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TÓM TẮT 
Dân số “vàng” là thời kỳ cơ cấu dân số thể hiện số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ 

trọng cao hơn số người phụ thuộc. Đây là thời kỳ duy nhất trong quá trình quá độ dân số. Thời kỳ 
này đem đến cơ hội là nguồn lao động dồi dào, tạo ra lượng của cải vật chất lớn để tích lũy cho 
tương lai, tuy nhiên, sẽ là thách thức nếu nguồn lao động này kém chất lượng. Để tận dụng cơ hội 
dân số “vàng” tạo sức bật cho phát triển kinh tế, đòi hỏi cần đầu tư nhiều hơn nữa vào nguồn nhân 
lực. Trên cơ sở đó, đề tài nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường giáo dục, đào tạo 
cho thế hệ trẻ trong thời kỳ “vàng” này. 

Từ khóa: dân số vàng, cơ cấu dân số, số người phụ thuộc, quá độ dân số, nguồn nhân lực. 

ABSTRACT 
Demographic “bonus” is the population structure that presents population of working age 

account for a higher number of dependents. This is the only period during the transition population. 
This period gives an opportunity that is abundant labor resources, generate large amounts of 
material to accumulate for the future, however, will be a challenge if this labor of poor quality. To 
take advantage of demographic “bonus” and create resilience to economic development, requires 
more investment in human capital. On the basis, this study proposes some solutions that 
strengthen education and training for young people during this term. 

Key words: demographic bonus, population structure, dependent, transition population, 
human resources. 

 

1. Đặt vấn đề 

1.1. Lý do chọn đề tài 

 Cùng với sự biến động của lịch sử, dân số Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ phát 

triển khác nhau với những thay đổi lớn về tỷ suất sinh và tỷ suất tử. Việc tiến hành chính 

sách kế hoạch hóa gia đình nhằm kiềm chế mức sinh và giảm tỷ lệ dân số phụ thuộc đã 

mang lại cơ hội dân số “vàng” cho Việt Nam vào năm 2010.  

 Cơ hội dân số “vàng” có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế nói 

chung và vấn đề giải quyết việc làm nói riêng. Đặc biệt trong giai đoạn then chốt 2011 – 

2020, khi nước ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và được 

xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình thì việc nghiên cứu cơ hội dân số “vàng” và 

tận dụng cơ hội “vàng” là việc làm hết sức cần thiết.  

 Xuất phát từ tình hình thực tế và mong muốn góp phần thiết thực vào quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội đất nước, được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Khoa Quốc tế học –  

trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng cùng với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Đặng 

Vinh, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học là “dân số vàng và bài toán phát 

triển nguồn nhân lực ở Việt Nam”. Bài nghiên cứu đi sâu tìm hiểu cơ cấu dân số “vàng” 

ở Việt Nam, phân tích tình hình lực lượng lao động trong thời gian qua, đồng thời đưa ra 

một số kiến nghị về chính sách giáo dục, đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, góp 

phần giải quyết nạn thất nghiệp trong thời kỳ này.  

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

 Đề tài nghiên cứu về cơ cấu dân số “vàng” ở Việt Nam. Đánh giá tình hình lực lượng 

lao động trong khoảng thời gian 2001 – 2010 và đưa ra phương hướng phát triển nguồn 

nhân lực trong giai đoạn 2011 – 2020. 
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1.3. Phạm vi nghiên cứu: 
 Đề tài nghiên cứu chỉ tập trung khai thác mảng lao động trong giai đoạn 2001 – 2010 

trong mối liên hệ với cơ cấu dân số trong thời kỳ này. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp được sử dụng xuyên suốt đề tài là phương pháp lịch sử, phương pháp 

diễn dịch, qui nạp và so sánh nhằm phân tích làm rõ vấn đề. Bên cạnh đó còn có sự kết hợp 

với các phương pháp phân tích, tổng hợp các số liệu trong và ngoài nước để tăng tính thuyết 

phục cho vấn đề cần nghiên cứu. 

