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Năm 2019, cả nước có 11,41 triệu người cao tuổi  (NCT), chiếm 11,86% tổng dân số     ng 10 năm 
 u ,  ố  ư ng N    ăng n  n   ớ   ố      ăng   n   u n  , 1  năm    ng     n  ố      ăng   n 
 ố         ự          ổng       ống        u    n  ố        n      uố ,   ờ  g  n  u     từ già 
hóa dân số (GHDS) sang dân số già c a Việt Nam khoảng 25 năm,  ừ năm 2011   ến năm 2035   ỷ 
lệ dân số cao tuổi từ 65 tuổi trở   n  ạ  13,81  năm 2035      ạm ngưỡng dân số g       năm 
2036 với tỷ lệ 14,17% ) -   y       ảng thời gian ngắn  ơn  ất nhiều so với các quố  g    ó    n     
phát triển cao. Tố     G  S n  n     ng   ều kiện nguồn lực kinh tế c    ấ  nước còn hạn chế, hệ 
thống bảo hiểm xã h i còn non trẻ,      ơ   ế, chính sách tr  giúp xã h i và hệ thống dịch v    ăm 
sóc xã h       người cao tuổ    ư          ển    n ững thách thức lớn cho xã h    ương          ố 
 ư ng N     ng  ăng   n n  n    óng  Đ ều này có thể dẫn  ến gánh nặng “  ư  g  u  ã g  ” nếu 
n ư   úng      ông  ó  ác biện pháp thích ứng  ị    ờ       ệu quả  ối với vấn  ề già hóa dân số. 

 

 

 

  
 
 

Già hóa   n  ố: hay còn gọi là giai đoạn “dân số đang 
già” khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% - 
dưới 14% tổng dân số hoặc tỷ lệ người từ 60 tuổi trở 
lên chiếm từ 10%-dưới 20% tổng dân số1.  

  í   ứng  ớ  g    ó    n  ố là việc chuẩn bị và lường  

trước những hệ lụy khi bước vào thời kz già hóa dân số, 
với tỷ lệ người cao tuổi (NCT) tăng mạnh mẽ, kéo theo 
nhu cầu về an sinh xã hội (ASXH). Thích ứng với GHDS 
không chỉ là việc ban hành và thực hiện tốt các biện 
pháp, chính sách trực tiếp đối với NCT mà còn là việc ban 
hành và thực hiện tốt các biện pháp, chính sách đối với 
trẻ em và dân số trong độ tuổi lao động để chuẩn bị và 
chủ động thích ứng với GHDS.  

                                              
1
 UNFPA (2011), Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: thực trạng, dự báo và gợi ý chính sách 
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Trong những năm  ua,  iệt Nam đã ban hành và triển 
khai nhiều chính sách, biện pháp thích ứng với       
       n   ựu  u n   ọng  ạ   ư      ng  ĩn   ự      
  ng-  ệ    m    ASX      gồm:  

- Về       ng-việc làm: Chất lượng nguồn nhân lực 
(NNL) từng bước được cải thiện cả về thể lực và trí lực: 
sức khỏe người dân từng bước được cải thiện, tuổi thọ 
trung bình của người dân là 73,6 tuổi năm 20192, ở 
nhóm cao trong khu vực và trên thế giới; quy mô lao 
động  ua đào tạo có bằng/chứng chỉ tăng b nh  uân 
6,3%/năm giai đoạn 2009-2019; NNL về cơ bản được 
toàn dụng (tỷ lệ việc làm trên dân số 15 tuổi trở lên 
khá cao, đạt 74,69%; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 
thấp dưới 3% trong cả giai đoạn 2009-2019)  Đặc biệt, 
Bộ luật Lao động 2019 với việc điều chỉnh độ tuổi nghỉ 
hưu theo lộ trình3 được xem như là một giải pháp 
chiến lược nhằm ứng phó với GHDS và thể hiện quan 
điểm “khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi 
làm việc phù hợp với sức khoẻ để đảm bảo quyền lao 
động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực”4 của Nhà 
nước trong tình hình mới. 

