tuổi ở các ngưỡng tuổi đều tăng lên. 

Xét theo vùng kinh tế-xã hội, ở tất cả các ngưỡng tuổi, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc 
Trung Bộ và duyên hải miền Trung là hai vùng có tỷ lệ NCT cao nhất do hai vùng này có dân số cao 
nhất cả nước. Khu vực nông thôn có tỷ lệ NCT ở các ngưỡng tuổi đều cao hơn khu vực thành thị. 
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2009 2019

%60+ %65+ %75+ %60+ %65+ %75+

Cả nước 8,68 6,42 2,97  11,86  7,71  3,21 

Theo vùng kinh tế-xã hội

    Trung du và miền núi phía Bắc 7,79 5,71 2,53  10,20  6,57  2,87 

   Đồng bằng sông Hồng 10,73 7,97 3,81  14,21  9,29  3,96 

    Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung

10,02 7,60 3,73
 13,04  8,88  4,01 

   Tây Nguyên 5,58 3,96 1,67  8,23  5,13  2,07 

   Đông Nam Bộ 6,43 4,67 1,95  8,90  5,35  2,04 

   Đồng bằng sông Cửu Long 8,21 6,00 2,68  12,89  8,41  3,15 

Theo khu vực

   Thành thị 8,06 5,74 2,47  11,31  7,07  2,73 

   Nông thôn 8,94 6,71 3,18  12,14  8,04  3,46 

Nguồn: Tự tính toán từ dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Hình 6 thể hiện tỷ lệ NCT theo tỉnh trong hai năm 2009 và 2019. Tỷ lệ NCT ở các tỉnh đều tăng lên 
trong giai đoạn này, nhưng mức tăng khác nhau. Nhiều tỉnh thuộc các vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ NCT thấp nhất. Lý do là những tỉnh thuộc hai vùng này có tỷ suất 
sinh cao nhất (ví dụ, tổng tỷ suất sinh  của hai vùng này đều cao nhất và ở mức 2,43 vào năm 2019), 
trong khi tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh thấp nhất (ví dụ, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh 
của hai vùng này thấp nhất trong các vùng vào năm 2019 – tương ứng là 71,1 tuổi và 70,3 tuổi) và 
tỷ suất di cư thuần lại âm (tức là xuất cư nhiều hơn nhập cư) (ví dụ, vào năm 2019, con số tương ứng 
cho hai vùng là -17,8‰ và -12,1‰).

Hình 7 thể hiện sơ đồ cấp tỉnh về chỉ số già hóa (được đo bằng tỷ số giữa số người cao tuổi của tỉnh 
với 100 trẻ em (0-14 tuổi)), tổng tỷ suất sinh (TFR) của tỉnh và tỷ suất di cư thuần (được tính bằng 
chênh lệch giữa số người nhập cư với số người xuất cư trên 1.000 người của tỉnh) của năm 2019. Có 
thể thấy, các tỉnh có TFR cao và tỷ suất di cư thuần cao (tức là có người nhập cư nhiều hơn người 
xuất cư) có xu hướng có chỉ số già hóa thấp (ví dụ như các tỉnh Trung du & miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên), trong khi các tỉnh có TFR gần ở mức trung bình cả nước (2,03) nhưng có tỷ suất di cư thuần 
âm lại có xu hướng có chỉ số già hóa cao (như các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung). Để 
lượng hóa mối quan hệ với dữ liệu năm 2019, ước lượng hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) đơn 
giản với chỉ số già hóa là biến phụ thuộc và TFR và tỷ suất di cư thuần là các biến giải thích cho thấy 
hệ số ước lượng đều âm và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, tức là TFR càng cao và tỷ suất 
di cư thuần (nhập cư nhiều hơn xuất cư) càng cao thì chỉ số già hóa càng thấp, và ngược lại (Bảng 
phụ lục 1). Mối tương quan giữa ba chỉ số này hàm ý nhiều vấn đề có liên quan tới già hóa dân số, 
dân số - kế hoạch hóa gia đình và di cư cho mỗi tỉnh trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, việc 
làm tại địa phương.  

Bảng 3. Tỷ lệ dân số cao tuổi tại các vùng kinh tế-xã hội và khu vực, 2009 và 2019
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1.3. Dự báo dân số cao tuổi
Dự báo dân số của Tổng cục Thống kê theo giả định mức sinh trung bình cho giai đoạn 2009-2069 
(GSO, 2020) cho thấy, dân số cao tuổi từ 60 tuổi trở lên sẽ đạt 17,28 triệu người (chiếm 16,53% tổng 
dân số) vào năm 2029; 22,29 triệu người (chiếm 20,21% tổng dân số); 28,61 triệu người (chiếm 
24,88% tổng dân số) vào năm 2049 và 31,69 triệu người (chiếm 27,11% tổng dân số) vào năm 2069 
(Bảng phụ lục 2). 

Nhiều nước trên thế giới định nghĩa người cao tuổi là người từ 65 tuổi trở lên. Để so sánh quốc 
tế, dự báo dân số cho thấy nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ đạt 12,03 triệu người (chiếm 11,51% 
tổng dân số) vào năm 2029; 15,46 triệu người (chiếm 14.17% tổng dân số); 21,09 triệu người (chiếm 
18,34% tổng dân số) vào năm 2049 và 25,16 triệu người (chiếm 21,52% tổng dân số) vào năm 2069. 

Theo thực hành quốc tế (ví dụ, xem Andrews và Phillips 2005), một quốc gia sẽ bắt đầu bước vào 
giai đoạn “dân số già” khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 20% tổng dân số hoặc tỷ lệ người từ 
65 tuổi trở lên chiếm 14% tổng dân số. Như vậy, dân số Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn 
“dân số già” (khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 14% tổng dân số) vào năm 2036 với tỷ lệ 
người cao tuổi đạt 14,17% tổng dân số và với gần 15,46 triệu người. Cũng để so sánh quốc tế thì 
dân số được chia thành ba nhóm, gồm có dân số trẻ em (từ 0 đến đủ 14 tuổi); dân số trong độ tuổi 
lao động (từ 15 đến đủ 64 tuổi) và dân số cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Theo định nghĩa của Liên Hợp 
quốc (2004), các nước bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” khi tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 
dưới 30% tổng dân số và tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm dưới 15% tổng dân số. Vì thế, dự báo 
dân số cho thấy “cơ cấu dân số vàng” ở Việt Nam sẽ kết thúc vào năm 2039. Như vậy, dự báo dân số 
cho thấy xu hướng rất thú vị về thay đổi cơ cấu tuổi dân số ở Việt Nam trong những thập kỷ tới như 
được thể hiện trong Hình 8: dân số trong giai đoạn già hóa (ageing) cùng lúc với “cơ cấu dân số 
vàng” cho tới khoảng 2036 và sau đó dân số bước vào giai đoạn già (aged) ngay khi “cơ cấu dân số 
vàng” gần kết thúc. Các xu hướng này có những hàm ý chính sách rất quan trọng trong việc chuẩn 
bị cho dân số già.

