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có xu hướng 

giảm 
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Tỷ số giới tính có xu hướng giảm, 
�ặc biệt là ở nhóm �ại lão, 
tình hình nữ hóa dân số cao tuổi 
vẫn diễn ra nhưng giảm dần theo 
thời gian.

người cao tuổi 
và các vấn �ề

về giới
Tổng �iều tra Dân số và 

Nhà ở năm 2019
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Tỷ lệ nữ giới năm 2019:

Nhóm sơ lão 60-64 Nhóm �ại lão 80+

XU HƯỚNG CÂN BẰNG GIỚI Ở NHÓM DÂN SỐ CAO TUỔI

TUỔI CÀNG CAO THÌ CÀNG CÓ NHIỀU PHỤ NỮ HƠN NAM GIỚI

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

2019
2009

60-64 65-69 70-74 75-79 80+
*Tỷ số giới tính là tỷ số cho biết cứ 100 nam giới 
thì có bao nhiêu phụ nữ trong cùng nhóm tuổi. 
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8,75 80% số những NCT 
�ang góa bụa là 

Tỷ lệ tham gia lao �ộng dễ 
tổn thương** cao ở nhóm phụ nữ 
tuổi càng cao và sống ở nông thôn.

DỰ BÁO 2029-2069
Xu hướng này sẽ còn tiếp tục.

phụ nữ.

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Giai �oạn 2009-2019, tỷ lệ góa vợ/chồng 
giảm ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng có 
khác biệt rất lớn giữa các nhóm tuổi, 
với nhóm �ại lão (80+) có tỷ lệ cao gấp 
3-4 lần so với nhóm tuổi 60-69. 

** theo �ịnh nghĩa của ILO (2018) thì lao �ộng 
dễ tổn thương (vulnerable workers) gồm có 
lao �ộng tự làm và lao �ộng gia �ình.
ILO (International Labour Organisation). 2018. 
“Paid employment vs vulnerable employment 
- A brief study of employment patterns by 
status in employment”. Geneva: ILO. 

TÌNH TRẠNG GÓA BỤA CỦA NGƯỜI CAO TUỔI (NCT)

PHÂN BỐ THEO KHU VỰC TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM
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Tỷ lệ sống ở nông thôn của 
phụ nữ cao tuổi cao hơn 
nam giới và tăng theo 

�ộ tuổi.

Thực trạng nữ hóa dân số cao tuổi cho thấy cần �ặc biệt quan tâm �ến vấn �ề giới 
trong xây dựng các chương trình, chính sách về già hóa dân số và �áp ứng các 
nhu cầu khác nhau của người cao tuổi nam và nữ.

Các hệ quả của việc sống một mình do góa vợ/chồng khiến cho NCT gặp nhiều vẫn 
�ề về sức khỏe thể chất và tinh thần và làm cho chất lượng cuộc sống (trong �ó 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, �ặc biệt lưu ý khi phụ nữ chiếm phần lớn 
trong số NCT góa bụa.

Tỷ lệ sống ở nông thôn của phụ nữ cao tuổi ngày càng lớn hơn nam giới cao tuổi chỉ 
ra cần quan tâm tới việc lập kế hoạch và triển khai các dịch vụ liên quan tới NCT ở 
nông thôn (ví dụ như các dịch vụ chăm sóc dài hạn), �ặc biệt các dịch vụ cho nhóm 
�ại lão và phụ nữ cao tuổi. 

Việc phụ nữ tại nông thôn làm các công việc dễ bị tổn thương cần �ược quan tâm 
trong chính sách an sinh thu nhập nói riêng và an sinh xã hội nói chung cho NCT. 


