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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 
Bản tóm tắt nghiên cứu này trình bày những thông tin và phát hiện chính cập nhật về tác động của biến đổi 

cơ cấu tuổi dân số đến kinh tế Việt Nam và một số đề xuất chính sách nhằm kéo dài thời kỳ có dư lợi dân số 
nhằm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Các thông tin và phát hiện được rút ra từ việc cập nhật nghiên 
cứu trước đây (năm 2015) của Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) Việt 
Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA)1 và số liệu năm 2014.

NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH
 ● Theo kết quả dự báo dân số của Tổng cục Thống kê2, thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” của Việt Nam sẽ kết 

thúc vào năm 2040. Cơ cấu dân số vàng là cơ hội để mang lại dư lợi dân số3. Tuy nhiên, nếu xu hướng 
thu nhập và chi tiêu theo độ tuổi của dân số trong 35 năm tới không thay đổi so với năm 2014, thì thời 
điểm kết thúc dư lợi dân số của nước ta sẽ là năm 2017.

 ● Xét theo giới, dư lợi dân số của nam dài hơn so với của nữ (khoảng 3 năm). Tuy nhiên, xét theo khu vực 
thành thị và nông thôn, dư lợi dân số của cả hai khu vực có thể kết thúc vào cùng một thời điểm.

1 Phương pháp “Tài khoản chuyển nhượng quốc gia” (gọi tắt là phương pháp NTA theo tiếng Anh) cho phép phân tích được vai trò của dân số theo từng tuổi hoặc nhóm 
tuổi (hay theo thế hệ) đối với nền kinh tế thông qua phân tích chi tiêu và thu nhập từ lao động tại mỗi tuổi.  
2 Sử dụng số liệu dự báo dân số đến năm 2049 của Tổng cục Thống kê dựa trên Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ vào thời điểm 01/4/2014. 
3 Theo cách tiếp cận NTA, một nền kinh tế được coi là có dư lợi dân số khi tốc độ tăng tỷ số hỗ trợ kinh tế lớn hơn 0. Tỷ số hỗ trợ kinh tế là tỷ số giữa tổng thu nhập của 
toàn bộ nền kinh tế tính theo tuổi/nhóm tuổi và tổng chi tiêu của toàn bộ nền kinh tế tính theo tuổi/nhóm tuổi. (Có thể tham khảo định nghĩa về tỷ số hỗ trợ tại cuốn Sổ tay 
hướng dẫn sử dụng Tài khoản chuyển nhượng quốc gia: Đo lường và phân tích nền kinh tế theo thế hệ, 2013, Liên hợp quốc, tr. 10 (tên tiếng Anh: National Transfer Account 
Manual:Measuring and Analysing the Generational Economy, 2013, United Nations, p.10)).
4  Độ tuổi lao động của nam từ 15-60, độ tuổi lao động của nữ từ 15-55.

Việt Nam đang trải qua quá trình biến đổi cơ cấu 
tuổi dân số với tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động 
(15-64 tuổi) tăng nhanh, tỷ lệ dân số trẻ em (0-14 
tuổi) giảm và tỷ lệ dân số cao tuổi (dân số từ 65 tuổi 
trở lên) ngày càng tăng nhanh. Quá trình biến đổi cơ 
cấu tuổi dân số theo giới tính (nam và nữ) và khu vực 
(thành thị và nông thôn) cũng diễn ra theo hướng 
tăng tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động. Giai đoạn 

1999-2014, tỷ lệ dân số nam trong độ tuổi lao động 
tăng từ 58,6% lên 66,6%, tỷ lệ dân số nữ tăng từ 59% 
lên 66,2%4; dân số trong độ tuổi lao động ở thành thị 
tăng từ 65,6% lên 69,1% trong khi ở nông thôn tăng 
từ 57,3% lên 66,1%.

Theo dự báo dân số mới nhất của Tổng cục Thống 
kê, xu hướng biến động này sẽ vẫn tiếp tục diễn ra 
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một cách mạnh mẽ trong thời gian tới và thời kỳ “cơ 
cấu dân số vàng” của Việt Nam dự báo sẽ kéo dài đến 
năm 2040. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam có thể khai 
thác, tận dụng cho phát triển kinh tế, nhưng cũng sẽ 
đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi có những chính sách, 
giải pháp phù hợp, kịp thời (như tạo việc làm; nâng 
cao thu nhập; giảm bất bình đẳng về giới, nâng cao 
mức sống của dân cư nông thôn để giảm bớt khoảng 
cách giữa thành thị và nông thôn; bảo đảm an sinh, 
phúc lợi xã hội; giải quyết vấn đề môi trường…).

