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BÁO CÁO 

Phân tích đánh giá chất lượng dân số và những kiến nghị 

can thiệp của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 

 
   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và Sở Y tế Lào Cai (Thông báo số 

327-TB/TU ngày 27/4/2021 và văn bản 836/SYT-KHTV ngày 7/5/2021) về việc 

đánh giá, làm rõ lại chất lượng dân số của tỉnh (đặc biệt là chỉ tiêu tuổi thọ bình 

quân); tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ và những kết quả đạt được Chi cục Dân số-KHHGĐ 

báo cáo, như sau: 

1. Tình hình chung 

Lào Cai là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới; diện tích tự nhiên 6.364,03 

km
2
 có gần 182,086 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, 

có 7 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố với 152 xã, phường, thị trấn. Đến năm 2020, 

dân số trung bình của tỉnh là 746.355 người (xếp thứ 55 trong các tỉnh, thành 

phố của cả nước), mật độ dân số 115 người/km
2
 gồm 25 dân tộc trong đó dân 

tộc thiểu số chiếm trên 66%. Trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, 

người dân sinh sống chủ yếu làm nông lâm nghiệp, tập quán canh tác còn lạc 

hậu, năng xuất lao động thấp, còn đến 89 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, năm 

2020 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 8,20%. 

Giai đoạn 2011-2020, tỉnh Lào Cai đã thực hiện hoàn thành 100% các chỉ 

tiêu kế hoạch trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình mà Nghị quyết của 

Tỉnh ủy đã đề ra, cụ thể là 
1
: Quy mô dân số của tỉnh Lào Cai tăng từ 626.798 

người lên 746.355 người (tăng bình quân 11.955 người/năm); tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên giảm từ 18,3‰ xuống còn 11,56‰; tỷ suất sinh thô (CBR) giảm từ 24,4‰ 

xuống còn 16,74‰ (giảm bình quân 0,76‰/năm); số con trung bình (TFR) giảm từ 

2,73 con xuống còn 2,44 con (2019); tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) 

giảm từ 123 xuống còn 114,1; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân 

nặng/tuổi giảm từ 26% xuống còn 17,6%, thể chiều cao/tuổi giảm từ 40,7% xuống 

còn 31%; tỷ suất của trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 19‰ xuống còn 8,2‰. Nhiều hoạt 

động nâng cao chất lượng dân số mới, đẩy mạnh xã hội hóa được triển khai, kết 

quả tăng dần qua các năm, đến năm 2020 đã thực hiện đạt: 25% phụ nữ mang thai 

                                           
1
 Số liệu Cục Thống kê và Chi cục DS-KHHGĐ Lào Cai, năm 2020. 
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được sàng lọc các bệnh tật thai nhi phổ biến; 50% trẻ em sinh ra được sàng lọc từ 

02 bệnh di truyền phổ biến trở lên; 40% Người cao tuổi được quản lý, khám sức 

khỏe định kỳ; tuổi thọ trung bình của người Lào Cai tăng từ 67,9 lên 69,3. Từ 

năm 2021 tỉnh Lào Cai triển khai khám tư vấn, sàng lọc Thalassemia (bệnh tan máu 

bẩm sinh) cho thanh niên, vị thành niên trước hôn nhân.  

2. Chất lượng dân số tỉnh Lào Cai (lĩnh vực dân số- y tế) 

2.1. Chỉ số về dân số, sức khỏe con người Lào Cai phản ánh chất lượng 

dân số thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc 
 

Bảng 1- So sánh một số chỉ số trung bình của Lào Cai và toàn quốc 
 

TT Các chỉ số Đơn  vị 
Lào 

Cai 

Toàn 

quốc 

           Ghi chú 

(thời điểm,           

nguồn thông tin) 

1 Tuổi thọ trung bình 
 

năm 69,3 73,7 2020 (CTK) 

2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ‰ 11,75 10,0 2019 (CTK, TCDS) 

3 Số con trung bình (TFR) 
 

con 2,44 2,12 
2019 (TCTK); 2020 

(TCTK) 
 

