
Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về những thay 
đổi về cơ cấu tuổi và giới tính của dân số ở Việt Nam, sử dụng 
kết quả từ hai cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở tại Việt Nam năm 
1999, 2009 và cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014. Bản 
tóm tắt này cũng bao gồm các hệ lụy chính sách và  đề xuất 
khuyến nghị để tận dụng các cơ hội và giải quyết những thách 
thức do biến động dân số mang lại trong việc xây dựng và thực 
hiện các chính sách và chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Tuổi và giới tính là hai trong số những yếu tố nhân khẩu học 
quan trọng nhất ảnh hưởng đến nền kinh tế và sức khỏe dân 
số Việt Nam. Cụ thể, cơ cấu tuổi - giới tính của dân số quyết 
định tới một số đặc trưng  của quốc gia như lực lượng lao động, 
hiệu quả sản xuất, tăng trưởng kinh tế và GDP, cũng như bảo 
hiểm xã hội (Bloom và cộng sự, 2011). Vì vậy, bằng chứng từ 
về sự biến động trong cơ cấu tuổi - giới tính của dân số cần 
phải là những thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng và 
thực hiện các chính sách, chiến lược kinh tế - xã hội bao gồm 
cả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2016-2020 
ở cấp quốc gia, cấp địa phương và cấp ngành. 

GỢI Ý CHÍNH SÁCH  
Cơ cấu tuổi - giới tính đã thay đổi đáng kể trong suốt 3 thập kỷ qua ở Việt Nam đặc biệt 
là trong những năm gần đây. Vì thế, các chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội quốc gia và địa phương nên xem xét những thay đổi này để giải quyết những thách 
thức và tận dụng những cơ hội do chuyển đổi nhân khẩu học mang lại để phát triển  
đất nước.

• Mức sinh thấp và ổn định trong 15 năm qua. Ở hầu 
hết các tỉnh thành, tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo 
và tiểu học tăng không đáng kể. Vì vậy, hệ thống 
giáo dục quốc gia nên tập trung không chỉ  vào việc 
tăng số lượng trường học mà còn phải cải thiện 
chất lượng giáo dục. Trên thực tế, khi lập kế hoạch 
xây dựng các trường tiểu học và trung học, các nhà 
quản lý nên tính cả trẻ em nhập cư để tránh tình 
trạng thiếu trường và giáo viên. 

• Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 16-30 (theo định nghĩa 
của Luật Thanh niên) đang dần tăng lên (chiếm 
25,5% tổng số dân vào năm 2014) cho thấy Việt 
Nam cần đầu tư vào phát triển thanh niên  và hỗ trợ 
họ đóng góp vào sự phát triển đất nước. 

• Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ “cơ cấu dân 
số vàng”, nhưng  lợi ích của thời kỳ này không tự 
động đến. Để tiếp tục tận dụng lợi thế cơ cấu dân 
số vàng,  cần phải có các chiến lược phù hợp để 

mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển nguồn 
nhân lực có chất lượng bằng cách đầu tư vào y tế, 
giáo dục và đào tạo kỹ thuật cũng như cải thiện môi 
trường kinh doanh.

• Dự báo dân số cũng cho thấy tỷ trọng người cao 
tuổi ngày càng tăng trong những năm gần đây. Các 
bằng chứng khác chỉ ra rằng một lượng lớn người 
cao tuổi và nhiều người trong nhóm này đang sống 
phụ thuộc về kinh tế, mắc các bệnh mãn tính. Vì thế, 
chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cần 
được xây dựng và điều chỉnh để phù hợp với những 
xu hướng này, trong đó cần xây dựng các cơ sở y 
tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe  cho dân số 
cao tuổi. Nâng tuổi nghỉ hưu đặc biệt cho phụ nữ 
(hiện nay tuổi nghỉ hưu của phụ nữ là 55) và quản 
lý quỹ lương hưu cũng có thể là các biện pháp hiệu 
quả để đảm bảo tính bền vững của  an sinh xã hội 
cho người cao tuổi.