Tiếp theo nghiên cứu “Tác động của biến đổi cơ 
cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam và 
các đề xuất chính sách” sử dụng phương pháp Tài 
khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) hoàn thành 
trong năm 2015, Viện CLPT, với sự hỗ trợ của Quỹ 
Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA), tiếp tục phối 
hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực NTA phân 
tích số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2014 
(VHLSS 2014) và các nguồn số liệu khác. Mục đích 
là: (1) Đánh giá và lượng hóa sự khác biệt theo giới 
và theo khu vực (thành thị và nông thôn) về thu nhập 
và chi tiêu; (2) So sánh và đánh giá tác động biến đổi 
cơ cấu tuổi dân số theo giới và theo khu vực thành thị 
và nông thôn; và (3) Đề xuất những chính sách nhằm 
tận dụng, khai thác những cơ hội “vàng” từ quá trình 
biến đổi cơ cấu tuổi dân số cho tăng trưởng kinh tế 
cũng như thu hẹp chênh lệch về phát triển kinh tế - 
xã hội giữa nam và nữ và giữa khu vực nông thôn và 
thành thị. 

 
MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH

Thứ nhất, thời kỳ dư lợi dân số của cả nước có 
thể kết thúc khá sớm.

Kết quả ước lượng từ phương pháp NTA với các 
dữ liệu trên cho thấy tính theo vòng đời, một người 
Việt Nam điển hình bắt đầu có thu nhập từ năm 14 
tuổi, sau đó thu nhập bắt đầu tăng nhanh trong độ 
tuổi từ 15 đến 63 và giảm nhanh vào độ tuổi 64 và 
bằng 0 vào độ tuổi 90. Đồng thời, chi tiêu của một 
người Việt Nam điển hình tăng nhanh từ 0 đến 20 
tuổi và bắt đầu có xu hướng tăng chậm lại, ổn định 
trong độ tuổi từ 21-45 và giảm dần trong độ tuổi 46-
90 (Hình 1).  

Kết quả tính toán từ phương pháp NTA cho thấy 
độ tuổi tạo ra thặng dư vòng đời5 là từ 22 đến 54 tuổi, 
trong khi độ tuổi tạo ra thâm hụt6 là từ 0 đến 21 tuổi 
và từ 55 đến 90 tuổi. Với cơ cấu tuổi dân số của Việt 
Nam vào năm 2014 thì dân số trong độ tuổi từ 22 đến 
54 tạo ra thặng dư khoảng 862,9 nghìn tỷ đồng, trong 
khi dân số từ 0 đến 21 tuổi và từ 55 đến 90 tuổi tạo 
ra thâm hụt tương ứng khoảng 649,8 nghìn tỷ đồng 
và 243,7 nghìn tỷ đồng. Tính chung cho cả nền kinh 
tế, thâm hụt vòng đời vào khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng 
năm 2014.

5 Khi thu nhập lớn hơn chi tiêu.
6 Khi thu nhập nhỏ hơn chi tiêu.

Hình 1: Thu nhập từ lao động và chi tiêu bình 
quân đầu người theo tuổi năm 2014

Đơn vị: Triệu đồng

 

0
10
20
30
40
50
60
70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Tuổi

Thu nhập
Chi tiêu

Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu của Viện CLPT theo số 
liệu Điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) năm 2014.

Nếu giả định rằng cơ cấu thu nhập và chi tiêu 
bình quân theo tuổi được giữ nguyên như năm 2014 
và cơ cấu tuổi dân số sẽ diễn ra đúng như dự báo 
mới nhất của Tổng cục Thống kê (2016) thì dư lợi 
dân số của toàn nền kinh tế sẽ kết thúc vào năm 
2017 (Hình 2).

Hình 2: Dự báo tốc độ tăng tỷ số hỗ trợ  
đến năm 2049

Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu của Viện CLPT theo 
số liệu VHLSS năm 2014.

Thứ hai, có sự chênh lệch lớn về thu nhập từ 
lao động giữa nam và nữ, giữa dân cư thành thị 
và nông thôn.

Tính toán từ dữ liệu năm 2014 cho thấy thu nhập 
trung bình từ lao động của nữ khoảng 24,9 triệu đồng 
(bằng 66,8% của nam); thu nhập trung bình từ lao 
động của dân cư nông thôn khoảng 21,2 triệu đồng 
(bằng 42% của khu vực thành thị) (Hình 3).