Hình 8. Dự báo tỷ lệ dân số 60+, 65+ và tỷ số phụ thuộc chung, 2019-2069 

Nguồn: Tự minh họa bằng dữ liệu dự báo dân số của GSO (2020)
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Xét theo nhóm tuổi, kết quả dự báo dân số theo phương án mức sinh trung bình trong                           
Hình 9 cho thấy, dân số cao tuổi ở những nhóm trẻ tuổi hơn (từ 60 đến 74 tuổi) sẽ tiếp tục tăng 
lên nhưng sau đó giảm xuống. Ngược lại, nhóm 75-79 và nhóm từ 80 tuổi trở lên liên tục tăng. 
Đặc biệt, nhóm đại lão có tốc độ và số lượng tăng cao nhất: từ 2,1 triệu người vào năm 2029 
lên 8,75 triệu người vào năm 2069. Thực tế này cho thấy nhu cầu chăm sóc của NCT sẽ tăng lên 
nhanh trong thời gian tới đây.  

Hình 9. Dự báo dân số cao tuổi Việt Nam theo phương án mức sinh trung bình                                   
theo nhóm tuổi, 2029-2069

Đơn vị: 1.000 người

Nguồn: Tự minh họa bằng dữ liệu dự báo dân số của GSO (2020)

Phân tách các nhóm tuổi theo giới tính, có thể thấy xu hướng dân số nam giới và phụ nữ cao tuổi 
cũng tương tự như tổng dân số chung, tức là các nhóm trẻ hơn (từ 60 đến 74 tuổi) ban đầu tăng lên 
nhưng sau đó giảm xuống; ngược lại, nhóm 75-79 và từ 80 tuổi trở lên lại tăng liên tục, đặc biệt là 
nhóm đại lão. Điều đáng chú ý là trong hai nhóm cao tuổi nhất này, số lượng phụ nữ cao tuổi tăng 
nhanh hơn số lượng nam giới cao tuổi (Hình 10). 
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Hình 10. Dự báo dân số cao tuổi Việt Nam theo độ tuổi và giới tính, 2029-2069

Nguồn: Tự minh họa bằng dữ liệu dự báo dân số của GSO (2020)

Với xu hướng dân số theo giới tính và độ tuổi như vậy, tình hình nữ hóa dân số cao tuổi vẫn diễn 
ra nhưng không ở mức đáng quan ngại như hai năm 2009 và 2019 như đã trình bày ở trên. Theo 
thời gian, tỷ số giới tính có xu hướng giảm, đặc biệt là ở nhóm đại lão (Hình 11). Kết quả này có thể 
được giải thích bằng giả định tỷ số giới tính khi sinh (Sex Ratio at Birth – SRB, được tính bằng số trẻ 
em trai được sinh ra trên một trăm trẻ em gái được sinh ra) có xu hướng giảm theo thời gian, trong 
khi khác biệt về tỷ suất tử vong của nam giới và phụ nữ, đặc biệt ở các nhóm cao tuổi, có xu hướng 
giảm xuống.

Đơn vị: 1.000 người
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Hình 11. Tỷ số giới tính của dân số cao tuổi theo nhóm tuổi, 2029-2069 

Nguồn: Tự minh họa bằng dữ liệu dự báo dân số của GSO (2020)

Xét theo khu vực sống, Hình 12 cho thấy tỷ lệ NCT sống ở nông thôn sẽ giảm từ 45,36% vào năm 
2029 xuống 33,24% vào năm 2069; tương ứng với tỷ lệ NCT sống ở thành thị tăng từ 54,64% vào 
năm 2029 lên 66,76% vào năm 2069. Cùng xu hướng chung này, NCT ở tất cả các nhóm tuổi cũng 
đều có tỷ lệ sống ở nông thôn giảm đi và tỷ lệ sống ở thành thị tăng lên. Xu hướng này là tất yếu do 
quá trình đô thị hóa ở Việt Nam được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ trong những thập kỷ tới.  

Hình 12. Dự báo phân bố dân số cao tuổi theo nhóm tuổi và khu vực sống, 2029-2069

Nguồn: Tự minh họa bằng dữ liệu dự báo dân số của GSO (2020)

N
ăm

Tỷ số
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Một điểm rất đáng chú ý là, tương tự như xu hướng của hai cuộc tổng điều tra 2009 và 2019, kết quả 
dự báo dân số cũng cho thấy tuổi càng cao thì tỷ lệ NCT sống ở nông thôn càng cao (đồng nghĩa 
với tỷ lệ sống ở thành thị càng giảm). Cùng lúc đó, Bảng 4 thể hiện tỷ số giới tính (số nam giới cao 
tuổi trên 100 phụ nữ cao tuổi) theo độ tuổi và khu vực sống cho thấy, tuổi càng cao thì tỷ lệ sống 
ở nông thôn của phụ nữ cao tuổi càng lớn hơn nam giới cao tuổi. Các xu hướng này một lần nữa 
khẳng định cần quan tâm tới việc lập kế hoạch và triển khai các dịch vụ liên quan tới NCT ở nông 
thôn, đặc biệt các dịch vụ cho nhóm đại lão và phụ nữ cao tuổi, như các dịch vụ chăm sóc dài hạn.

Bảng 4. Tỷ số giới tính theo độ tuổi và khu vực sống, 2029-2069

Chú thích: Tỷ số nhỏ hơn 100 tức là dân số nam nhỏ hơn dân số nữ, và ngược lại
Nguồn: Tự minh họa bằng dữ liệu dự báo dân số của GSO (2020)

Chỉ số già hóa của cả nước vào các năm 2029, 2049 và 2069 sẽ tương ứng là 78,0; 131,3 và 154,5. Dự 
báo theo từng năm cho thấy, chỉ số già hóa đạt xấp xỉ 100 vào năm 2036 và tăng nhanh ở những 
năm sau đó. Nói cách khác, từ năm 2036 cho tới hết thời kỳ dự báo, dân số cao tuổi (từ 60 tuổi trở 
lên) sẽ cao hơn dân số trẻ em (0-14 tuổi). Xét ở cấp độ tỉnh, vào năm 2029 có 14 tỉnh có chỉ số già 
hóa lớn hơn 100 (tức là có dân số cao tuổi vượt dân số trẻ em) thì đến năm 2039 có tới 41 tỉnh. 