Con số và thực tế
• Tỷ lệ dân số ở nhóm tuổi thanh niên 

16-30 tuổi (theo định nghĩa trong Luật 
Thanh niên 2005) là 25,5%, tăng 2,3% 
so với năm 2009.

• Việt Nam đang ở giai đoạn đầu  của thời 
kỳ dân cơ cấu dân số vàng. Tính đến 
1/4/2014, có 52 trong số 63 tỉnh, thành 
phố đã bước vào thời kỳ cơ cấu dân số 
vàng, tăng 9 tỉnh thành so với Tổng  Điều 
tra Dân số và Nhà ở năm 2009. 

• Đến năm 2014, cứ 100 người dưới 15 
tuổi thì có khoảng 43 người từ 60 tuổi trở 
lên.

• Tỷ lệ người cao tuổi sống một mình 
chiếm 3,2% số người từ 60 tuổi trở lên và 
chiếm 16,4% số người từ 80 tuổi trở lên.

• Năm 2014, khoảng 32,4% người từ 80 
tuổi trở lên đang sống một mình với điều 
kiện sống ở mức thấp nhất. Tỷ lệ này 
ở nhóm có điều kiện sống tốt nhất chỉ 
chiếm 3,1%.
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• Tỷ lệ người cao tuổi sống đơn thân đã và sẽ tăng 
lên theo thời gian đòi hỏi cần có nhiều dịch vụ xã hội 
đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số dễ bị tổn thương 
này. Các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về an 
sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu và hệ thống 
chăm sóc y tế nên chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng 
với những thay đổi nhân khẩu học sẽ còn biến động 
nhiều trong thời gian tới. Các chương trình cụ thể 
dành cho người cao tuổi nên được xây dựng, đặc 
biệt cho người cao tuổi nghèo và người sống ở 
vùng nông thôn.

• Ngoài ra, Việt Nam cũng cần có nhiều biện pháp để 
giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. 
Cần tập trung thu hẹp khoảng cách về thu nhập 
giữa nam giới và phụ nữ đảm bảo bình đẳng  trong  
phân công các công việc không được trả công và 
chăm sóc gia đình, con cái giữa nam giới và phụ nữ. 

• Cơ cấu dân số đã có những biến động đáng kể theo 
các nhóm dân số và theo vùng miền địa lý. Vì thế, 
chính sách dân số, hôn nhân, gia đình và phát triển 
kinh tế - xã hội nên thích ứng với những đặc điểm 
nhân khẩu học, kinh tế - xã hội và văn hóa đa dạng 
trên cả nước. 
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• Việt Nam đang ở trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” 
hay còn gọi là “cửa sổ cơ hội nhân khẩu học”. Điều 
đó đồng nghĩa rằng số người trong độ tuổi lao động 
cao gấp đôi nhóm dân số trong độ tuổi phụ thuộc. 
Nói cách khác, cứ có hơn 2 người trong độ tuổi lao 
động thì chỉ có 1 người ở độ tuổi phụ thuộc. Tính 
đến 1/4/2014, 52 trong số 63 tỉnh thành bước vào 
thời kỳ này, tăng 9 tỉnh so với năm 2009. Nếu có 
những chính sách phù hợp để tận dụng cơ hội này, 
cơ cấu dân số vàng có thể biến thành lợi tức dân số. 

• Phân tích số liệu cho có mối quan hệ nghịch giữa  
tỷ số phụ thuộc chung và thu nhập bình quân đầu 
người của các tỉnh thành ở Việt Nam. Tỷ số phụ 
thuộc của các tỉnh thành có thu nhập bình quân đầu 
người cao thì thấp hơn tỷ số phụ thuộc của các tỉnh 
thành có thu nhập bình quân đầu người thấp, và 
ngược lại. Nói cách khác, những tỉnh thành đang 
trong thời kỳ dân số vàng có xu hướng có thu nhập 
bình quân đầu người cao hơn