This factsheet presents key highlights of changes in population 
age and sex structure in Viet Nam, using the data from two Viet 
Nam Population and Housing Censuses, conducted in 1999 
and 2009 and the  Intercensal Population and Housing Survey 
(IPS 2014). The factsheet also includes policy implications 
and recommendations on how Viet Nam should address both 
opportunities and challenges brought about by its population 
dynamics in the development and implementation of social 
and economic policies, and programmes.

Age and sex are two of the most important demographic 
factors that affect Viet Nam’s economy and population health. 
In particular, the population age-sex structure helps shape the 
country’s labor force, affects its production efficiency, economic 
growth rate and GDP, and defines the required scope of social 
insurance (Bloom et al., 2011). Hence, evidence on changes 
in population age-sex structure should be important inputs 
for designing and implementing socio-economic policies and 
strategies at national, local and sectoral levels, including the 
National Socio-Economic Development Plan (SEDP) for the 
2016-2020 period. 

POLICY IMPLICATIONS 
The age-sex structures have changed significantly during the past three decades in 
Viet Nam, particularly over recent years. Therefore, national and local socio-economic 
development policies and plans should integrate these changes in order to cope with 
challenges and  take advantage of opportunities caused by the demographic transition 
for the benefits of the country’s development.

•  As the fertility rate was low and stable during the 
last 15 years, in most provinces, the proportion 
of children at the age of kindergarten and primary 
school did not increase significantly. Thus, the 
national education system should focus not on 
increasing the number of schools but on improving 
the quality of education. Indeed, in planning for 
development of pre- and elementary schools, local 
authorities should take migrant children into account 
to prevent school and teacher shortages. 

•  The increasing proportion of young people aged 
16-30 (defined by the Youth Law) in the total 
population (25.5 per cent in 2014) suggests that 
Viet Nam needs to increase investment in youth 
development and to support their contributions to 
the development of the country. 

•  Viet Nam is in the “demographic window of 
opportunity” stage, but its benefit does not come 

automatically.  In order to continue to take advantage 
of this demographic bonus it will be critical to have 
appropriate strategies to expand employment 
opportunities and develop a quality labour force 
through investment in health, education and 
technical training, as well as business environment 
improvement.

•  Population projections show a growing proportion of 
older persons in the coming years. Other evidence 
shows that a large number of older people, many 
of whom are economically dependent, have chronic 
diseases. Hence, social and health insurance 
policies should be developed or revised to adapt 
to these trends, including building medical facilities 
to provide health care for old-aged populations. 
Raising the retirement age, particularly for women 
(currently 55), and managing pension funds can 
also be effective measures to ensure sustainability 
of old-age social security.
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•  The proportion of older people living alone has 
increased over time, requiring more social services 
to accommodate the needs of this vulnerable group. 
Government bodies responsible for social security, 
social insurance, retirement and the health care 
system, should be ready for these demographic 
changes, which will only be amplified in the 
future. Specific old-aged programmes should be 
developed, especially for those who are poor and 
live in rural areas.

•  In addition, more work is needed to prevent 
an increase in the sex ratio at birth imbalance. 
Recommendation is to eliminate income gap 

between men and women and balance the division 
of unpaid work and care work between men and 
women. 

•  The changes in population structure varied 
remarkably across sub-population groups and 
geographical regions. Therefore, policies on 
population, marriage, family and socio-economic 
development, should correspond to diversified 
demographic, socio-economic and cultural features 
across Viet Nam.
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Facts and Figures
•  The proportion of young people aged 16-

30 (as defined by Youth Law in 2005), 
was 25.5 per cent, an increase of 2.3 per 
cent since 2009.

•  Viet Nam is in the first quarter of the 
population bonus period. As of 1 April 
2014, 52 out of 63 provinces had reached 
the demographic window of opportunity, 
nine provinces increase from 2009. 

•  By 2014, for every 100 people under the 
age of 15, there were about 43 people 
aged 60 and older.

•  The percentage of older persons living 
alone accounted for 3.2 per cent of 
people aged 60 and older, and 16.4 per 
cent of those aged 80 and older.

