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MỘT SỐ CHIỀU CẠNH CỦA HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH
TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO NGƢỜI CAO TUỔI Ở NƢỚC TA HIỆN NAY
TRỊNH DUY LUÂN

1. Già hoá dân số ở Việt Nam và những thách thức trong chính sách trợ giúp
xã hội cho người cao tuổi
Nhiều nghiên cứu dân số học đã cho thấy ngƣời cao tuổi (NCT) trên khắp thế giới
đang gia tăng nhanh và xu hƣớng này sẽ tiếp tục trong những năm tới. Theo dự báo của
Liên Hợp Quốc năm 2010, số lƣợng NCT (từ 60 tuổi trở lên) sẽ tăng từ 760 triệu trong năm
2010 lên khoảng 2 tỷ ngƣời vào năm 2050, tƣơng ứng tăng từ 11% đến 22% tổng dân số thế
giới (UNFPA, 2011). Ở các nƣớc đang phát triển, nơi mà thu nhập bình quân đầu ngƣời vẫn
còn thấp thì dân số già đang đặt ra nhiều thách thức chính sách cho các chính phủ trong việc
chăm sóc NCT khi mà hệ thống an sinh xã hội còn hạn chế về độ bao phủ.
Ở Việt Nam, theo dự báo dân số của Tổng cục Thống kê năm 2010, tỷ lệ dân số từ 60
tuổi trở lên sẽ chạm ngƣỡng 10% tổng dân số vào năm 2017, tức là dân số Việt Nam chính
thức bƣớc vào giai đoạn “già hóa” từ năm 2017 (Giang Thanh Long, 2010). Việt Nam sẽ
đối mặt với nguy cơ “già trƣớc khi giàu”, khi tốc độ già hóa dân số tiếp tục tăng nhanh
trong khi GDP bình quân đầu ngƣời mới ở mức trung bình thấp, với 1.911 đôla Mỹ vào
năm 2013 (Để so sánh, hãy lấy Malaysia cùng năm 2013, với GDP bình quân đầu ngƣời là
10.514 đôla Mỹ - gấp 5,5 lần của Việt Nam - còn tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên chỉ mới
5%). Đây thực sự là một thách thức rất lớn đòi hỏi Việt Nam cần phải ngay từ bây giờ
chuẩn bị chính sách, chiến lƣợc đáp ứng phù hợp (Pacharawalai và cộng sự, 2014).
Từ thực tế này, xuất hiện nhu cầu rà soát và phân tích hệ thống các chính sách
hiện có đối với NCT, đặc biệt là các chính sách trợ giúp xã hội (TGXH). Bài viết sẽ
điểm qua một số kết quả phân tích hệ thống chính sách TGXH cho NCT ở Việt Nam
hiện nay, theo các chiều cạnh nhƣ: tính hệ thống, đầy đủ và khả thi, mức độ đáp ứng các
quyền và các nhu cầu tối thiểu của NCT; việc hỗ trợ các quan hệ xã hội và mạng lƣới xã
hội của NCT. Từ đó sẽ đề xuất các khuyến nghị hỗ trợ việc hoàn thiện các chính sách
trong lĩnh vực này.
2. Các chính sách TGXH cho NCT hiện nay như một hệ thống
2.1. Tính hệ thống
Gần 5 năm qua, từ khi có Luật NCT (ban hành tháng 10/2009, có hiệu lực từ
tháng 7/2010), là khoảng thời gian tƣơng đối ngắn, nhƣng tập hợp các chính sách
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đƣợc triển khai sau Luật đã bao trùm nhiều nội dung, với nhiều thể chế tham gia và
các cấp ban hành.
Theo chiều dọc phân cấp quản lý, ở cấp Chính phủ, có Nghị định 06/2010 (Hƣớng