2.  Có sự khác biệt lớn về cơ cấu tuổi - giới tính dân số giữa các vùng miền và nhóm dân số

•  Phân tích số liệu Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 
năm 2014 cho thấy sự khác nhau về mức sinh, tuổi 
thọ và di cư đã dẫn tới những khác biệt về cơ cấu 
tuổi - giới tính của dân số giữa các vùng miền. Số 
trẻ em dưới 15 tuổi và người cao tuổi từ 60 tuổi trở 
lên tại các vùng nông thôn nhiều hơn tại các vùng 
thành thị. Tỷ lệ người cao tuổi sống một mình ở các 
vùng nông thôn (3,8%) cao hơn các vùng thành thị 
(1,8%), và nguyên nhân của tình trạng này là do tỷ 
lệ di cư của người trẻ tuổi từ nông thôn ra thành thị 
cao hơn. 

• Đông Nam Bộ có số lượng lớn người trẻ tuổi di 
cư và là vùng có tỷ lệ dân số tuổi 15-64 cao nhất 
cả nước (73,5%). Trái lại, vùng Trung du và miền 
núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ sinh cao và 
tỷ trọng trẻ em trong độ tuổi 0-14 cao nhất (tương 
ứng là 26,5% và 29,0%). Vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng có tỷ lệ sinh 

thấp và lượng người di cư lớn. Hai vùng này có tỷ 
lệ dân số tuổi từ 65 trở lên cao nhất lần lượt là 8,9% 
và 6,8%. Ngoài ra, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên 
hải Miền Trung có tỉ lệ người di cư đi cao. Tình trạng 
này khiến cho tỷ trọng dân số tuổi từ 65 trở lên rất 
cao (có đến 8,2%). 

• Trong nhóm các dân tộc, dân tộc Mông có mức sinh 
cao nhất (TFR: 3,65) và tỷ lệ trẻ em tuổi dưới 15 cao 
nhất chiếm 42,5% dân số dân tộc này. Trái lại, dân 
tộc Kinh có mức sinh thấp nhất (TFR: 2,02) và tỷ 
lệ trẻ em dưới 15 tuổi thấp nhất (23,1%), bằng một 
nửa tỷ lệ này của dân tộc Mông. Ngoài ra, nhóm dân 
tộc có mức chết thấp hơn thường có tỷ lệ người từ 
65 tuổi trở lên cao hơn. Đáng chú ý, dân tộc Kinh có 
tỷ lệ chết thấp nhất và tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên 
cao nhất (7,5%), trong khi đó dân tộc Mông có tỷ lệ 
chết cao nhất và tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên thấp 
nhất (3,2%).  

NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH  
1. Cơ cấu tuổi - giới tính dân số phản ánh sự chuyển đổi nhân khẩu học ở Việt Nam  
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          Hình 1: Tháp dân số năm 1999, 2009 và 2014

• Tháp dân số phản ánh sự biến động trong cơ cấu 
tuổi - giới tính cho thấy Việt Nam đã trải qua nhiều 
giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học trong ba thập 
kỷ qua. Trong khi tháp dân số năm 1999 đặc trưng 
cho sự chuyển đổi nhân khẩu học từ mức sinh và 
mức chết cao giảm nhanh xuống mức sinh và mức 
chết thấp, thì tháp dân số năm 2009 đặc trưng cho 
dân số ở giai đoạn cuối của quá độ dân số với mức 
sinh và mức chết thấp và đang ở giai đoạn đầu của  
già hóa dân số. Hậu quả của chiến tranh tới thay 
đổi cơ cấu tuổi của dân số trở nên mờ  nhạt hơn, và 
chỉ còn nhận thấy ở nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên. 
Mức sinh và mức chết đã ổn định ở mức thấp trong 
thập kỷ qua. Tháp dân số năm 2014 phản ánh sự 
gìa hóa dân số ở Việt Nam. 