Hình 13 biểu thị cụ thể hơn chỉ số già hóa từng tỉnh cho các năm dự báo 2029 và 20392. Có thể 
thấy, với cùng khoảng giá trị [20,200], giá trị trung vị của chỉ số già hóa sẽ tăng từ 88,8 vào năm 
2029 lên 116,1 vào năm 2039. Điều này thể hiện tốc độ già hóa rất nhanh trong giai đoạn này ở 
các tỉnh. So với kết quả điều tra năm 2019 (trong Hình 7), chỉ số già hóa sẽ tăng rất nhanh ở các 
tỉnh cứ sau 10 năm. 

2.    Do dự báo dân số của GSO (2020) cho các tỉnh chỉ tới năm 2045 nên để tương thích các mốc thời gian cho phân tích dữ liệu, 
chúng tôi chỉ dùng hai năm 2029 và 2039 khi phân tích đến cấp tỉnh.

  2029 2049 2069

Nhóm tuổi Thành thị Nông thôn Thành thị Nông thôn Thành thị Nông thôn

60-64 87 96 89 108 92 116

65-69 82 86 87 101 87 126

70-74 77 79 84 96 82 124

75-79 68 74 79 92 79 100

80+ 56 59 67 76 71 85
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2. CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DÂN SỐ CAO TUỔI
2.1. Tình trạng hôn nhân
Hình 14 thể hiện tình trạng hôn nhân của NCT theo độ tuổi. Có thể thấy phần lớn NCT đang có vợ/
chồng hoặc góa vợ/chồng, trong khi các tình trạng hôn nhân khác (như chưa kết hôn, ly thân, ly 
dị) chiếm tỷ lệ không đáng kể. Theo thời gian, tỷ lệ đang có vợ/chồng tăng lên (từ 60,9% lên gần 
67,65%) trong khi tỷ lệ góa vợ/chồng giảm (từ 36,62% xuống 28,19%). Giữa hai cuộc tổng điều tra, 
tỷ lệ góa vợ/chồng giảm ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng sự khác biệt rất lớn khi tuổi càng cao với 
người ở nhóm tuổi đại lão có tỷ lệ góa vợ/chồng cao gấp khoảng 3-4 lần so với người ở nhóm tuổi 
sơ lão. 

Hình 14. Tình trạng hôn nhân của NCT theo độ tuổi, 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Trong số những người đang góa vợ/chồng, Hình 15 cho thấy phụ nữ cao tuổi chiếm tới hơn 80% 
ở tất cả các nhóm tuổi. Như rất nhiều nghiên cứu đã nêu (ví dụ, xem Terrewichichainan và cộng sự 
2015; Giang và cộng sự 2020), các hệ quả của việc sống một mình do góa vợ/chồng khiến cho NCT 
gặp nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần và làm cho chất lượng cuộc sống (trong đó có 
sự hài lòng với cuộc sống) bị ảnh hưởng tiêu cực. Cần xem xét thực tế này trong các chính sách, 
chương trình chăm sóc NCT.

Hình 15. Tỷ lệ % giới tính của NCT góa vợ/chồng theo độ tuổi, 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019
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2.2. Trình độ học vấn
Về học vấn cao nhất của dân số cao tuổi, Hình 16 thể hiện tỷ lệ NCT đạt các trình độ học vấn hoặc 
đào tạo cao nhẩt theo nhóm tuổi, giới tính và khu vực sống. Có thể thấy, theo thời gian, NCT có 
trình độ học vấn cao hơn, thể hiện bằng tỷ lệ NCT có bằng phổ thông trung học (PTTH) hoặc cao 
hơn tăng lên giữa hai cuộc tổng điều tra. Điều này cũng được thể hiện theo cách khác là tỷ lệ NCT 
có bằng phổ thông cơ sở (PTCS) hoặc thấp hơn giảm đi ở năm 2019 so với năm 2009. Tuy nhiên, ở 
cả hai cuộc tổng điều tra, có thể nhận thấy rõ sự khác biệt về bậc học cao nhất mà NCT đạt được khi 
xét theo độ tuổi, giới tính và khu vực sống, trong đó người càng cao tuổi hơn, phụ nữ và NCT ở nông 
thôn có tỷ lệ đạt ở bậc học thấp cao hơn người trẻ tuổi hơn, nam giới và NCT ở thành thị. Các nghiên 
cứu (ví dụ, xem Giang và cộng sự 2020; Vũ và cộng sự 2020) cho thấy giáo dục có quan hệ chặt chẽ 
với sức khỏe thể chất, chức năng nhận thức và vận động và sức khỏe tinh thần của NCT nên cần có 
những cân nhắc cho các chính sách chăm sóc NCT trong dài hạn và thúc đẩy các chương trình học 
tập suốt đời. Bên cạnh đó, với xu hướng già hóa dân số rất nhanh ở Việt Nam như đã dự báo, NCT có 
trình độ học vấn cao hơn, sức khỏe tốt hơn sẽ đóng góp và là một nguồn lực quý trong phát triển 
kinh tế-xã hội. Vì vậy, chính sách thích ứng với già hóa dân số cần phải chú trọng vào việc phát huy 
vai trò của NCT trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và trong cộng đồng, gia đình nói riêng. 

Hình 16. Bậc học cao nhất mà người cao tuổi hoàn thành, 2009 và 2019
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Theo khu vực thành thị/nông thôn

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

2.3. Việc làm
Hình 17 thể hiện tỷ lệ NCT đang làm việc tạo ra thu nhập. Trong các phân tích ở đây, NCT được coi 
là đang có việc làm là những NCT có làm công việc gì đó từ 1 giờ trở lên trong vòng 1 tuần vừa qua 
để tạo thu nhập cho bản thân hoặc gia đình. 

Hình 17. Tỷ lệ NCT đang làm việc, 2009 và 2019 (%)

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019



GIÀ HÓA DÂN SỐ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM 21

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Ở cả hai cuộc tổng điều tra, khoảng 35% NCT vẫn làm việc tạo thu nhập và có sự tương đồng về tỷ 
lệ làm việc tạo thu nhập của NCT theo tuổi, giới tính và khu vực. Tuy nhiên, qua cả hai cuộc tổng 
điều tra, sự khác biệt trong từng nhóm NCT vẫn rõ nét: càng cao tuổi thì tỷ lệ làm việc càng thấp; 
phụ nữ có tỷ lệ làm việc thấp hơn nam giới; và NCT thành thị có tỷ lệ làm việc thấp hơn NCT nông 
thôn. Những khác biệt này có thể được giải thích bằng nhiều nguyên nhân như tuổi càng cao thì 
sức khỏe thể chất càng kém đi nên tỷ lệ làm việc ngày càng thấp (ví dụ, xem Giang Thanh Long & 
Phạm Ngọc Toàn 2015; Giang & Le 2018).   