dẫn thực hiện Luật NCT), và một số Nghị định khác của Chính phủ. Các hoạt động chỉ
đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách về NCT của Chính phủ cũng
đƣợc thực hiện thông qua các hoạt động của Ủy ban Quốc gia về NCT và Chƣơng trình
Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2011- 2020.
Từ Nghị định 06, các Bộ, ngành đã xây dựng các Thông tƣ, các đề án triển khai
thực hiện chính sách từ góc độ của các cơ quan quản lý ngành. Bắt đầu từ tháng 11/2011,
một loạt Thông tƣ của các Bộ đã lần lƣợt đƣợc ban hành với nội dung liên quan trực tiếp
đến lĩnh vực TGXH cho NCT.
Tiếp đó, tại các địa phƣơng, bắt đầu từ cấp tỉnh, nhiều Đề án, mô hình về chăm sóc
NCT của các tỉnh/thành đã đƣợc xây dựng và triển khai. Các Ban công tác NCT cấp tỉnh/
thành cũng đƣợc thành lập theo Thông tƣ 08/2009 của Bộ Nội vụ.
Theo chiều ngang, hơn mƣời Bộ chẳng hạn nhƣ Lao động - Thƣơng binh - Xã hội
(LĐ-TB-XH), Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Nội vụ đã có
thông tƣ với các quy định khác nhau về chính sách TGXH, trực tiếp hoặc gián tiếp, dành
riêng cho NCT hoặc cho nhiều nhóm đối tƣợng khác nhau, trong đó có đối tƣợng NCT.
Ngoài ra, bên cạnh Luật NCT, hàng loạt các bộ Luật chuyên ngành khác trong 5
năm gần đây (nhƣ Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lao động, Luật Dân sự) đều có
những điều khoản dành riêng cho đối tƣợng NCT. Điều này, cùng với Luật NCT, đã góp
phần đảm bảo ngày một tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe và phát
huy vai trò của NCT ở nƣớc ta hiện nay.
Nhìn về quy mô, số lƣợng, các chính sách TGXH cho NCT trong 5 năm qua đã ít
nhiều mang tính hệ thống, theo cả chiều dọc và chiều ngang của hệ thống quản lý.
2.2. Tính toàn diện, đầy đủ của chính sách
Theo Luật NCT, hệ thống chính sách đối với NCT bao gồm 2 lĩnh vực chủ yếu:
Phụng dƣỡng, Chăm sóc NCT và Phát huy vai trò của NCT trong cuộc sống.
Lĩnh vực “chăm sóc”, về lý thuyết, có nội dung khá rộng, song tƣơng đối gần với
khái niệm TGXH, với các nội dung/hoạt động sau:
- Bảo trợ xã hội - đảm bảo nhu cầu vật chất tối thiểu cho nhóm đối tƣợng NCT yếu
thế nhất, bảo đảm mức sống tối thiểu, nhà ở cho NCT cô đơn, nhà dƣỡng lão...
- Chăm sóc sức khỏe: ƣu tiên khám bệnh, cấp thẻ BHYT, hoạt động của các câu lạc
bộ sức khỏe NCT…
- Chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần: chú ý đến nhu cầu tinh thần - tâm lý tình
cảm, văn hóa, nhƣ chúc thọ, mừng thọ, mai táng, Câu lạc bộ thế hệ giúp nhau, Chăm sóc
NCT dựa vào cộng đồng...
- Các dịch vụ đời sống: những chính sách ƣu đãi NCT trong sử dụng dịch vụ công
cộng nhƣ giao thông đi lại, thăm quan…
B¶n quyÒn thuéc ViÖn X· héi häc