 
- Về an sinh xã h i: Độ bao phủ của các chính sách bảo 
hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng 
tăng, đặc biệt có tới 99,8% NCT có thẻ B YT năm 2019; 
mức trợ cấp xã hội cho NCT được nâng lên, độ tuổi 
nhận trợ cấp giảm xuống tại địa bàn các xã, thôn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó 
khăn  Những chính sách này đã và đang trở thành giá đỡ 
quan trọng cho người dân trong bối cảnh GHDS ở nước 
ta đang diễn ra nhanh chóng.  

 

 
 

Đồng thời, NCT đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm 
thông qua hệ thống luật pháp, chính sách dành riêng cho 
NCT; các mô h nh chăm sóc NCT tư nhân và tại cộng đồng 
được hình thành, phát triển và nhân rộng; đời sống tinh 
thần của NCT cũng được quan tâm với nhiều hình thức 
nhiều mô hình, câu lạc bộ, v v… 

 

 

Việc phát triển       ng, việc làm và ASXH nh m thích 
ứng với GHDS ở nước ta còn phả   ối mặt với nhiều 
thách thức, c  thể: 

- Về lao động-việc làm 

Trình độ h     n   rình độ tay nghề, kỹ năng  ủa LLLĐ 
n    h ng còn th p khiến ngườ  lao động kh   ìm được 
việc làm ch   lượng ở độ tuổi trung niên và sau tuổi nghỉ 
hư . Tỷ lệ LLLĐ  ua đào tạo có bằng/chứng chỉ mới đạt 
24% năm 2019; Tr nh độ tay nghề, kỹ năng của NLĐ còn 
hạn chế, đặc biệt thiếu kỹ năng mềm và các kỹ năng làm 
việc cốt lõi khác . Người lao động chủ yếu làm việc trong 
khu vực phi chính thức và trong ngành nông-lâm-thủy 
sản với chất lượng việc làm thấp và thu nhập thấp (năm 
2019, 58,8% lao động NCT là lao động giản đơn; thu 
nhập của NCT làm công hưởng lương b nh  uân là 3 
triệu đồng/tháng/người, bằng 38,5% mức lương b nh 
quân trên thị trường)  Trong khi đó, hiện nay chưa có 
chính sách giáo dục-đào tạo riêng cho nhóm lao động 
trung niên và lao động NCT để giúp họ chuyển đổi việc 
làm cũng như đào tạo lại cho NCT để nâng cao tay nghề 
và kỹ năng mới. 
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 Tổng cục Thống kê, 2019 
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 Bộ luật Lao động (2019), Điều 169  uy định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện b nh thường được điều chỉnh theo lộ tr nh cho 

đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035   
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 Bộ luật Lao động (2019), Mục 2  Điều 148 
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Các chính sách khuyến khích NCT làm việc mới chỉ tập 
trung ở một số nh m đố   ượng cụ thể; các kênh thông 
tin kết nối việ  làm  ho NCT  à người sử dụng lao động 
hầ  như  hưa     rong kh  nh   ầu làm việc của NCT là 
r t lớn; NCT có r t ít lựa ch n việc làm. Phần lớn NCT 
t m được việc là do mối quan hệ quen biết, người thân 
giới thiệu. Trên các website tuyển dụng hiện nay, giới 
hạn tuổi mà nhà tuyển dụng yêu cầu thường từ 18 đến 
35 tuổi. Với người lao động từ 50 tuổi trở lên, công 
việc họ t m được chủ yếu tập trung vào các việc, như: 
Bảo vệ, giúp việc gia đ nh, chăm sóc người già...  