4 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên % 13,2 13,1 
2019 (TCDS); 2020 

(TCDS); 
 

5 
Tỷ lệ phụ nữ sinh con trước 

20 tuổi 
 

% 18,9 5,4 2019 (TCDS) 

6 Tỷ số giới tính khi sinh 

Bé 

trai/100 

bé gái 
 

117,4 111,5 2019 ( TCDS) 

7 Tỷ lệ sàng lọc trước sinh % 25 - 
2020, LC mới thực     

hiện từ 2016 
 

8 
Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (≥ 3 

bệnh) 
% 50 - 

2020,  LC mới thực    

hiện từ 2016 
 

9 
Tỷ lệ quản lý, khám sức khỏe 

NCT 
% 40 - 

2020, LC mới thực hiện 

từ 2016 
 

 

10 
Tỷ lệ khám tư vấn trước hôn 

nhân 
% - - 

2020, Lào Cai chưa     

thực hiện 
 

11 
Quản lý bệnh không lây 

nhiễm; sàng lọc ung thư sớm. 
% - - 

Chưa có số liệu            

theo dõi đánh giá 
 

12 Tỷ lệ phụ nữ đẻ tại nhà % 16,75 - 2020 (CDC Lào Cai) 
 

13 Tỷ suất chết TE dưới 1 tuổi ‰ 21 14,5 2016 (KH 131-KH/TU) 

14 
Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 

tuổi 
‰ 23 18 2016 (KH 131-KH/TU) 

15 Tỷ lệ SDD ≤ 5 tuổi (thấp còi) % 35,2 24,6 2016 (KH 131-KH/TU) 

16 
Tỷ lệ mang gen bệnh 

Thalassemia 
% 24,5 13 

Lào Cai đánh giá ở nhóm 

dân tộc thiểu số,       

(Viện HH-TM) 
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  Những vấn đề cần ưu tiên can thiệp: 

 - Thực hiện giảm sinh, giảm tình trạng phụ nữ sinh con trước 20 tuổi (tập 

trung tại các huyện: Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát và thị xã Sa 

Pa); giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh góp phần nâng cao sức khỏe 

bà mẹ trẻ em. 

 - Thực hiện sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh các bệnh bẩm sinh, di 

truyền, ung thư  phổ biến để kịp thời phòng tránh và can thiệp kịp thời nhằm 

nâng cao chất lượng giống nòi, giảm tử vong ở lứa tuổi trẻ. 

 - Phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; là giai đoạn quan trọng 

để nâng cao thể chất, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong trong cộng đồng. 

 - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng chống các bệnh không lây 

nhiễm phổ biến tại cộng đồng (tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh gút và bệnh phổi 

tắc nghẽn mãn tính) nhằm nâng cao tuổi thọ cho người trung niên, cao tuổi. 

 2.2.  Thực trạng già hóa dân số tỉnh Lào Cai (từ năm 2010 đến nay) 

 Cơ cấu tuổi dân số Lào Cai giai đoạn 2010-2020 được theo dõi và phân tích 

từ kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số-KHHGĐ tỉnh, như sau: 

 - Tỷ trọng dân số (cơ cấu tuổi) ba nhóm tuổi cơ bản của Lào Cai 
 

Bảng 2- Tỷ trọng dân số Lào Cai: Đơn vị tính % 

Năm 2010 2020 

Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi 32,35 26,65 

Tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi 63,38 67,83 

Tỷ trọng người già trên 65 tuổi 4,27 5,51 
  

  

 -Tỷ số phụ thuộc của dân số Lào Cai (là số người có độ tuổi phụ thuộc từ 0 

đến 14 tuổi và trên 65 tuổi, so với 100 người có độ tuổi từ 15 đến 64)  
 

Bảng 3- Tỷ số phụ thuộc Lào Cai:   

Năm 2010 2020 

Tỷ số phụ thuộc chung 58 47 

Tỷ số phụ thuộc trẻ (0 - 14 tuổi) 51 39 

Tỷ số phụ thuộc già (từ 65 tuổi trở lên) 7 8 
    

 - Tuổi trung vị của dân số Lào Cai (độ tuổi chia dân số đó thành hai nửa 

bằng nhau)  
 

