
CÁC ĐẶC TRƯNG VỀ KINH TẾ & XÃ HỘI 
CỦA DÂN SỐ CAO TUỔI 

Tổng �iều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Tuy nhiên, số liệu vẫn cho thấy có sự khác biệt khi xét theo �ộ tuổi, giới tính và khu vực sống.

Tỷ lệ NCT có bằng phổ thông trung học 
hoặc cao hơn ở nam nhiều hơn nữ.

Tỷ lệ NCT làm công ăn lương thấp ở nông thôn.

Càng cao tuổi, tỷ lệ NCT làm 
việc càng giảm.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ VIỆC LÀM

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

1/3 NCT vẫn �ang 
làm việc tạo thu nhập. 

NCT ngày càng có trình �ộ học vấn 

cao hơn
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Càng ở nhóm cao tuổi hơn, phụ nữ cao tuổi và NCT ở nông thôn 
có trình �ộ học vấn thấp hơn, có tỷ lệ làm việc thấp hơn 

nhưng lại có tỷ lệ làm các công việc dễ tổn thương cao hơn. 
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80%số những 
người cao tuổi (NCT) 
�ang góa bụa là 

phụ nữ

Nhóm �ại lão (80+) có 
tỷ lệ góa bụa cao gấp gần 

4 lần 
so với nhóm 
tuổi sơ lão (60-69).

TỔNG CỤC THỐNG KÊ



SẮP XẾP CUỘC SỐNG 
Tỷ lệ NCT sống
một mình hoặc chỉ sống 
với vợ/chồng tăng qua 
các năm.

Tỷ lệ NCT

không 
sống cùng 
con cái ngày càng cao.

ĐIỀU KIỆN SỐNG
Điều kiện sống của hộ gia �ình có NCT 

có sự cải thiện �áng kể theo thời gian, 
thể hiện qua tỷ lệ sử dụng nước sạch 

(nước máy) và sử dụng hố xí tự hoại.
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Có sự khác biệt �áng kể về 
�iều kiện sống và việc sở hữu 
những �ồ gia dụng hiện �ại 
giữa hộ gia �ình có chủ hộ là 
người dân tộc Kinh với người 
dân tộc khác; giữa hộ ở thành thị 
và nông thôn. 

90% hộ gia �ình 
có NCT có TV.

23% hộ NCT ở nông thôn có 
máy vi tính, trong khi 
tỷ lệ này ở thành thị là 42%.

Ngoài ra, về sở hữu tài sản 
trong hộ gia �ình NCT:
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KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
 

Việc xây dựng các chính sách cho NCT cần phải tính �ến những khác biệt giữa 
các nhóm dân số �ể giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong �ời sống kinh tế-xã hội, 
�ặc biệt trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế. 

Cần có chính sách khuyến khích NCT và tạo �iều kiện cho NCT �ưa ra lựa chọn tiếp 
tục làm việc phù hợp với sức khỏe và chuyên môn, kỹ năng �ể hướng tới già hóa 
chủ �ộng về mặt kinh tế.
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