www.ios.vass.gov.vn

Trịnh Duy Luân

79

Lĩnh vực “Phát huy vai trò NCT” cho đến nay ít đƣợc các văn bản chính sách đề
cập đến một cách độc lập, riêng rẽ.
Nhìn chung, hệ thống các văn bản chính sách, đặc biệt là các chính sách ở cấp quốc
gia đã bám sát các điều khoản của Luật NCT, bao quát nhiều vấn đề của NCT trong điều
kiện phát triển kinh tế hiện nay của nƣớc ta, cũng nhƣ trong tƣơng quan với việc giải
quyết các vấn đề xã hội khác và các nhóm xã hội khác.
Tuy nhiên, trên thực tế, với số lƣợng còn khiêm tốn các văn bản chính sách TGXH
cho NCT đang có hiệu lực hiện nay, thì các quy định trợ giúp của chính sách còn khá hạn
chế. Nội dung chủ yếu mới tập trung vào các chế độ TCXH thƣờng xuyên cho NCT có
hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; một số ƣu đãi trong dịch vụ khám chữa bệnh, sử dụng
phƣơng tiện giao thông công cộng; phí thăm quan, hay các thủ tục mang tính nghi thức
nhƣ chúc thọ, mừng thọ hoặc mai táng.
Nếu nhƣ nhóm chính sách cấp Chính phủ thƣờng bao trùm đầy đủ về nội dung, thì
nhóm chính sách từ cấp bộ/ngành trở xuống thƣờng có nội dung can thiệp khá đơn giản,
thậm chí nghèo nàn, "vụn vặt" và phân tán. Điều này có thể thấy qua các Thông tƣ của
một số Bộ có liên quan trực tiếp tới lĩnh vực TGXH cho NCT nhƣ: Thông tƣ 35/2011 của
Bộ Y tế; Thông tƣ 71/2011 của Bộ GTVT; Thông tƣ 17/2011 của Bộ LĐ-TB-XH. Ví dụ
điển hình là Thông tƣ 127/2011 của Bộ Tài chính chỉ gói gọn một quy định: “Mức thu phí
thăm quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với NCT bằng 50%
mức thu phí hiện hành”.
2.3. Các chủ thể chăm sóc NCT trong chính sách TGXH
Theo Mô hình 4 chủ thể chăm sóc (Ochiai, 2009), đối chiếu với nội dung của các
chính sách TGXH cho NCT ở nƣớc ta, thì hiện nay dƣờng nhƣ vai trò/chức năng của chủ
thể nhà nƣớc đang đƣợc chú trọng nhiều hơn so với vai trò của các tổ chức xã hội, khu
vực không chính thức (gia đình, dòng họ), của cộng đồng và thị trƣờng (doanh nghiệp,
khu vực tƣ nhân).
Nói cách khác, xét theo mức độ toàn diện, đầy đủ của hệ thống chính sách TGXH
cho NCT thì ở đây còn tồn tại những “khoảng trống” hay những hạn chế nhất định: chƣa
có sự cân đối giữa vai trò của “4 chủ thể chăm sóc”, hay giữa 2 lĩnh vực Chăm sóc và
Phát huy vai trò NCT.
Với sự phân tầng xã hội hiện nay ở nƣớc ta, bên cạnh bộ phận NCT gặp khó khăn,
cần sự TGXH trực tiếp từ ngân sách Nhà nƣớc, luôn có một bộ phận NCT có khả năng sử
dụng các dịch vụ trả tiền, với những mức độ khác nhau, do thị trƣờng (khu vực tƣ nhân)
cung cấp. Nhà nƣớc chỉ cần có các chính sách “tạo điều kiện” cụ thể, hấp dẫn để gián tiếp
hỗ trợ cho nhóm NCT này. Chẳng hạn, với đề án hỗ trợ việc thành lập các cơ sở bảo trợ
xã hội cho NCT, mô hình các trại dƣỡng lão hoàn toàn có thể đƣợc xem nhƣ là các doanh
nghiệp xã hội với những ƣu đãi chính sách nhất định. Đã có một số chính sách đối với
hoạt động này, song do tính phức tạp và tính liên ngành của vấn đề, nên đòi hỏi nhiều nỗ
lực hơn từ các ngành, các cấp có liên quan.
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Hình 1. Mô hình 4 chủ thể chăm sóc (Care Diamond)
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việc, cán sự xã hội…
Khu vực tƣ nhân

Gia đình
Dòng họ

Họ hàng

Nguồn: Ochiai, 2009.