•  In 2014, approximately 32.4 per cent of 
people, aged 80 and older, were living 
alone with the lowest housing conditions. 
This figure was only 3.1 per cent for the 
group with the highest living conditions.
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Hình 3: Thu nhập từ lao động phân theo giới và 
khu vực năm 2014

Đơn vị: Triệu đồng

Tuổi

Hình 3a: Theo giới 

Tuổi

Hình 3b: Theo thành thị - nông thôn
Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu của Viện CLPT theo 

số liệu VHLSS năm 2014.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chênh 
lệch thu nhập như vậy có thể là do lao động nữ và lao 
động nông thôn có trình độ học vấn, chuyên môn kỹ 
thuật, tay nghề thấp hơn lao động nam và lao động 
thành thị. Theo số liệu VHLSS năm 2014, trong tổng 
số người có trình độ tiến sĩ, nữ giới chỉ chiếm 25% 
(nam giới chiếm 75% còn lại). Tương tự, trong tổng 
số người tốt nghiệp đại học, khoảng 60% là nam giới 
trong khi nữ giới chỉ chiếm 40%. Tỷ lệ dân số có trình 
độ cao đẳng trở lên ở nông thôn chỉ đạt 3,4%, trong 
khi ở thành thị là 15,3%. Tương tự, tỷ lệ dân số có 
bằng sơ cấp nghề trở lên ở nông thôn là 5,4%, trong 
khi ở thành thị là 10,0%. Tình trạng việc làm ở khu 
vực nông thôn cũng thiếu bền vững hơn so với khu 
vực thành thị, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 
và tỷ lệ lao động có hợp đồng lao động ở nông thôn 
là 11,1% và 14,0% trong khi ở thành thị tương ứng là 
34,0% và 38,4%.

Thứ ba, có sự chênh lệch lớn về chi tiêu giữa 
khu vực thành thị và nông thôn, đặc biệt là chi 
tiêu cho giáo dục của trẻ em. Tuy nhiên, chi tiêu 
giữa nam và nữ không có nhiều khác biệt.

Mức chi tiêu trung bình năm vào năm 2014 của 
một người dân nông thôn là 24,6 triệu đồng - chỉ 
bằng 55,1% mức chi tiêu bình quân của một người 
dân ở khu vực thành thị (Hình 4). Có sự chênh lệch 
rất lớn về chi tiêu cho giáo dục của trẻ em (từ 0-16 
tuổi): mức chi trung bình cho giáo dục của trẻ em ở 
khu vực thành thị cao gấp 3,1 lần mức chi tương ứng 
ở khu vực nông thôn (Hình 5).

Hình 4: Mức chi tiêu bình quân đầu người theo 
độ tuổi và khu vực thành thị và nông thôn

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu của Viện CLPT theo 
số liệu VHLSS năm 2014.

Hình 5: Các cấu phần chi tiêu theo khu vực 
thành thị và nông thôn

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu của Viện CLPT theo 
số liệu VHLSS năm 2014.

Những khác biệt về cơ cấu chi tiêu này chứng tỏ 
vẫn còn sự chênh lệch về mức sống giữa hai khu 
vực thành thị và nông thôn. Đặc biệt, việc chi tiêu cho 
giáo dục của trẻ em nông thôn thấp hơn nhiều so với 
trẻ em thành thị có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất 
lượng giáo dục của dân cư nông thôn và năng lực 
cạnh tranh của nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn 
trong tương lai.

Xét theo giới, chi tiêu của nam và nữ theo độ tuổi 
không có nhiều khác biệt với mức chi trung bình khoảng 
hơn 30 triệu đồng/năm đối với cả hai nhóm (Hình 6).
Hình 6: Chi tiêu theo độ tuổi của nam và nữ (2014)
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Nguồn: Tính toán của Nhóm nghiên cứu của Viện CLPT theo 
số liệu VHLSS năm 2014.

Thứ tư, thời kỳ có dư lợi dân số của nam dự 
kiến dài hơn của nữ, trong khi kỳ này của dân cư 
nông thôn và thành thị dự kiến lại kết thúc cùng 
thời điểm. 

Giả định cơ cấu thu nhập và chi tiêu bình quân 
theo tuổi, giới và khu vực của năm 2014 được giữ 
nguyên đến năm 2049 và cơ cấu tuổi dân số thay đổi 
như dự báo của Tổng cục Thống kê (2016) thì thời kỳ 
có dư lợi dân số của nam giới sẽ kéo dài hơn nữ giới 
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(kết thúc tương ứng vào năm 2019 và năm 2016). 
Nguyên nhân chính là do có sự chênh lệch về thu 
nhập từ lao động và chi tiêu giữa hai nhóm dân số 
này. Mặt khác, dự kiến thời kỳ có dư lợi dân số của 
khu vực thành thị và nông thôn lại kết thúc vào cùng 
một thời điểm (năm 2016). Lý do là mức thu nhập 
trung bình từ lao động của dân cư thành thị lớn hơn 
của dân cư nông thôn nhưng mức chi tiêu ở khu vực 
thành thị cũng cao hơn nhiều so với khu vực nông 
thôn nên thời kỳ có dư lợi dân số của hai khu vực 
giống nhau (dự kiến cùng kết thúc vào năm 2016).
KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
(1) Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung và tiếp tục chỉ 