2. Cơ sở lý luận về cơ cấu dân số “vàng” 

2.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề dân số “vàng” 

 Từ những năm 1990 trở lại đây, các nhà dân số đã bắt đầu quan tâm, xem xét hiện 

tượng lợi tức dân số nảy sinh từ quá độ dân số và từ đó đưa ra cách thức tận dụng cơ hội 

dân số để phát triển kinh tế. Trên thực tế, tận dụng cơ hội dân số “vàng” là một trong 

những chìa khóa thành công làm nên sự phát triển “thần kỳ” của các nước Đông Á. 

 Nhóm nghiên cứu do D.E. Bloom dẫn đầu đưa ra tổng quan rộng lớn, bao quát một 

loạt nước về hiện tượng lợi tức dân số đối với kinh tế. Các tác giả nhấn mạnh một sự thực 

là bản thân lợi tức dân số không tự động dẫn đến ích lợi kinh tế, mà chỉ được hiện thực hoá 

bởi môi trường chính sách (D.E. Bloom, 1997, 2001a, 2001b, 2003). 

 Một báo cáo mang tầm quan trọng phải kể đến là Báo cáo “Cơ hội dân số vàng ở 

Việt Nam: Cơ hội, thách thức và gợi ý chính sách” được Quỹ dân số Liên hợp quốc 

(UNFPA) thực hiện trong chương trình Kế hoạch Một Liên hợp quốc (UN One Plan). Báo 

cáo này tổng quan và phân tích cụ thể các vấn đề dân số nước ta hiện nay cũng như đề xuất 

các bốn nhóm chính sách nhằm tận dụng tối đa tiềm năng cơ hội dân số “vàng”. 

 Tuy nhiên, hầu hết các đề tài nghiên cứu cơ cấu dân số “vàng” ở các nước trên thế 

giới và Việt Nam đều không đi sâu phân tích tình hình lao động và đưa ra định hướng phát 

triển nguồn nhân lực trong thời kỳ này. Mối tương quan giữa lợi tức dân số và lực lượng 

lao động chưa được làm rõ. 

2.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

2.2.1. Dân số “vàng”: Là thời kỳ mà cơ cấu dân số thể hiện số người trong độ tuổi 

lao động chiếm tỷ trọng cao hơn số người phụ thuộc hay nói cách khác là tổng tỷ suất phụ 

thuộc nhỏ hơn 50. 

2.2.2. Tổng tỷ suất phụ thuộc: Là đại lượng được xác định bởi số người trong độ 

tuổi (0-14) cộng với số người trong độ tuổi (65+) chia cho số người trong độ tuổi (15-64). 

2.2.3. Lực lượng lao động (LLLĐ): là những người trong độ tuổi lao động (bao 

gồm những người đang có việc làm và những người chưa có việc làm nhưng đang tìm 

việc) có khả năng tham gia lao động vào nền kinh tế quốc dân.  

2.2.4. Người trong độ tuổi lao động: Là những người ở độ tuổi có nghĩa vụ và 

quyền lợi lao động theo quy định đã ghi trong Hiến pháp, thường là (15-65). 

2.2.5. Thừa thầy thiếu thợ: Là trạng thái người tốt nghiệp đại học không kiếm được 

việc làm do đào tạo không sát với thực tế trong khi đó thị trường lao động lại thiếu người 

lao động có tay nghề. 

2.3. Thời kỳ cơ cấu dân số “vàng” ở Việt Nam 

 Cũng như nhiều nước đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang ở giai 

đoạn sau của thời kỳ quá độ dân số, chuyển đổi từ một nước có mức độ sinh và mức độ tử 

cao sang một nước có mức độ sinh và mức độ tử thấp. Điều đó đã làm thay đổi cấu trúc 

dân số Việt Nam, cụ thể như sau (được mô tả qua Hình 1): 

 Thứ nhất, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-65) trên tổng dân số dự kiến sẽ tăng 

cho đến khi đạt đỉnh ở mức 70% vào năm 2018. Điều này sẽ cung cấp một nguồn lao động 

tiềm năng hùng hậu, góp phần tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng gia tăng áp lực việc làm 

trong tương lai. 
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 Thứ hai, tỷ lệ người cao tuổi (trên 65 tuổi) cũng được dự kiến sẽ tăng từ 5,6% năm 

2006 lên khoảng 11% vào năm 2030; đòi hỏi một kế hoạch xây dựng hệ thống chăm sóc 

sức khỏe cũng như an sinh xã hội cho người già để đảm bảo phát triển bền vững.  