 

- Về an sinh xã hội 

Đảm bảo an ninh thu nhập cho NCT còn nhiề  kh  khăn 
và thách thức. Hiện nay, mới có 42,1% NCT được 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hay trợ cấp xã hội 
hằng tháng, số còn lại (54,5% NCT) phải sống dựa vào 
nguồn tiết kiệm hoặc dựa vào con cái, người thân, 
hoặc tiếp tục làm việc để kiếm sống với mức thu nhập 
thấp. Hiện nay, chỉ gần 32% LLLĐ trong độ tuổi tham 
gia B X , đồng thời, số người hưởng BHXH một lần 
trong những năm  ua có xu hướng tăng lên, tạo ra 
nguy cơ mất an ninh thu nhập trong tương lai. Bên 
cạnh đó, độ bao phủ của chính sách TGXH còn hạn chế, 
mức trợ cấp cơ bản còn thấp5 và độ tuổi đủ điều kiện 
hưởng hưu trí xã hội còn cao.  

 
Chăm s   y  ế cho NCT còn nhiều b t cập. Hệ thống y 
tế chưa đáp ứng được yêu cầu, chậm thích ứng, chi phí 
khám chữa bệnh cao; 90% NCT chưa có hồ sơ chăm 
sóc sức khoẻ  NCT chưa được nâng cao nhận thức về 
tự chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tuổi già. 

 
 
Hệ  hống  hăm s   xã hộ  (CSXH)  òn yế  kém  à  hưa 
    hính sá h bảo h ểm  hăm s   dà  hạn (CSDH). Các 
dịch vụ CSXH chưa được lồng ghép, đồng bộ hoá với hệ 
thống CSDH, thiếu đầu tư, hạn chế về chất lượng  Các 
cơ sở bảo trợ xã hội chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc và 
điều dưỡng cho NCT là đối tượng nghèo, cô đơn nghèo 
không nơi nương tựa, trong khi mô h nh nhà dưỡng lão 
tư nhân mặc dù đang được Nhà nước khuyến khích 
nhưng chưa hiệu  uả, chi phí cao và không phù hợp với 
điều kiện của đa số NCT  C X  cho NCT tại cộng đồng 
chủ yếu được thực hiện bởi các thành viên trong gia 
đ nh   ầu hết các dịch vụ chuyên môn và chuyên sâu 
của CSXH vẫn chưa được thực hiện  Thiếu cán bộ CSXH 
có chuyên môn sâu ở cơ sở trợ giúp xã hội, bệnh viện, 
nhà dưỡng lão, cộng đồng  

 

Mô   rường  à đ ều kiện sống trong cộng đồng  hưa 
thân thiện với NCT. NCT còn gặp khó khăn trong tiếp cận 
các dịch vụ công cộng bao gồm cả giáo dục-đào tạo, giao 
thông, văn hoá thể thao, thông tin giải trí và hỗ trợ pháp 
lý. Tỷ lệ NCT được thụ hưởng các chế độ giảm giá vé 
tiếp cận phương tiện giao thông công cộng, văn hoá, 
giải trí còn khiêm tốn; còn tình trạng NCT bị lạm dụng, 
ngược đãi nhưng chưa có dữ liệu thống kê và thiếu các 
biện pháp bảo vệ, phòng ngừa và hỗ trợ. Hệ thống giao 
thông đô thị chưa có đường ưu tiên cho NCT, chưa có 
nhà vệ sinh công cộng phù hợp, chưa có những chỉ dẫn, 
phương tiện hỗ trợ cho NCT, nhất là ở khu vực nông 
thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

 

                                              
5
 Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021  uy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội , mức chuẩn trợ cấp là 

360 000 đồng/người/tháng, bằng 24% chuẩn nghèo thu nhập khu vực nông thôn và bằng 24,16% mức lương cơ sở  
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(1) Tăng cường nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho lực lượng lao động, đặc biệt 
là lao động trung niên; phát triển nhanh lực lượng lao động chất lượng cao nhằm nâng 
cao năng suất lao động và thu nhập chuẩn bị cho người lao động (NLĐ) khi về già; thúc 
đẩy học tập suốt đời và đào tạo cho NCT. 
- Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để đào tạo, đào tạo lại cho NLĐ có tr nh độ, kỹ năng 
thấp nhằm thích ứng tốt hơn với những thay đổi của khoa học công nghệ, giảm thiểu rủi do bị 
thay thế, mất việc làm cho NLĐ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư;  