• Do mức sinh giảm trong hơn 15 năm qua (1999-
2014), tỷ lệ dân số trong độ tuổi 0-14 giảm đáng 
kể từ 33,1% vào năm 1999 xuống còn 24,5% vào 
năm 2009 và đạt 23,5% vào năm 2014. Trong khi 
đó nhóm dân số ở độ tuổi lao động (15-64 tuổi) tăng 
từ 61,1% vào năm 1999 lên 69,1% vào năm 2009 
và ổn định ở mức 69,4% năm 2014. Quy mô dân số 
độ tuổi lao động tăng thêm 16,1 triệu, từ 46,7 triệu 
vào năm 1999 lên đến 62,8 triệu năm 2014 đã tạo  
ra một lực lượng lao động tiềm năng để phát triển 
kinh tế đất nước. 

• Những biến động của cơ cấu tuổi đã làm cho tỷ số 
phụ thuộc chung1 giảm đáng kể từ khoảng 90 vào 
năm 1979 xuống dưới 44,8 vào năm 2009 và 44 vào 
năm 2014. Đóng góp vào  quá trình sụt giảm này là  
tỷ số phụ thuộc trẻ em2 giảm, trong khi đó tỷ số phụ 
thuộc người già3 chỉ tăng nhẹ (Hình  2). 

• Tỷ số giới tính của dân số Việt Nam nhìn chung là 
tăng trong những thập kỷ qua. Năm 2014, tỷ số này 
là 97,3 nam trên 100 nữ. Tỷ số giới tính của vùng 
nông thôn và thành thị lần lượt là 98,8 và 94,3. Di cư 

và sự khác biệt về tuổi thọ là những nguyên nhân 
cơ bản dẫn tới sự khác biệt về tỷ số giới tính giữa  
thành thị, nông thôn và các vùng miền. Tỷ số giới 
tính của nhóm dân số  từ 60 tuổi trở lên tương đối 
thấp do tỷ lệ chết ở nam giới cao hơn nữ, hậu quả 
của cuộc chiến tranh hơn 35 năm về trước. Điều 
này đúng với tỷ lệ giới tính nhóm tuổi từ 80 trở lên 
là 52 năm 2014. Trẻ em nhóm tuổi 0-4 có tỷ số giới 
tính cao (111,2).

• Trong số 63 tỉnh thành, 24 tỉnh thành có trẻ em ở 
nhóm tuổi 0-4 có tỷ số giới tính cao trên 110. Hiện 
tượng nhân khẩu học này chủ yếu là do mất cân 
bằng giới tính khi sinh trong suốt 10 năm qua và 
sẽ gây ra mất cân bằng giới tính cho những thế hệ 
trưởng thành trong tương lai. Sự “thiếu hụt” phụ nữ 
trưởng thành có thể gây ra những vấn đề xã hội, 
văn hóa, kinh tế và bạo lực giới nghiêm trọng trong 
tương lai.  

3. Cơ cấu tuổi dân số năm 2014 cho thấy Việt Nam đang trong giai đoạn gìa hóa dân số

• Chỉ số già hóa của Việt Nam đã tăng nhanh trong 35 
năm qua. Năm 1979, cứ 100 người dưới 15 tuổi có 
khoảng 17 người trên 60 tuổi. Sau 20 năm (1999), 
chỉ số này tăng  1,5 lần. Chỉ số già hóa năm 2014 
cao gấp ba lần chỉ số năm 1979. Trong số 10 nước 
ASEAN, chỉ số già hóa dân số Việt Nam đứng thứ 
ba, chỉ sau Thái Lan và Singapore. Chỉ số già hóa 
tăng lên thể hiện sức khỏe và tuổi thọ của người 
Việt Nam đã được cải thiện hơn. Tuy nhiên, tình 
trạng này cũng đặt ra những thách thức trong việc 
bảo đảm hưu trí và chăm sóc người cao tuổi.

• Sự khác biệt về chỉ số già hóa giữa thành thị và nông 
thôn là không đáng kể. Trong 6 vùng kinh tế - xã hội, 
vùng Đồng bằng sông Hồng có chỉ số già hóa cao 
nhất, tiếp theo đó là vùng Bắc Trung bộ và Duyên 
hải miền trung, và đồng bằng sông Cửu Long, trong 
khi đó Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc 
có chỉ số già hóa thấp nhất.