Bảng 4- Tuổi trung vị Lào Cai: Đơn vị tính: Tuổi 

Năm 2010 2020 

Tuổi trung vị 23 28,9 
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 - Tỷ số già hoá dân số Lào Cai (dân số già/dân số trẻ) 
 
 

Bảng 5 - Tỷ số già hóa Lào Cai:   

Năm 2010 2020 

Tỷ số già hóa (dân số già/dân số trẻ) 13,21 20,68 

  

 - Đánh giá già hóa dân số tỉnh Lào Cai  

Bảng 6- Tiêu chuẩn cho phép xác định cơ cấu dân số là trẻ hay già 

Chỉ báo 
Dân số 

trẻ 

Dân số 

già 

Dân số 

trung gian 

Dân số Lào Cai 

2010 2020 

Tỷ trọng dân số dưới 15 t ≥ 40 < 30 30-40 32,35 26,65 

Tỷ trọng dân số trên 64 t < 5 ≥10 5-10 4,27 5,51 

Tuổi trung vị của dân số  < 20 ≥ 30 20-29 23 28,9 

Tỷ số già hóa  < 15 > 30 15-30 13,21 20,68 
 

Phân tích đánh giá: Cơ cấu độ tuổi của dân số Lào Cai cho thấy tỉnh Lào 

Cai  đang trong thời kỳ dân số trung gian, có cơ cấu dân số vàng (bình quân 47 

người phụ thuộc trên 100 người lao động); tốc độ già hóa dân số nhanh ( tuổi 

trung vị và tỷ số già hóa tăng nhanh); tỷ trọng dân số phụ thuộc trẻ giảm, dân số 

phụ thuộc già tăng (thay đổi theo hướng già hóa dân số, đặc biệt tỷ trọng dân số 

dưới 15 tuổi giảm nhanh, người cao tuổi sống thọ hơn sẽ làm quá trình này diễn 

ra nhanh hơn). Hiện nay tỷ lệ Người cao tuổi (trên 60 tuổi) của Lào Cai chiếm 

gần 9%/tổng dân số và ngày càng tăng. Dự báo, đến năm 2030, tỷ trọng người 

trên 60 tuổi trong dân số Lào Cai sẽ  trên 15%, lúc này dân số Lào Cai trở thành 

tỉnh có dân số già. Đây là vấn đề cần chú ý trong hoạch định các chính sách dân 

số, chính sách kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 

2.3. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh  

Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh là chỉ tiêu thống kê chủ yếu của Bảng 

sống, biểu thi ̣ triển voṇg môṭ người mới sinh có thể sống đươc̣ bao nhiêu năm 

nếu như mô hình chết hiêṇ taị đươc̣ tiếp tục duy trì. 

Bảng sống (hay còn goị là Bảng chết ) là một b ảng thống kê bao gồm 

những chỉ tiêu biểu thi ̣ mức đô ̣chết của dân số ở các đô ̣tu ổi khác nhau và khả 

năng sống của dân số khi chuyển từ đô ̣tu ổi này sang đ ộ tuổi khác . Bảng sống 

cho biết từ môṭ tâp̣ hơp̣ sinh ban đ ầu (cùng một đoàn hệ), sẽ có bao nhiêu người 

sống đươc̣ đến 1 tuổi, 2 tuổi, …,100 tuổi,…; trong số đó có bao nhiêu người ở 

mỗi đô ̣tuổi nhất điṇh bi ̣ chết và không sống đươc̣  đến độ tuổi sau; những người 

đa ̃đaṭ đươc̣ môṭ đô ̣tu ổi nhất điṇh se ̃có xác su ất sống và xác su ất chết như thế 

nào; tuổi tho ̣trung bình trong tương lai là bao nhiêu. 



  5  

 

Tuổi thọ con người thay đổi theo ảnh hưởng của nhiều yếu tố, có những 

yếu tố không thay đổi được như giới tính, nòi giống, điều kiện tự nhiên...; những 

yếu tố về xã hội là có thể thay đổi được như giáo dục, kinh tế, dân số, y tế.... 