Phần lớn NCT là lao động tự làm (self-employed) hoặc lao động gia đình không được trả lương 
(family workers)3, trong khi tỷ lệ là lao động làm công ăn lương thấp (Hình 18).

Hình 18. Vị thế việc làm của NCT theo các nhóm đặc trưng, 2009 và 2019

3.   Khung khái niệm và các chỉ số chính của thị trường lao động của ILO 2015

Giữa các nhóm cao tuổi cũng có sự khác biệt, trong đó NCT cao tuổi hơn, phụ nữ cao tuổi và NCT 
nông thôn có tỷ lệ làm công ăn lương thấp hơn hẳn các nhóm NCT trẻ hơn, nam giới cao tuổi và 
NCT thành thị. Đáng chú ý, theo định nghĩa của ILO (2018) thì lao động dễ tổn thương (vulnerable 
workers) gồm có lao động tự làm và lao động gia đình. Như vậy, phần lớn NCT hiện nay đang tham 
gia lao động với vị thế của lao động dễ tổn thương, trong đó NCT cao tuổi hơn, phụ nữ và NCT nông 
thôn có tỷ lệ cao hơn các nhóm còn lại. Đây là một chỉ báo rất quan trọng trong chính sách an sinh 
thu nhập nói riêng và an sinh xã hội nói chung cho NCT.



GIÀ HÓA DÂN SỐ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM22

2.4. Sắp xếp cuộc sống
Sắp xếp cuộc sống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và an sinh của người cao tuổi. Hình 19 
thể hiện kết quả của hai cuộc tổng điều tra về sắp xếp cuộc sống của người cao tuổi. Tỷ lệ NCT sống 
một mình tăng lên theo thời gian (từ 9,68% năm 2009 lên 13,74% năm 2019) và tăng ở cả hai khu 
vực thành thị và nông thôn. Tỷ lệ NCT chỉ sống với vợ/chồng cũng tăng lên (từ 8,69% năm 2009 lên 
14,09% năm 2019) và tăng ở cả hai khu vực, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Có nhiều nguyên nhân 
khác nhau dẫn tới những thay đổi trong sắp xếp cuộc sống của NCT như họ sống độc lập hơn với 
con cái (Giang và Pfau, 2009; Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi và GIZ, 2014); quy mô gia đình nhỏ 
hơn và con cái sống độc lập với cha mẹ già (Knodel và Nguyen, 2015; Terrewichichainan và cộng sự 
2015); hoặc do di cư (VNCA & UNFPA 2019; Nguyen và Tran 2019). 

Hình 19. Sắp xếp cuộc sống của NCT theo khu vực, 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Hình 20 mô tả sự khác biệt trong sắp xếp cuộc sống của NCT giữa các vùng kinh tế-xã hội. Vì tỷ lệ 
của loại hình “Sống với người khác” chiếm tỷ lệ lớn nên hình này chỉ tập trung vào những nhóm 
liên quan chặt chẽ tới NCT với tư cách là những người cần được chăm sóc (care receivers) hoặc phải 
là người chăm sóc (care givers). Nhìn chung, xu hướng sắp xếp cuộc sống của NCT ở các vùng khá 
giống nhau, trong đó tỷ lệ NCT sống một mình hoặc chỉ sống với vợ/chồng đều tăng lên qua hai 
cuộc tổng điều tra. Đặc biệt, vùng đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ NCT sống sống một mình hoặc 
sống cùng vợ/chồng cao nhất trong các vùng  mà một phần là do đây là vùng có số lượng và tỷ lệ 
NCT cao nhất cả nước. Các vùng Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên có tỷ lệ 
NCT sống một mình tăng cao nhất giữa hai cuộc tổng điều tra mà nguyên nhân chủ yếu là do tác 
động của xuất cư.
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Hình 20. Sắp xếp cuộc sống theo vùng kinh tế-xã hội

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

2.5. Điều kiện sống
Xét về điều kiện sống của hộ gia đình có NCT (là hộ gia đình có ít nhất một NCT) có thể thấy có sự cải 
thiện đáng kể theo thời gian. Hình 21 thể hiện nguồn năng lượng dùng để thắp sáng. Có sự khác biệt 
đáng kể giữa hộ gia đình có chủ hộ là người dân tộc Kinh với hộ gia đình có chủ hộ là dân tộc khác; 
giữa hộ gia đình ở thành thị và nông thôn về việc sử dụng điện lưới quốc gia trong tổng điều tra năm 
2009. Tuy nhiên, sự khác biệt này đã giảm đáng kể vào năm 2019. Ví dụ, vào năm 2009, chỉ có gần 84% 
hộ gia đình có chủ hộ là người dân tộc thiểu số dùng điện lưới quốc gia so với gần 99% hộ gia đình có 
chủ hộ là người Kinh, nhưng đến năm 2019 thì tỷ lệ tương ứng là 97,75% so với 99,76%.
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Hình 21. Nguồn thắp sáng trong hộ gia đình NCT, 2009 và 2019

Hình 22. Các nguồn nước uống chính, 2009 & 2019

Theo dân tộc

Theo dân tộc

Theo khu vực sống

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Hình 22 thể hiện các nguồn nước uống của hộ gia đình có NCT vào năm 2009 và 2019. Tỷ lệ hộ gia 
đình sử dụng nước sạch (nước máy) tăng lên rõ rệt, từ 24,93% năm 2009 lên 49,41% vào năm 2019. 
Cùng lúc đó, những nguồn nước thay thế khác như từ giếng khoan… giảm xuống. Tuy nhiên, theo 
thời gian, dù có sự cải thiện trong tỷ lệ sử dụng nước sạch, vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa hộ gia 
đình có chủ hộ là người Kinh và người dân tộc thiểu số; giữa hộ gia đình ở thành thị với hộ gia đình 
ở nông thôn.
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Theo khu vực sống

Theo khu vực sống

Theo dân tộc

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Về loại hố xí sử dụng trong hộ gia đình có NCT, Hình 23 cho thấy đã có những cải thiện đáng kể, 
đặc biệt trong các hộ gia đình có chủ hộ là người dân tộc thiểu số và hộ gia đình ở nông thôn. Tuy 
nhiên, vẫn còn một tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số và ở nông thôn không có nhà vệ sinh.