 Thứ ba, tỷ lệ trẻ em (0-4) và trẻ trong độ tuổi đi học (5-14) tiếp tục giảm và sự suy 

giảm này có thể là đủ để bù đắp tỷ lệ gia tăng dân số. Tức là, số lượng trẻ em được dự kiến 

sẽ không thay đổi; tạo cơ hội đầu tư nhiều cho giáo dục và đào tạo, góp phần cải thiện chất 

lượng nguồn nhân lực. 

 Sự biến đổi cấu trúc tuổi dân số trên đã làm thay đổi đáng kể tỷ suất phụ thuộc. Theo 

ước tính của Liên hợp quốc, tổng tỷ suất phụ thuộc của dân số Việt Nam bắt đầu giảm từ 

những năm 1975, giảm nhanh từ giữa thập niên 80 và đến năm 2010 tỷ suất này còn 43%. 

Như vậy, hiện nay Việt Nam đang trong thời kỳ dân số “vàng” và thời kỳ này được dự báo 

xảy ra trong vòng 30 năm, 2010 – 2040 (được mô tả qua Hình 2). 
 

 
 

 

  
 

3. Thực trạng lao động trong thời kỳ dân số “vàng” 

 Thời kỳ dân số “vàng” sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh của Việt Nam là nguồn lao động 

dồi dào, giá rẻ. Song thực tế thì chất lượng đội ngũ lao động này không cao khi có tới 4/5 

LLLĐ chưa qua đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ mà chỉ có khả năng lao động giản đơn. 

 Theo báo cáo về tình hình thị trường lao động Việt Nam của Bộ Lao động – Thương 

binh – Xã hội, nước ta đang thiếu trầm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao (kỹ sư, công 

nhân kỹ thuật) và lao động dịch vụ cao cấp (lãnh đạo, quản lý, điều hành) trên các lĩnh vực 

nên nhiều công việc phải thuê lao động nước ngoài. Mặt khác, lao động xuất khẩu thì đa 

phần chỉ đạt chất lượng thấp, mới qua đào tạo sơ đẳng, không có ngoại ngữ [1]. Thu nhập 

từ những lao động này mang lại sẽ không cao, bấp bênh và tất yếu tỷ trọng đóng góp cho 

GDP của những lao động này sẽ không nhiều. Như vậy, giống như hầu hết các quốc gia ở 

Đông Nam Á, Việt Nam cũng gặp phải tình trạng thiếu lao động có kỹ năng trong quản lý 

và sản xuất. Trình trạng này kéo dài thì Việt Nam chỉ mãi đứng ở giai đoạn 1 của quá trình 

phát triển kinh tế và khó có thể phấn đấu trở thành nước Công nghiệp vào năm 2020 như 

mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

 Theo kết quả cụ thể của Điều tra Lao động và Việc làm năm 2010 cho thấy, trong 

tổng số 50,8 triệu người thuộc LLLĐ từ 15 tuổi trở lên, chỉ có hơn 7,4 triệu người đã qua 

đào tạo, chiếm 14,7% tổng LLLĐ. Trong đó, lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 5,7% 

cao hơn các trình độ còn lại, kế đến là dạy nghề với tỷ lệ 3,8%, trung cấp 3,5% và thấp 

nhất là cao đẳng với 1,7% trên tổng số LLLĐ [4]. Trong khoảng thời gian 2007 – 2010, tỷ 

lệ lao động đã qua đào tạo ở trình độ đại học biến đổi theo chiều hướng tăng. Từ 4,9% năm 

2007 lên 5,2% năm 2009 và năm 2010 tỷ lệ lao động có trình độ đại học trên tổng số 

LLLĐ là 5,7%. Trong khi đó, lao động có trình độ trung cấp, dạy nghề lại có xu hướng 

Hình 1. Cấu trúc tuổi dân số Việt Nam từ 

1975 – 2035 
Nguồn: United Nation 

 

Hình 2. Dự báo tỷ suất phụ thuộc dân số Việt Nam 

 Nguồn: United Nation 
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giảm dần (xem Bảng 1). Đây chính là thực trạng “thừa thầy thiếu thợ” đã và đang tồn tại 

bấy lâu nay, gây ra nhiều bất cập cho thị trường lao động Việt Nam. 