Đối với gia đình và cộng đồng - nhƣ là 2 chủ thể khác, không kém phần quan
trọng trong chăm sóc NCT, các văn bản chính sách về TGXH, từ Luật, Nghị định...
hiện đang đề cập chủ yếu dƣới hình thức “động viên”, nhắc nhở trách nhiệm đạo đức,
mà chƣa đƣợc “thể chế hóa” thành các quy định rõ ràng nên khó kiểm tra và giám sát
kết quả thực hiện.
2.4. Tính hợp lý của chính sách và mức độ bao phủ đối tượng
Luật NCT là văn bản cao nhất, áp dụng cho toàn bộ NCT. Trong quá trình triển khai
thực hiện đã hình thành 2 nhóm chính sách TGXH tƣơng ứng với 2 nhóm đối tƣợng NCT.
1. Nhóm chính sách TGXH không điều kiện, dành cho toàn bộ NCT. Ví dụ nhƣ các
quy định trong các Thông tƣ của Bộ GTVT và của Bộ Tài chính về ƣu tiên và giảm giá vé
cho NCT tham gia giao thông, vé thăm quan di tích; chi phí chúc thọ, mừng thọ, mai
táng… đƣợc áp dụng cho mọi NCT.
2. Nhóm chính sách TGXH có điều kiện, dành riêng cho bộ phận NCT với những
điều kiện nhất định. NCT vốn thuộc nhóm xã hội yếu thế (chẳng hạn, so với nhóm
ngƣời trong độ tuổi lao động). Song trong đó lại có những nhóm NCT yếu thế hơn, yếu
thế nhất, cần đƣợc ƣu tiên TGXH. Một chính sách theo các nhóm mục tiêu nhƣ vậy
(khác với nhóm chính sách không điều kiện ở trên) là cần thiết và hợp lý, và phù hợp
với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc trong từng giai đoạn. Ví dụ cho
nhóm chính sách này là các Nghị định 67, 13 và 136, Quy định các chính sách TGXH
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đối với đối tƣợng BTXH, theo đó, chỉ có 3 nhóm đối tƣợng NCT cụ thể (đƣợc quy định
ở mục 5, Điều 5 của Nghị định 136) đƣợc hƣởng chế độ TCXH thƣờng xuyên và đƣợc
cấp thẻ BHYT miễn phí.
Những nguyên tắc nhƣ vậy của chính sách TGXH đã đƣợc nêu rõ trong Nghị định
136: “Chính sách TGXH đƣợc thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó
khăn và ƣu tiên tại gia đình, nơi sinh sống” và “đƣợc thay đổi tùy thuộc vào điều kiện
kinh tế đất nƣớc và mức sống tối thiểu dân cƣ từng thời kỳ” (Điều 3, Nghị định 136).
2.5. Tính khả thi của chính sách
Đối với các chính sách do Chính phủ ban hành, nhờ tính chất phổ quát và bao trùm,
vấn đề tính khả thi ít đƣợc đặt ra. Từ Luật NCT tới các Nghị định hƣớng dẫn, hay các
hoạt động chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về NCT và của Chƣơng trình Hành động Quốc
gia về NCT đã và đang đƣợc triển khai, đều hứa hẹn tính khả thi cao về mặt lý thuyết đối