Hình 23. Loại nhà vệ sinh của hộ gia đình có NCT, 2009 và 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019
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Bảng 5 thể hiện loại tài sản trong hộ gia đình NCT năm 2019. Có thể thấy, giữa các nhóm hộ không 
có sự khác biệt đáng kể về những tài sản đang trở nên phổ biến như TV, xe máy. Tuy nhiên, đối với 
những đồ gia đụng hiện đại, có giá trị và thể hiện sự khác biệt trong đời sống vật chất như máy vi 
tính, tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh… thì có sự khác biệt lớn giữa các hộ xét theo dân tộc của 
chủ hộ và khu vực sống của hộ, trong đó hộ có chủ hộ là người Kinh và hộ ở thành thị có tỷ lệ cao 
hơn nhiều so với hộ có chủ hộ là người dân tộc thiểu số và hộ ở nông thôn.

Bảng 5. Các loại tài sản trong hộ gia đình NCT, 2019

Dân tộc 
Kinh

Dân tộc khác Thành thị Nông thôn Tổng

TV 93,0 87,6 91,5 92,9 92,5

Đài 16,1 9,0 15,7 15,3 15,4

ĐT cố định 91,4 88,9 92,6 90,6 91,2

Máy vi tính 29,8 16,8 42,4 22,8 28,6

Máy giặt 56,0 29,8 61,5 50,3 53,6

Tủ lạnh 83,7 65,7 83,6 81,5 82,1

Điều hòa 34,0 11,8 41,3 28,1 32,0

Xe máy 86,7 88,2 90,0 85,5 86,9

Bình nóng lạnh 45,1 23,0 46,1 41,8 43,1

Xe đạp 58,7 36,8 45,2 61,6 56,7

Xuồng, ghe 2,2 3,4 1,7 2,5 2,3

Ô tô các loại 5,8 3,8 7,9 4,7 5,6

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2019

3. SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
Kết quả phân tích từ số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 cho thấy tỷ lệ NCT gặp khó khăn ở ít 
nhất một chức năng chiếm 35,73%, trong khi tỷ lệ này ở trẻ em từ 6-15 tuổi và ở người lớn từ 16-59 
tuổi chỉ chiếm tương ứng là 2,24% và 4,39%4. Tỷ lệ gặp khó khăn về hoạt động chức năng cao hơn 
rất nhiều ở nhóm dân số cao tuổi so với các nhóm tuổi khác thể hiện sự cần thiết phải quan tâm hơn 
nữa đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khuyết tật chức năng ở người cao tuổi.

Hình 24 thể hiện tỷ lệ NCT gặp khó khăn ít nhất với một chức năng hoạt động qua hai cuộc tổng 
điều tra. Trong mỗi loại khuyết tật hoặc chức năng hoạt động, NCT được hỏi về mức độ khó khăn và 
có bốn lựa chọn trả lời (“không gặp khó khăn gì”; “gặp khó khăn một chút”; “gặp nhiều khó khăn”; 
và “không thể thực hiện được”). Một NCT được coi là gặp ít nhất một khó khăn khi họ không chọn 
“không gặp khó khăn gì” với bất kỳ một loại khuyết tật hoặc chức năng hoạt động nào. Một điểm 
cần lưu ý thêm là câu hỏi trong hai cuộc tổng điều tra về các khuyết tật và chức năng hoạt động có 
sự khác biệt. Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự khác biệt trong tỷ lệ gặp khó khăn theo tuổi (người càng 
cao tuổi, tỷ lệ gặp khó khăn càng cao), giới tính (phụ nữ có tỷ lệ gặp khó khăn cao hơn nam giới) và 
dân tộc (NCT dân tộc thiểu số có tỷ lệ gặp khó khăn cao hơn NCT là người Kinh). 

4.    Việc tính toán tỷ lệ khuyết tật cho trẻ em 0-5 tuổi cần phải có bộ câu hỏi và phương phát riêng biệt nên không tính toán 
trong báo cáo này.

Đơn vị: %
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Hình 24. Tỷ lệ gặp khó khăn ít nhất với một chức năng hoặc hoạt động, 2009 và 2019

Năm 2009

Năm 2019

Chú thích: Trong TĐT năm 2009, câu hỏi về mức độ khó khăn/không khó khăn trong nhìn, nghe, đi lại, nhớ/tập trung. Năm 
2019, câu hỏi về mức độ khó khăn/không khó khăn trong nhìn, nghe, đi lại, nhớ/tập trung, khả năng tự chăm sóc và giao tiếp 
với người khác.
Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Liên quan tới chăm sóc dài hạn cho NCT, Hình 25 thể hiện tỷ lệ gặp khó khăn của NCT theo từng 
loại chức năng và hoạt động. Do một NCT có thể có nhiều loại khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong 
nhiều chức năng vận động nên tỷ lệ NCT gặp khó khăn trong mỗi loại khuyết tật hoặc chức năng 
hoạt động có thể thấp hơn tỷ lệ có ít nhất một loại khuyết tật hoặc chức năng hoạt động ở trên 
(Hình 24). Bên cạnh đó, do câu hỏi điều tra khác nhau nên diễn giải tỷ lệ giữa hai năm 2009 và 2019 
có thể khác. Tuy nhiên, khó khăn liên quan tới các khuyết tật về nhìn, nghe vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. 
Khoảng 15% NCT gặp khó khăn liên quan tới tự chăm sóc và đây chính là những người cần được 
nhận chăm sóc dài hạn.
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Hình 25. Tỷ lệ NCT có khó khăn theo loại chức năng và các hoạt động khác, 2009 và 2019 (%)

Chú thích: Trong TĐT năm 2019 có bổ sung thêm câu hỏi về khả năng tự chăm sóc và giao tiếp với người khác. Ngoài ra, có sự 
khác biệt trong hàm ý câu hỏi; ví dụ: 2009 – “gặp khó khăn khi đi bộ?” trong khi 2019 – “gặp khó khăn khi đi bộ hay bước lên bậc 
cầu thang?”; 2009 – “gặp khó khăn khi nghe?”, trong khi 2019 – “gặp khó khăn khi nghe, ngay cả khi dùng thiết bị trợ thính?”
Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Hình 26 thể hiện mức độ khó khăn khi nhìn (ngay cả khi sử dụng kính) của NCT trong hai năm 2009 
và 2019. Có thể thấy, tỷ lệ NCT trả lời ”không gặp khó khăn nào” đã tăng lên, từ 68,76% năm 2009 
lên 75,51% năm 2019. Xu hướng này cũng diễn ra với NCT khi xét theo tất cả các đặc trưng đang 
xem xét. 