đạo thực thi hiệu quả một số cơ chế, chính sách 
nhằm kéo dài thời kỳ có dư lợi dân số hơn so với 
hiện nay thông qua một số giải pháp sau:

 ● Nâng cao năng suất lao động xã hội thông qua 
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - 
đào tạo theo chuẩn quốc tế; tuyên truyền, khuyến 
khích, hỗ trợ người dân chủ động tham gia vào 
quá trình đào tạo, nhất là trong những ngành nghề, 
lĩnh vực mà doanh nghiệp và người sử dụng lao 
động có nhu cầu;

 ● Khuyến khích, hỗ trợ người dân (nhất là đối tượng 
thanh niên và sinh viên) khởi nghiệp (tạo việc làm 
và tăng việc làm); và

 ● Ban hành các chính sách bảo hiểm, bảo hộ ý tưởng 
sản xuất và kinh doanh, khuyến khích tinh thần chủ 
doanh nghiệp trong thanh niên và các chủ doanh 
nghiệp mới; và khuyến khích, tuyên truyền nhằm thu 
hút lao động trẻ và lao động ngoài độ tuổi (có nhu 
cầu) tham gia tích cực hơn vào thị trường lao động.

(2) Chính phủ cần thu hẹp chênh lệch, bất bình đẳng 
giữa dân số  nam và dân số nữ cũng như giữa dân 
cư ở khu vực thành thị  và khu vực nông thôn trong 
tiếp cận các cơ hội giáo dục - đào tạo, việc làm, tạo 
thu nhập và nâng cao mức sống bằng cách:

 ● Đẩy mạnh triển khai các chính sách khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nữ giới tiếp cận 
nhiều hơn, đa dạng hơn các cơ hội, loại hình giáo 
dục - đào tạo (từ trình độ sơ cấp đến trung cấp, 
cao đẳng, đại học và sau đại học);

 ● Khuyến khích doanh nghiệp và người sử dụng lao 
động ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động 
nữ tiếp cận các công việc phù hợp, có thu nhập 
thỏa đáng, bằng với thu nhập của nam giới đối với 
cùng một công việc và giảm thời gian làm việc nhà 
(công việc không được trả lương); và

 ● Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế nhằm tăng 
tỷ trọng của những ngành, lĩnh vực có giá trị gia 
tăng cao và tiếp tục tái cơ cấu lao động nhằm 
dịch chuyển lao động từ khu vực nông - lâm - ngư 
nghiệp (khu vực có giá trị gia tăng và năng suất 
tương đối thấp) sang khu vực công nghiệp - xây 
dựng và dịch vụ (khu vực có giá trị gia tăng và 
năng suất cao).

(3) Chính phủ cần tạo thêm nhiều việc làm mới và 
khuyến khích, huy động nhiều hơn sự tham gia của 
người lao động, nhất là lao động nữ và lao động trẻ, 
vào thị trường lao động ở khu vực nông thôn nhằm 
góp phần gia tăng thu nhập, giảm bớt tình trạng bất 
bình đẳng và kéo dài thời kỳ có dư lợi dân số. Đặc 
biệt, Chính phủ cần:

 ● Tiếp tục thực hiện quyết liệt chính sách “tái cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn”; 

 ● Nâng cao hiệu quả của các chương trình tạo 
việc làm và dạy nghề đối với lao động ở khu vực 
nông thôn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của doanh 
nghiệp về trình độ, loại hình, ngành nghề lao 
động góp phần toàn dụng lao động nông nghiệp, 
nông thôn và đồng thời gia tăng thu nhập cho 
người dân; và

 ● Thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho người dân về vai trò của giáo dục - đào tạo 
trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
và cơ hội việc làm, thu nhập…; tạo điều kiện để 
trẻ em nông thôn có nhiều cơ hội tiếp cận với 
các phương thức học tập hiện đại và thu nhận tri 
thức và kỹ năng mới để có thể đáp ứng những 
đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động 
trong tương lai.
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