Bảng 1. Tỷ trọng LLLĐ đã qua đào tạo chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật (2007-2010) 
        Đơn vị tính: Phần trăm 

Trình độ CMKT 
Điều tra 

1/8/2007 1/9/2009 1/7/2010 

Tổng số 17,7 17,6 14,7 

Dạy nghề 5,3 6,3 3,8 

Trung cấp chuyên nghiệp 5,6 4,4 3,5 

Cao đẳng 1,9 1,7 1,7 

Đại học trở lên 4,9 5,2 5,7 
Nguồn: Điều tra Lao động và Việc làm 2007, 2009 và 2010 

4. Một số giải pháp về giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 Giáo dục và đào tạo được xem là nền tảng cơ bản để cải thiện tình hình lao động kém 

chất lượng như hiện nay. Đây cũng được xem là gốc rễ của vấn đề thất nghiệp. Mở được 

các nút thắt trong giáo dục và đào tạo sẽ khai thông được bế tắc của nghịch lý thiếu – thừa 

của thị trường lao động. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp sau: 

 Thứ nhất, hướng đến nền giáo dục miễn phí cho các cấp học phổ thông. Đặc biệt, 

miễn phí hoàn toàn (học phí, phí xây dựng trường, quỹ trường, quỹ lớp, sách giáo khoa, 

dụng cụ học tập…) cho những trường học ở vùng sâu vùng xa (nông thôn, miền núi, hải 

đảo) – nơi có nền kinh tế khó khăn.  

 Thứ hai, đào tạo kỹ năng cho học sinh ngay từ cấp tiểu học. Giáo viên có thể cung 

cấp các tài liệu, hướng dẫn phương pháp học tập, kết hợp với việc giảng dạy các kiến thức 

cơ bản trong sách giáo khoa. Tạo điều kiện để học sinh tự khám phá, tìm hiểu và đưa ra 

những suy nghĩ của riêng mình. Giáo viên nên là người định hướng, không nên áp đặt suy 

nghĩ của mình cho các em. Hạn chế, khắc phục tình trạng yếu kém trong thực tiễn giáo dục 

Việt Nam hiện nay như tình trạng thầy đọc trò chép, chương trình học quá tải, cứng nhắc, 

dạy thêm học thêm tràn lan… bằng cách thực hiện việc học ngày 2 buổi. Một buổi là học 

các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, một buổi học các kỹ năng, rèn luyện thể chất để 

phát triển toàn diện. Việc hình thành khả năng tư duy, sự tự tin ngay từ cấp tiểu học sẽ là 

chìa khóa thành công cho con đường học vấn và sự nghiệp của các em sau này. 

 Thứ ba, đưa giáo dục hướng nghiệp trở thành một môn học bắt buộc trong chương 

trình đào tạo trung học cơ sở và trung học phổ thông. Để tránh việc quá tải do tiếp nhận 

thêm một môn học vào chương trình đào tạo, có thể lồng ghép giáo dục hướng nghiệp vào 

bộ môn giáo dục công dân lớp 8 và lớp 11. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng 

về nghề nghiệp tương lai, hướng nghiệp sẽ hứa hẹn là một bộ môn hấp dẫn trong chương 

trình. Qua đó, hiệu quả mang lại sẽ là những sự lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp tương 

lai của các em. Đây chính là biện pháp “hữu hiệu” khắc phục tình trạng “thừa thầy thiếu 

thợ” tồn tại trên thị trường lao động. 

 Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề để nâng cao chất lượng và 

tính chuyên sâu của việc dạy và học nghề. Trên thực tế thì các cơ sở dạy nghề tư nhân chưa 

thực sự phát triển và đào tạo có chất lượng, sự hợp tác với các nước có nhiều kinh nghiệm 

về dạy nghề chưa được quan tâm, đầu tư. Nếu đào tạo nghề thực hiện theo đúng bản chất 

của nó thì hiệu quả mang lại là rất cao. Đó là sự đào tạo ra những người thợ chín chắn về 

tay nghề, giỏi về kỹ năng để có thể làm việc ở bất cứ doanh nghiệp nào thuộc lĩnh vực đào 

tạo. Tuy nhiên để đạt đến cái đích này thì đào tạo nghề Việt Nam còn một quãng đường rất 

xa do thiếu kinh nghiệm về công tác đào tạo và tâm lý ôm đồn, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực 

đào tạo (thực tế có rất nhiều trường mang tên: trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật). Chính 

vì vậy, thúc đẩy việc hợp tác đào tạo với những cơ sở đào tạo nghề có kinh nghiệm ở nước 

ngoài như nước Đức chẳng hạn là rất cần thiết. 
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 Thứ năm, siết chặt việc mở rộng quy mô của các cơ sở đào tạo, đưa hệ thống đào tạo 

ở các trường đi đúng theo chức năng của nó. Trường đại học không được đào tạo cao đẳng 

và trung cấp, cơ sở dạy nghề chỉ được đào tạo trung – sơ cấp, cao đẳng nghề. 

 Thứ sáu, quy định chương trình khung có tính linh hoạt. Khi quy định chương trình 

khung phải vừa “cứng” vừa “mềm”, nên có những môn học bắt buộc và môn học tự chọn 

hoặc dành ra một số lượng tín chỉ nhất định cho các cơ sở đào tạo. Ngoài ra, trong chương 

trình đào tạo, phần đào tạo kỹ năng cho sinh viên và thực hành những nội dung đã học nên 

chiếm đến 50% tổng khối lượng học tập tại trường. 

 Thứ bảy, quy hoạch cụ thể việc đào tạo theo địa chỉ. Thiết lập mối liên kết chặt chẽ 

giữa hệ thống đào tạo và thị trường lao động. Thực trạng thiếu lao động có kỹ năng nên 

được khảo sát và dự báo theo từng nhóm kỹ năng riêng biệt. Kết quả của nghiên cứu này sẽ 

làm rõ những khoảng trống về lao động kỹ năng theo từng khu vực và loại hình doanh 

nghiệp. Để từ đó đưa ra chỉ tiêu và tiến hành đào tạo đúng địa chỉ theo đơn đặt hàng. Qua 

đó, góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp. 

 Cuối cùng, là tập trung đào tạo ngoại ngữ, phổ biến pháp luật và kỹ năng làm việc 

cho lao động xuất khẩu, nhất là thanh niên nông thôn. Tạo điều kiện cho lao động phổ 

thông có thể tiếp cận được với thị trường lao động của nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt là 

với những nước có trình độ phát triển cao và đang có nhu cầu thu hút lao động cho các 

ngành nghề sản xuất. Đây là một trong những cách thức tận dụng thế mạnh của lao động 

nước ta là số lượng đông và trẻ. Bên cạnh đó, tăng nguồn cung lao động xuất khẩu đồng 

nghĩa với tăng GDP cho quốc gia, đồng thời giải quyết được vấn nạn thất nghiệp đang “đè 

nặng” lên nền kinh tế. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1.  Kết luận: Chất lượng đội ngũ lao động Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu 

vực sẽ là một trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế. Đa phần lao động chưa qua đào tạo, chỉ 

có khả năng lao động giản đơn nên tất yếu tạo ra giá trị tích lũy thấp và không ổn định. Do 

vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động là việc làm cần thiết trong giai đoạn có tính 

bước ngoặt này. 

5.2.  Kiến nghị: Bài toán về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thời kỳ dân số 

“vàng” không thể chỉ một ngành GD&ĐT, mà đòi hỏi sự góp sức của nhiều bộ, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người dân chung tay phát triển sức mạnh tổng hợp 

của đất nước và xây dựng hệ thống các chuẩn đào tạo tương đồng với thế giới.  
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