Tuy nhiên, xét theo từng đặc trưng thì có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Trong cả hai năm, tỷ lệ đánh 
giá khó khăn tăng rõ rệt theo độ tuổi, trong đó nhóm NCT đại lão (từ 80 tuổi trở lên) có tỷ lệ đánh 
giá “khó khăn” và “rất khó khăn” cao hơn đáng kể so với nhóm NCT trung lão và sơ lão. Tương tự, 
nam giới, người dân tộc Kinh và người sống ở thành thị có tỷ lệ trả lời “không khó khăn gì” cao hơn 
các nhóm phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người sống ở thành thị. Đáng chú ý, khoảng cách giữa 
các nhóm theo cùng đặc trưng (ví dụ, giữa nam giới và phụ nữ) có xu hướng giảm xuống.

Hình 26. Tỷ lệ NCT đánh giá mức độ khó khăn khi nhìn, 2009 và 2019

Năm 2009
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Hình 27 thể hiện mức độ khó khăn khi nghe (ngay cả khi có công cụ trợ thính) của NCT trong hai 
năm 2009 và 2019. Xu hướng thay đổi và khác biệt cũng khá tương tự như khả năng nhìn đã phân 
tích ở trên. Nhìn chung, tỷ lệ NCT trả lời”không gặp khó khăn nào” tăng lên, trong khi tỷ lệ trả lời “có 
khó khăn” lại giảm xuống giữa hai năm. Tuy nhiên, tỷ lệ trả lời “rất khó khăn” lại tăng lên – từ 3,76% 
năm 2009 lên 5,02% năm 2019. 

Có sự khác biệt đáng kể khi xét theo độ tuổi (trong đó nhóm đại lão có tỷ lệ gặp khó khăn và rất 
khó khăn luôn cao nhất). Có sự khác biệt theo giới tính, dân tộc và khu vực sống, trong đó nam giới, 
người dân tộc Kinh và người sống ở thành thị có tỷ lệ gặp khó khăn ít hơn các nhóm còn lại, nhưng 
sự khác biệt giữa các nhóm này được thu hẹp lại giữa hai năm. 

Hình 27. Tỷ lệ NCT đánh giá mức độ khó khăn khi nghe, 2009 và 2019

Năm 2009

Năm 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019
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Năm 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Đánh giá về mức độ khó khăn khi đi bộ của NCT trong hai năm 2009 và 2019 được thể hiện trong 
Hình 28. Cần lưu ý sự khác nhau giữa các câu hỏi ở hai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và 
2019 (năm 2009 chỉ hỏi về khó khăn khi đi bộ, trong khi năm 2019 hỏi về khó khăn khi đi bộ và lên 
xuống cầu thang), do đó đánh giá về mức độ khó khăn ở hai năm là khác nhau. Xét theo độ tuổi, 
NCT nhóm đại lão có gần 55% trả lời “gặp khó khăn” mà trong đó mức độ “rất khó khăn” lại tăng 
lên giữa hai thời điểm tổng điều tra dân số. Có sự khác biệt rõ rệt theo giới tính, dân tộc và khu 
vực sống cho nhóm trả lời “khó khăn” và “rất khó khăn”, trong đó phụ nữ, người dân tộc thiểu số và 
người sống ở nông thôn có tỷ lệ gặp khó khăn cao hơn nam giới, người dân tộc Kinh và người sống 
ở thành thị. 

Hình 28. Tỷ lệ NCT đánh giá mức độ khó khăn khi đi bộ, 2009 và 2019

Năm 2009
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Năm 2019

Năm 2009

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Tỷ lệ NCT đánh giá “không có khó khăn” về khả năng ghi nhớ hoặc tập trung đã tăng lên giữa hai 
thời điểm tổng điều tra – từ 77,14% lên 79,11% (Hình 29). Xu hướng cải thiện cũng thấy được khi 
xét NCT theo các nhóm đặc trưng. Tuy nhiên, tỷ lệ gặp khó khăn trong ghi nhớ hoặc tập trung của 
NCT cũng tăng đáng kể theo độ tuổi và nhóm đại lão có tỷ lệ trả lời “khó khăn” và “rất khó khăn” 
rất cao so với các nhóm trẻ tuổi hơn.

Hình 29. Tỷ lệ NCT đánh giá mức độ khó khăn về khả năng ghi nhớ hoặc tập trung,                            
2009 và 2019
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Năm 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019

Xét về khả năng tự chăm sóc, chỉ có TĐT năm 2019 là có câu hỏi này. Hình 30 cho thấy có sự khác 
biệt rõ rệt theo nhóm tuổi (người càng cao tuổi thì tỷ lệ gặp khó khăn càng cao), theo giới tính (phụ 
nữ cao tuổi có tỷ lệ gặp khó khăn cao hơn nam giới cao tuổi), theo dân tộc (người dân tộc thiểu số 
gặp khó khăn nhiều hơn người dân tộc Kinh) và theo khu vực (NCT nông thôn có tỷ lệ gặp khó khăn 
cao hơn NCT thành thị).

Hình 30. Tỷ lệ NCT có khó khăn về tự chăm sóc, 2019

Nguồn: Tự tính toán bằng dữ liệu TĐT năm 2009 và 2019
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Các kết quả phân tích về tình trạng khuyết tật, khả năng ghi nhớ và tập trung cũng như tự chăm sóc 
bản thân ở trên đã cho nhiều hàm ý quan trọng trong xây dựng và thực hiện các chính sách cung 
cấp dịch vụ chăm sóc NCT, trong đó một số nhóm gặp nhiều khó khăn hoặc không thể thực hiện 
được các chức năng, hoạt động cơ bản cần được ưu tiên trong chăm sóc.
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Phần này tóm lược lại một số kết quả chủ yếu và đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho NCT. 
Những giải pháp cụ thể cho từng chính sách cần được nghiên cứu theo các chuyên đề liên quan. Ở 
cấp quốc gia, cần khẩn trương xây dựng các chiến lược và chính sách quốc gia để thích ứng với xu 
hướng già hóa dân số nhanh.

Mức sinh giảm là yếu tổ chính quyết định tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Do đó để thích ứng 
và giảm tốc độ già hóa nhanh, cần xây dựng các chính sách và chương trình đảm bảo cung cấp đầy 
đủ thông tin, tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng và các hỗ trợ về 
dịch vụ xã hội để moi người có thể đưa ra các lựa chọn sinh sản phù hợp.