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích NLĐ  vừa học, vừa làm, chú trọng chính 
sách miễn giảm các nghĩa vụ về tài chính của hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay đối với lao 
động ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;  

- Phát triển hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ đạt chuẩn quốc gia và tiếp cận chuẩn quốc 
tế, hệ thống kiểm định, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho NLĐ;  

- Xây dựng, ban hành chương tr nh đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động trung niên;  

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh tinh thần học tập suốt đời của NCT; Xây dựng và 
triển khai dự án về giáo dục, đào tạo đặc thù cho NCT để rèn luyện sức khỏe tinh thần và nâng cao 
kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho NCT; Xây dựng, tổ chức các chương tr nh đào tạo, tập huấn 
nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho NCT để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số  

 

 

(2) Đảm bảo an ninh thu nhập cho người cao tuổi  
- Chú trọng mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhằm góp phần chủ động 
chuẩn bị tài chính cho tuổi già;  

- Tạo việc làm phù hợp và thu nhập thoả đáng cho NCT có nhu cầu làm việc để NCT chủ động đảm 
bảo an ninh thu nhập; Xây dựng các cơ chế hỗ trợ và kênh kết nối việc làm phù hợp cho NCT có 
nhu cầu tìm việc làm, đặc biệt thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm; Xây dựng chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng NCT;  

- Tăng cường giá đỡ của Nhà nước bảo đảm an ninh thu nhập cho lao động sau khi nghỉ hưu hoặc 
hết tuổi lao động (giảm dần độ tuổi đủ điều kiện nhận hưu trí xã hội). 

 

 

(3)  h t triển hệ thống chă  s c    hội và chă  s c  ài hạn  
- Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về dịch vụ C X ; về phát triển đội ngũ nhân lực chuyên 
nghiệp cho CSXH và CSDH cho NCT; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia C    toàn diện cho NCT;  

- Phát triển và nhân rộng mô hình CSXH cho NCT tại cộng đồng; khuyến khích sự tham gia của 
những người trẻ tuổi trong công việc tình nguyện giúp đỡ NCT;  

- Phát triển mạng lưới các cơ sở C X  theo phương thức đối tác công-tư; Đa dạng hoá các loại hình 
dịch vụ chăm sóc xã hội, chăm sóc dài hạn cho NCT trong các cơ sở chăm sóc, tại gia đ nh, cộng 
đồng và trong mô h nh trung tâm chăm sóc NCT ban ngày;  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ NCT trong sinh hoạt hằng ngày và 
duy trì kết nối với xã hội. 

 

 

 

(4) Xây dựng   i trường thân thiện đ p ứng nhu cầu của người cao tuổi  
- Đảm bảo NCT được tiếp cận các dịch vụ  văn hoá và được trợ giúp pháp lý khi cần thiết như: cộng 
đồng dân cư và chính  uyền cấp cơ sở bố trí địa điểm tổ chức các hoạt động cho NCT, phát triển 
các dịch vụ hỗ trợ NCT bị ngược đãi như tổng đài, đường dây nóng hỗ trợ, tư vấn cho NCT bị bạo 
hành, ngược đãi, v v…;  
- Đảm bảo môi trường và điều kiện sống an toàn, thân thiện với NCT, như phát triển cơ sở hạ tầng, 
biển báo hiệu, chỉ dẫn dành cho NCT, hệ thống giao thông công cộng (làn đường, lối đi dành riêng, 
phương tiện thuận tiện…), các tiện tích công cộng (nhà vệ sinh công cộng, cây nước…) , tích hợp 
các tiêu chí môi trường thân thiện với NCT vào các chương tr nh thành phố thông minh và các 
chương tr nh nông thôn mới; xây dựng bộ tiêu chí xã/phường thân thiện với NCT;  
- Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của xã hội về chủ động già hóa tích cực; Tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức cho NCT về việc tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội; Tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức cho NCT về rèn luyện thân thể, tập thể dục, tự bảo vệ bản thân phòng 
chống té ngã; … 

 

           Hàm ý chính sách 
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