______________________________________
1 Tỷ số phụ thuộc chung là tổng tỷ số phụ thuộc trẻ em và tỷ số phụ thuộc người già.
2 Tỷ số phụ thuộc trẻ em biểu hiện bằng số người dưới 15 tuổi trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64.
3 Tỷ số phụ thuộc người già biểu thị bằng số người từ 65 tuổi trở lên trên 100 người ở nhóm tuổi 15-64.
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• Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa chỉ số già hóa và 
thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành 
phố mang hình chữ U. Các tỉnh thành nghèo có chỉ 
số già hóa rất thấp có thể do những tỉnh này có tỷ lệ 
sinh cao hơn và vì thế có nhiều trẻ em hơn. Những 
tỉnh thành có mức sống cao cũng có chỉ số già hóa 
thấp nhưng chủ yếu là do có số lượng người di cư 
trẻ đến nhiều hơn.

• Tuổi tác có mối quan hệ tỷ lệ thuận với khả năng 
sống một mình. Tuổi càng cao thì khả năng sống 
một mình càng cao. Tỷ lệ người cao tuổi sống một 
mình chiếm 3,2% số người từ 60 tuổi trở lên và 
chiếm 16,4% số người từ 80 tuổi trở lên. Tỷ lệ người 
từ trên 80 tuổi sống một mình ở vùng nông thôn 
(18,2%) cao hơn vùng thành thị (11,3%) (Hình 4).

• Phụ nữ cao tuổi sống một mình nhiều hơn so với 
nam giới vì phụ nữ thường sống thọ hơn và ít có 
khả năng tái hôn sau khi ly hôn hoặc sau khi chồng 
chết hơn so với nam giới. Ngoài ra, Điều tra Dân 
số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014 cũng cho thấy có 
mối tương quan giữa người cao tuổi sống một mình 
và điều kiện sống của hộ gia đình. Năm 2014, có 
khoảng 32,4% người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên 
thuộc vào nhóm có điều kiện sống thấp nhất, đang 
sống đơn thân. Tỷ lệ này chỉ chiếm 3,1% trong 
nhóm có điều kiện sống cao nhất. Những kết quả 
này cũng cho thấy chính sách hỗ trợ người cao tuổi 
sống một mình cần tập trung nhiều hơn vào nhóm 
có thu nhập thấp.

• Dân tộc Kinh có tỷ lệ người cao tuổi sống một mình 
cao hơn các dân tộc thiểu số khác. Tình trạng này 
chủ yếu do dân tộc Kinh có tỷ lệ di cư cao hơn các 
dân tộc thiểu số khác. Cũng do di cư, khu vực  nông 
thôn thường có tỷ lệ người cao tuổi sống một mình 
cao hơn so với thành thị; những người trẻ di cư ra 
thành thị và để lại những người già ở quê nhà nông 
thôn. Ngoài ra, có mối tương quan giữa sống một 
mình và trình độ học vấn. Tỷ lệ người tốt nghiệp đại 
học hoặc cao đẳng sống một mình thấp hơn người 
có trình độ học vấn thấp hơn. Điều này cho thấy học 
vấn cao hơn có thể giúp đảm bảo thu nhập để chi trả 
các chi phí sinh hoạt cho người cao tuổi khi họ nghỉ 
hưu và giúp họ có khả năng sống độc lập mà không 
phải phụ thuộc vào con cái.

Hình 4: Tỷ lệ người cao tuổi sống một mình chia theo  
điều kiện sống của hộ gia đình
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Hinh 3: Chỉ số già hóa (60+) và thu nhập trung bình  
của các tỉnh thành Việt Nam, 2014

Thu nhập bình quân năm 2012 (Nghìn đồng)
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Hình  2: Tỷ số phụ thuộc và chỉ số già hóa  
từ năm 1979 đến năm 2014