Bên cạnh mức sinh, tỷ suất di cư thuần cũng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng già hóa dân 
số của từng tỉnh. Già hóa dân số không đồng nhất giữa các vùng kinh tế -xã hội cũng như giữa khu 
vực thành thị và nông thôn mà một trong những yếu tố nổi bật tác động tới thực trạng này là di 
cư trong nước. Luồng xuất cư của những nhóm dân số trẻ tuổi hơn tới các tỉnh, khu vực có mức độ 
phát triển kinh tế-xã hội cao hơn hoặc có nhiều cơ hội học tập và việc làm hơn làm tăng chỉ số già 
hóa ở các tỉnh xuất cư. Do đó, cần có kế hoạch và phát triển cân bằng giữa các vùng kinh tế-xã hội, 
các tỉnh và các vùng xuất cư-nhập cư để thích ứng với sự biến đổi dân số theo nhóm tuổi, đồng thời 
điều tiết các luồng di cư, hướng tới sự cân bằng dân số theo nhóm tuổi, và giải quyết vấn đề bất 
bình đẳng giữa các vùng và các tỉnh.

Tỷ lệ phân bố dân số người cao tuổi già cao hơn ở các vùng nông thôn và xu hướng nữ hóa dân số 
cao tuổi ở các nhóm tuổi cao đòi hỏi phải có các chính sách nhạy cảm về giới hơn đối với người cao 
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tuổi để đáp ứng các nhu cầu của người cao tuổi ở các nhóm tuổi cao và đặc biệt là người cao tuổi 
nữ. Đồng thời, cần phải lồng ghép vấn đề già hóa trong các chương trình và chính sách phát triển 
đô thị và phát triển nông thôn. 

Để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của dân số cao tuổi, chuyên khảo này thảo luận hai nhóm chính 
sách chủ yếu là: i) nhóm chính sách liên quan tới đời sống kinh tế-xã hội của NCT và ii) nhóm chính 
sách liên quan tới chăm sóc dài hạn cho NCT.

Thứ nhất, về chính sách liên quan tới đời sống kinh tế-xã hội của NCT. 

Cùng với những dữ liệu từ các khảo sát, nghiên cứu trước đó, kết quả của hai cuộc tổng điều tra 
cho thấy các chỉ số kinh tế-xã hội của NCT Việt Nam ngày càng được cải thiện. Cụ thể, trình độ học 
vấn của NCT, tỷ lệ sống trong nhà kiên cố/bán kiên cố, tỷ lệ sử dụng nước sạch trong sinh hoạt 
hàng ngày, tỷ lệ có điện lưới thắp sáng… đều tăng lên. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ rệt trong các 
chỉ số nhân khẩu-xã hội giữa các nhóm dân số: phụ nữ cao tuổi và NCT ở nông thôn vẫn chiếm đa 
số trong các nhóm có trình độ học vấn thấp; tỷ lệ góa chồng của phụ nữ cao tuổi cao hơn bốn lần 
tỷ lệ goá vợ của nam giới cao tuổi. Cùng lúc đó, dù xu hướng “nữ hoá dân số cao tuổi” có xu hướng 
giảm xuống và được dự báo tiếp tục giảm nhưng chênh lệch giữa số phụ nữ và số nam giới ở độ 
tuổi càng cao vẫn lớn. Khoảng 1/3 NCT vẫn đang làm việc tạo thu nhập nhưng phần lớn là các công 
việc dễ tổn thương (lao động tự làm và lao động gia đình). 

Do đó:

•    Việc xây dựng các chính sách cho NCT cần phải tính đến những khác biệt giữa các nhóm dân số 
để giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong đời sống kinh tế-xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nguồn 
lực còn hạn chế. Những nhóm NCT yếu thế hơn (như nhóm từ 80 tuổi trở lên, những người sống 
ở khu vực nông thôn và phụ nữ cao tuổi, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi khuyết tật và nạn 
nhân của bạo lực) cần có những ưu tiên hơn trong thiết kế và thực hiện các chính sách. 

•    Cần có chính sách khuyến khích NCT và tạo điều kiện cho NCT đưa ra lựa chọn tiếp tục làm việc 
phù hợp với sức khỏe và chuyên môn, kỹ năng để hướng tới già hóa chủ động về mặt kinh tế. Cụ 
thể, cần xây dựng và hiện thực hóa các chương trình học tập suốt đời để tạo điều kiện cho NCT 
tiếp cận và cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới nhằm phục vụ các công việc mà họ mong muốn 
được tiếp tục cống hiến.

•    Các thế hệ NCT trong tương lai có trình độ học vấn và kỹ năng ngày càng cao là một nguồn lực 
quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các chính sách thích ứng với già hóa dân số cần 
tập trung vào đẩy mạnh hơn nữa vai trò, sự tham gia và đóng góp của NCT vào mọi mặt của kinh 
tế-xã hội.    

Thứ hai, về chính sách liên quan tới chăm sóc dài hạn cho NCT. 

Nhu cầu chăm sóc dài hạn của NCT ngày càng tăng cao trong những năm tới do dân số Việt Nam 
vẫn đang già hóa nhanh và NCT đối mặt với các khó khăn trong hoạt động hàng ngày cũng như 
các khuyết tật về nhìn, nghe, vận động, nhớ hoặc tập trung và giao tiếp. Tỷ lệ NCT gặp khó khăn ở ít 
nhất một chức năng cao hơn đáng kể so với ở các nhóm tuổi khác. NCT ở nhóm tuổi cao hơn, phụ 
nữ cao tuổi, NCT ở nông thôn và NCT dân tộc thiểu số có tỷ lệ gặp khó khăn trong mọi hoạt động 
cao hơn nhóm ít tuổi hơn, nam giới cao tuổi, NCT ở thành thị và NCT là người Kinh. Cùng lúc đó, dự 
báo dân số cho thấy người càng cao tuổi càng có xu hướng sống ở khu vực nông thôn và số lượng 
phụ nữ cao tuổi, đặc biệt ở nhóm đại lão, chiếm tỷ lệ lớn trong dân số cao tuổi khu vực nông thôn.  

Do đó:

•    Cần đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đưa công nghệ thông tin 
vào hoạt động quản lý khám, chữa bệnh và quản lý bệnh, ở khu vực nông thôn nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho NCT tiếp cận được với dịch vụ y tế.

•    Cần xem xét và tăng chi tiêu của chính phủ để hỗ trợ cho NCT, đặc biệt là NCT khuyết tật, nhằm 
giải quyết và đáp ứng nhu cầu chăm sóc của NCT do suy giảm về sức khỏe. 
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•    Cần xây dựng được gói dịch vụ về chăm sóc dài hạn cho NCT, bao gồm các chăm sóc về y tế, chăm 
sóc xã hội và chăm sóc tinh thần cho NCT nhằm đảm bảo hòa nhập xã hội, cải thiện tình trạng 
sức khỏe và hỗ trợ NCT trong chăm sóc cá nhân hàng ngày (ăn uống, vệ sinh cá nhân, tắm rửa, 
thay quần áo, vận động).