với hệ thống chính sách về NCT.
Bắt đầu từ các chính sách ở cấp bộ, cấp địa phƣơng và đến cấp cơ sở, từ thực tế vận
dụng các chính sách mới lộ ra những khoảng trống, bất cập, và mức độ khả thi của các
chính sách.
Tính khả thi thƣờng cao hơn đối với các chính sách có các quy định cụ thể, rõ ràng.
Đặc biệt, khi các chính sách, chế độ có nội dung gắn liền với nhu cầu thiết thân và lợi ích
trực tiếp của nhóm NCT mục tiêu, thì sự quan tâm, đòi hỏi thƣờng cao hơn và do vậy tính
khả thi cũng cao hơn. Chẳng hạn, việc thực hiện các chế độ cho nhóm đối tƣợng NCT ghi
trong các Nghị định 67, 13, 136; hay các quy định về chúc thọ, mừng thọ, mai táng phí
trong các Thông tƣ 21 của Bộ Tài chính, Thông tƣ 17 của Bộ LĐ-TB-XH.
Một yếu tố khác có ảnh hƣởng tới tính khả thi của các chính sách ở cấp bộ - đó là sự
phối hợp liên ngành tỏ ra khá yếu, mặc dù Bộ LĐ-TB-XH đã đƣợc giao trách nhiệm chủ trì
và phối hợp trong lĩnh vực này. Hầu nhƣ không có Thông tư liên bộ nào trong danh mục các
chính sách TGXH cho NCT hiện nay. Trên thực tế, các bộ có liên quan thƣờng ban hành các
Thông tƣ một cách độc lập, ngay cả đối với những hoạt động cần sự phối hợp liên ngành.
Điều này khiến cho các địa phƣơng gặp không ít khó khăn khi triển khai thực hiện.
Tính khả thi cũng có thể bị hạn chế hơn, khi mức độ và thời điểm thực hiện chính sách
còn phụ thuộc vào điều kiện và thậm chí “thiện chí” của các đơn vị cung cấp dịch vụ (nhất là
các đơn vị thuộc khu vực tƣ nhân). Chẳng hạn, quy định của Thông tƣ 71/2011 của Bộ Giao
thông Vận tải về giảm giá vé, giá dịch vụ cho NCT khi sử dụng phƣơng tiện giao thông, hoặc
Thông tƣ 127/2011 của Bộ Tài chính quy định giảm 50% mức phí thăm quan di tích văn hoá,
lịch sử,… đối với NCT. Thoạt nghe, đây là những ƣu đãi rất cụ thể cho mọi NCT. Song tính
khả thi phổ quát sẽ không phải dễ dàng đạt đƣợc vì trong Thông tƣ 71 nêu trên còn có ghi chú
mang tính hạn chế kèm theo là: "Mức giảm giá vé cụ thể do Thủ trưởng các tổ chức kinh
doanh vận tải căn cứ điều kiện thực tế và thời điểm cụ thể xây dựng, công bố thực hiện”.
Nhiều quy định của Luật NCT và các văn bản dƣới luật đã đề ra nghĩa vụ/trách
nhiệm chủ yếu của gia đình trong chăm sóc NCT, hay trách nhiệm của con, cháu phải
phụng dƣỡng, chăm sóc bố mẹ già, hoặc ông bà. Song tính khả thi thực tế sẽ phụ thuộc
B¶n quyÒn thuéc ViÖn X· héi häc

