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Tóm tắt: 

Già hóa dân số là vấn đề mang tính chất toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi quốc gia, dân tộc trên thế 
giới. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, già hóa trở thành một dấu hiệu đặc trưng của thế kỷ 
XXI vởi tỷ lệ và số lượng người già đang ngày càng gia tăng nhanh chóng. Dân số già có nhiều 
đặc trưng chung, nhưng cũng mang nhiều nét đặc thù riêng trong tổng thể dân số. Phân tích đặc 
điểm của bộ phận dân số này là cần thiết nhằm cung cấp những luận cứ quan trọng trong việc đề 
xuất các khuyến nghị chính sách. Mục tiêu chính của bài viết nhằm phân tích thực trạng dân số 
già trong quá trình già hóa dân số ở Việt Nam thông qua những đặc trưng cơ bản của họ về nhân 
khẩu học, sức khỏe, kinh tế xã hội, từ đó đề xuất một số chính sách nhằm cải thiện chất lượng 
sống của người già và có bước chuẩn bị vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu quốc gia 
“già hóa thành công” của Việt Nam. 
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Abstract: 

 Population ageing is a global issue, which involves all nations and countries worldwide. In the 
world as well as in Vietnam, ageing has become a typical sign in the 21st century with a rapidly 
increasing number and proportion of elderly people. The ageing population shares many 
common characteristics in the overall population, but also has many distinct ones. Analyzing the 
characteristics of this part of population is necessary to provide important arguments for 
proposing policy recommendations. The main aim of this paper is to analyze the status quo of the 
elderly population in the population ageing process in Vietnam through their of health, 
demographic and socio-economic characteristics, thereby proposing policy recommendations to 
improve their quality of life and make good preparations to obtain a “successful ageing 
population” in Vietnam. 
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