•    Xu hướng ngày càng tăng của hộ gia đình mà NCT sống một mình, NCT chỉ sống với vợ/chồng 
hoặc NCT chỉ sống với cháu (hay hộ gia đình “khuyết thế hệ”) cho thấy NCT sẽ phải tự chăm sóc 
bản thân và cần phải phát triển các dịch vụ và hoạt động chăm sóc mà NCT có thể tiếp cận một 
cách dễ dàng.

•    Cần có những nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các chính sách liên quan tới bảo hiểm chăm sóc 
dài hạn (LTCI – long-term care insurance).

•    Cần có các chỉnh sách đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân trong chăm sóc NCT. Tăng 
cường hợp tác công-tư (PPP) trong lĩnh vực chăm sóc NCT. Đặc biệt, cần xây dựng các mô hình 
tích hợp dịch vụ chăm sóc NCT tại nhà, tại cộng đồng và tại các cơ sở chăm sóc. 
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PHỤ LỤC
Bảng phụ lục 1: Kết quả ước lượng hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) giữa chỉ số già hóa (là biến phụ 
thuộc) với tổng tỷ suất sinh và tỷ suất di cư thuần cho dữ liệu của năm 2019 

Chỉ số già hóa Hệ số
Sai số 
chuẩn

t P>t Khoảng tin cậy 95%

Tổng tỷ suất sinh 
(TFR)

−13,637 4,962 −2,75 0,008 −23,562 −3,713

Tỷ suất di cư thuần −0,126 0,043 −2,92 0,005 −0,212 −0,039

_cons 76,124 10,984 6,93 0,000 54,153 98,095

Số quan sát 63          

R-squared 0,1884          

Adj R-squared 0,1613          

Root MSE 13,781          

Nguồn: Tự tính toán từ dữ liệu TĐT năm 2019

Bảng phụ lục 2: Dự báo dân số cao tuổi, 2019-2069 (theo giả định mức sinh trung bình)

Năm

Người cao tuổi                                            
(từ 60 trở lên)

Người cao tuổi                                             
(từ 65 trở lên)

Tỷ số phụ 
thuộc chung

Số người 
(nghìn người)

Tỷ lệ trong 
tổng dân số 

(%)

Số người 
(nghìn người)

Tỷ lệ trong 
tổng dân số 

(%)
(%)

2019       11.409 11,86%         7.417 7,71% 47,06%

2020       11.997 12,34%         7.788 8,01% 47,55%

2021       12.565 12,80%         8.133 8,28% 47,85%

2022       13.044 13,17%         8.518 8,60% 48,14%

2023       13.686 13,69%         8.971 8,98% 48,34%

2024       14.329 14,22%         9.440 9,37% 48,57%

2025       14.981 14,75%         9.963 9,81% 48,78%

2026       15.588 15,23%       10.474 10,23% 49,28%

2027       16.126 15,64%       10.895 10,57% 48,95%

2028       16.669 16,06%       11.469 11,05% 48,47%
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Năm

Người cao tuổi                                            
(từ 60 trở lên)

Người cao tuổi                                             
(từ 65 trở lên)

Tỷ số phụ 
thuộc chung

Số người 
(nghìn người)

Tỷ lệ trong 
tổng dân số 

(%)

Số người 
(nghìn người)

Tỷ lệ trong 
tổng dân số 

(%)
(%)

2029       17.278 16,53%       12.028 11,51% 48,57%

2030       17.892 17,00%       12.593 11,97% 48,67%

2031       18.479 17,45%       13.101 12,37% 48,66%

2032       19.073 17,90%       13.542 12,71% 48,90%

2033       19.667 18,35%       13.984 13,04% 49,11%

2034       20.176 18,71%       14.484 13,43% 49,85%

2035       20.697 19,08%       14.983 13,81% 50,29%

2036       21.253 19,48%       15.455 14,17% 50,76%

2037       21.795 19,87%       15.928 14,52% 51,30%

2038       22.285 20,21%       16.396 14,87% 51,90%

2039       22.799 20,57%       16.778 15,14% 52,37%

2040       23.342 20,96%       17.174 15,42% 52,93%

2041       23.834 21,30%       17.599 15,73% 53,60%

2042       24.364 21,68%       18.017 16,03% 54,30%

2043       25.031 22,18%       18.383 16,29% 54,89%

2044       25.682 22,67%       18.779 16,58% 55,55%

2045       26.375 23,20%       19.198 16,89% 56,25%

2046       26.976 23,66%       19.581 17,17% 56,88%

2047       27.499 24,04%       19.997 17,48% 57,58%

2048       28.072 24,47%       20.551 17,92% 58,54%

2049       28.610 24,88%       21.091 18,34% 59,45%

2050       29.217 25,35%       21.677 18,81% 60,44%

2051       29.842 25,84%       22.174 19,20% 61,21%

2052       30.302 26,19%       22.599 19,53% 61,82%

2053       30.736 26,52%       23.065 19,90% 62,50%

2054       31.080 26,78%       23.508 20,26% 63,14%

2055       31.326 26,96%       24.013 20,67% 63,91%
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Năm

Người cao tuổi                                            
(từ 60 trở lên)

Người cao tuổi                                             
(từ 65 trở lên)

Tỷ số phụ 
thuộc chung

Số người 
(nghìn người)

Tỷ lệ trong 
tổng dân số 

(%)

Số người 
(nghìn người)

Tỷ lệ trong 
tổng dân số 

(%)
(%)

2056       31.518 27,09%       24.543 21,10% 64,77%

2057       31.596 27,13%       24.911 21,39% 65,26%

2058       31.599 27,11%       25.256 21,67% 65,72%

2059       31.506 27,01%       25.514 21,88% 66,03%

2060       31.481 26,97%       25.678 22,00% 66,14%

2061       31.502 26,98%       25.787 22,08% 66,16%

2062       31.428 26,90%       25.791 22,08% 65,96%

2063       31.372 26,84%       25.725 22,01% 65,65%

2064       31.424 26,88%       25.562 21,87% 65,15%

2065       31.404 26,86%       25.466 21,78% 64,85%

2066       31.419 26,87%       25.415 21,74% 64,70%

2067       31.456 26,91%       25.274 21,62% 64,35%

2068       31.579 27,01%       25.161 21,52% 64,10%

2069       31.685 27,11%       25.159 21,52% 64,13%

Nguồn: GSO (2020)
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