Trong đó  những yếu tố về dân số - y tế ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ (bệnh 

tật, vệ sinh, dinh dưỡng, ô nhiễm, điều trị...) là rất quan trọng. 

Phân tích đánh giá: Qua so sánh (Bảng 1) cho thấy tuổi thọ trung bình 

của  Lào Cai thấp hơn toàn quốc là 4,4 năm; nguyên nhân liên quan dẫn đến tỷ 

lệ mắc bệnh, tử vong cao ở các độ tuổi làm giảm tuổi thọ trung bình của Lào Cai 

tập trung ở 4 nhóm vấn đề, đó là:  

- Tỷ lệ phụ nữ sinh con trước 20 tuổi, phụ nữ sinh con tại nhà rất cao;   

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ≤ 5 tuổi rất cao;  

- Sàng lọc trước sinh, sơ sinh các bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, bệnh ung 

thư mới thực hiện và chưa hiệu quả; 

- Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi; phòng chống các bệnh không lây 

nhiễm phổ biến trong cộng đồng mới thực hiện và chưa hiệu quả. 

3. Những kiến nghị can thiệp 

  Giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu nâng cao chất lượng dân số, 

thực hiện mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình của Lào Cai đạt 74 tuổi vào năm 

2025 đòi hỏi cần sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp; có cơ chế 

đặc thù, tập trung nguồn lực cho công tác Y tế - Dân số; sự tích cực, nhiệt tình 

của đội ngũ cán bộ y tế - dân số cùng sự đồng thuận của nhân dân, cụ thể là:    

- Tỉnh Ủy chỉ đạo đánh giá sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng 

cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 

21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “công tác dân số 

trong tình hình mới” theo đúng  kế hoạch của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh; nhằm đánh 

giá, kịp thời rút kinh nghiệm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 2 

nghị quyết này từ tỉnh đến cơ sở. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách địa phương đảm bảo ngân 

sách chi cho hoạt động thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà 

nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số theo Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 

13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các sở ban ngành liên quan tập 

trung tham mưu, thực hiện: 

+ Xây dựng và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai (theo quyết định 

1542/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh); 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%87_sinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dinh_d%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%81u_tr%E1%BB%8B
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+ Hàng năm, thực hiện hình thức nhà nước “đặt hàng” cho ngành y tế 

cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công  sử dụng  ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh 

vực  Y tế - Dân số theo chính sách của địa phương; tập trung giải quyết 4 nhóm 

vấn đề tại địa bàn các xã khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo cận 

nghèo  để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tật trong cộng đồng;  

+ Đẩy mạnh truyền thông giáo dục, thực hiện xã hội hóa (thu phí dịch vụ) 

trong lĩnh vực Y tế - Dân số cho các đối tượng không thuộc chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước, cụ thể như: Tuyên truyền giáo dục sức khỏe; sàng lọc trước sinh, 

sàng lọc sơ sinh; phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; chăm sóc sức khỏe 

Người cao tuổi tại cộng đồng; tiêm chủng mở rộng... Có quy định sử dụng phí 

dịch vụ chi cho người làm trực tiếp để góp phần tăng thu nhập, tạo động lực cho 

cán bộ y tế tuyến cơ sở làm việc; 

+ Tập trung đầu tư các trung tâm kỹ thuật chuyên khoa sâu tại bệnh viện 

tuyến tỉnh (tim mạnh, ung bướu, xét nghiệm) đáp ứng nhiệm vụ, nhu cầu chẩn 

đoán và điều trị ngày càng cao của xã hội.  
 

Chi cục Dân số- KHHGĐ  báo cáo phân tích đánh giá chất lượng dân số 

và những kiến nghị can thiệp của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (báo cáo); 

- Ban lãnh đạo, các phòng, Website Chi cục;  

- Lưu: VT, KHTV. 

 

 

 

 

 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

 
  Đỗ Sỹ Hùng 
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