www.ios.vass.gov.vn

82

Một số chiều cạnh của hệ thống chính sách...

vào nhiều yếu tố, đặc biệt là nhận thức và thái độ của các cá nhân và cộng đồng dân cƣ
trong lĩnh vực này. Cho đến nay, các trách nhiệm này chủ yếu chỉ đƣợc xem nhƣ những
giá trị đạo đức. Chúng đƣợc điều tiết chủ yếu bởi dƣ luận xã hội, bởi “tòa án lƣơng tâm”,
hay bởi những niềm tin tôn giáo (nhƣ quan niệm quả báo trong đạo Phật) hơn là bởi các
điều luật hay chính sách hiện hành. Ngay cả đối với những quy định nêu ở Điều 147, bộ
Luật Hình sự - “Người nào ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành hạ cha mẹ thì bị phạt
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm” - thì tính
khả thi của điều khoản này cũng rất khó đánh giá.
Một số quy định, tuy rất cụ thể, nhƣng lại không khả thi ngay từ một con số tính
nhẩm. Chẳng hạn, chế độ hỗ trợ cán bộ y tế xã đến khám chữa bệnh tại nhà cho NCT cô
đơn, bị bệnh nặng là:“Mức hỗ trợ tối đa 3.000 đồng/km đối với vùng miền núi, vùng sâu,
hải đảo; tối đa 2.000 đồng/km đối với các vùng còn lại”, và đi kèm là rất nhiều chứng từ,
thủ tục để đƣợc thanh toán (Điều 3, mục d, Thông tƣ 21/2011 của Bộ Tài chính. Quy định
quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT tại nơi cư trú).
2.6. Chính sách TGXH và các quyền của NCT
Điều 3, Luật NCT đã ghi nhận 9 quyền của NCT. Hai trong số những quyền này đã
và đang đƣợc triển khai thực hiện trong các nhóm mục tiêu phù hợp. Đó là quyền “Được
bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ”. Đây là quyền đầu
tiên và cơ bản nhất đối với nhóm NCT nghèo khó, không nơi nƣơng tựa. Để NCT thực hiện
quyền này, đã có một loạt chính sách quan trọng nhƣ: trợ cấp xã hội thƣờng xuyên, cấp thẻ
BHYT miễn phí với nhóm NCT nghèo, không nơi nƣơng tựa hoặc NCT từ 80 tuổi trở lên
không có BHXH hay trợ cấp xã hội (Nghị định 136); các chính sách ƣu tiên khám bệnh,
bảo đảm số giƣờng bệnh cho NCT, có chuyên khoa lão khoa ở các bệnh viện các tuyến…
Tiếp đến là quyền “Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều
lệ Hội” - đã đƣợc thực hiện rộng khắp. Theo thống kê gần đây nhất, có tới 50/63 tỉnh thành trên
cả nƣớc có đủ các cơ sở Hội NCT ở cả 3 cấp (tỉnh/ thành, quận/huyện, xã/ phƣờng).
Bảy quyền khác đƣợc đề cập trong một số chính sách với mức độ triển khai thực
hiện và tính khả thi rất khác nhau.
Quyền đƣợc “Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn” ngoài Luật NCT, còn đƣợc Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự và Luật Hình sự hỗ
trợ. Tuy nhiên mức độ khả thi và triển khai dƣờng nhƣ còn nhiều điều tranh cãi.
Một số quyền khác liên quan đến sử dụng các dịch vụ, chi phí cho nhu cầu văn hóa tinh thần, đã đƣợc triển khai thực hiện qua Thông tƣ của các Bộ nhƣ Y tế, Giao thông vận tải,
Tài chính, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, hoặc trong các đề án, mô hình chăm sóc sức khỏe
NCT, các câu lạc bộ sức khỏe NCT. Tuy nhiên, mức độ đầy đủ, tính khả thi và mức độ triển
khai còn nhiều hạn chế, hoặc chỉ đạt đƣợc một phần (thƣờng là nhỏ) so với yêu cầu.
Quyền “Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều
kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi” - thuộc lĩnh vực “Phát huy vai trò của
NCT”, chỉ dành cho nhóm NCT có điều kiện, song cũng đƣợc triển khai chƣa đầy đủ, từ
cả phía chính sách lẫn phía các chủ thể hỗ trợ. Luật Lao động là một văn bản chính sách
hiếm hoi có điều khoản liên quan đến NCT đang tham gia lao động, nhƣ ƣu đãi về rút
ngắn thời gian làm việc hoặc đƣợc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian (Điều
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166); không làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hay đề cao trách nhiệm
của ngƣời sử dụng lao động phải quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao
tuổi tại nơi làm việc (Điều 167).
Hai quyền khác đƣợc ghi trong Luật NCT: 1) Đƣợc miễn các khoản đóng góp cho
các hoạt động xã hội; và 2) Đƣợc ƣu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe
và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc
rủi ro bất khả kháng khác. Song qua rà soát, chƣa thấy các chính sách cụ thể triển khai
thực hiện các quyền này một cách rõ rệt.
Nhìn chung, trong hệ thống chính sách TGXH cho NCT, việc thực hiện các quyền
của NCT đƣợc ghi trong Luật NCT mới chỉ ở mức đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho nhóm
NCT gặp khó khăn, hay việc tham gia Hội NCT, và một số dịch vụ công cộng hạn chế.
Trong tƣơng lai, tùy theo mức độ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các quyền ghi
trong Luật NCT sẽ cần đƣợc mở rộng cả phạm vi lẫn mức độ bao phủ của các chính sách.
3. Chính sách TGXH trong việc đáp ứng các nhu cầu của NCT
3.1. Đáp ứng nhu cầu vật chất tối thiểu
Bảo đảm các nhu cầu tối thiểu về ăn, mặc, ở, đi lại và chăm sóc sức khỏe là quyền đầu
tiên của NCT đƣợc ghi trong Luật NCT. Tiếp đó, các văn bản dƣới luật đã quy định nhiều chế
độ cụ thể. Thể hiện rõ nhất là các Nghị định 67, 13 và 136 - Quy định các chính sách TGXH
đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có NCT. Trong hệ thống chính sách TGXH cho
NCT, nhóm các Nghị định này có vai trò quan trọng nhất trong việc hỗ trợ (bằng tiền) để đáp
ứng nhu cầu vật chất tối thiểu hay mức sống tổi thiểu cho các nhóm đối tƣợng NCT phù hợp.
Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam, năm 2013, đã có khoảng 1,5 triệu
NCT đƣợc hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đƣợc cấp thẻ BHYT miễn phí.
Khái niệm “nhu cầu tối thiểu” hay hẹp hơn - “Nhu cầu vật chất tối thiểu” chƣa đƣợc
quy định rõ trong các văn bản chính sách. Trên thực tế, mức trợ cấp xã hội cho nhóm
NCT khó khăn với hệ số 1,0 là 270.000 đồng/tháng (đã cập nhập theo NĐ 136, nhƣng
chƣa đƣợc thực hiện), thì vẫn còn thấp xa so với “chuẩn nghèo” giai đoạn 2011 - 2015,
theo Quyết định 09/2011-TTg (400.000 đồng cho khu vực nông thôn và 500.000 cho khu
vực đô thị). Các con số này cho thấy, hiện nay, do hạn chế về ngân sách, chế độ TGXH
cho nhóm đối tƣợng NCT có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn thấp so với nhu cầu vật chất tối
thiểu của nhóm đối tƣợng NCT này.
3.2. Tính đến những đặc điểm tâm sinh lý của NCT
Trên thực tế, chính sách TGXH cho NCT nƣớc ta hiện mới ƣu tiên áp dụng các chế
độ TGXH thƣờng xuyên (bằng tiền hay hiện vật), nhằm đáp ứng một phần nhu cầu vật
chất tối thiểu của nhóm đối tƣợng NCT khó khăn. Song, với nhiều nhóm NCT, do những
đặc điểm thể chất, tinh thần và tâm lý của họ, những trợ giúp tâm lý, tinh thần, tình cảm
cũng không kém phần quan trọng, thậm chí trong nhiều trƣờng hợp còn nổi lên nhƣ là yếu
tố cần đƣợc ƣu tiên hàng đầu đối với họ. Nhu cầu này thƣờng do gia đình và cộng đồng
đảm nhiệm. Tuy vậy, trong Chƣơng trình Hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai
đoạn 2012 - 2020, đã đề ra hoạt động “Chủ động chuẩn bị cho tuổi già”, trong đó có các
chỉ dẫn cụ thể nhƣ sau: “Các thành viên trong gia đình chủ động tìm hiểu về tâm lý và
những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; học hỏi kỹ năng chăm sóc người cao
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tuổi”. Thêm vào đó, có thể quan sát thấy những hoạt động trợ giúp/tƣ vấn nhƣ vậy qua
các phƣơng tiện truyền thông đại chúng (với các chƣơng trình dành riêng cho NCT), hay
qua hoạt động của các câu lạc bộ của Hội NCT các cấp.
3.3. Vai trò của các quan hệ xã hội và mạng lưới xã hội của NCT
Gia đình, dòng họ và cộng đồng là những thiết chế xã hội quan trọng, hình thành
nên một mạng lƣới xã hội, có thể mang đến cho NCT những sức mạnh tinh thần to lớn,
nhất là khi họ gặp khó khăn, đau ốm. Đây cũng là 2 thiết chế - chủ thể chăm sóc NCT có
nhiều tiềm năng hỗ trợ về tâm lý - tinh thần mà các chính sách TGXH cho NCT hiện chƣa
khai thác hiệu quả.
Gia đình NCT, nhƣ Luật NCT quy định “có trách nhiệm chủ yếu phụng dưỡng
NCT” (Điều 5, khoản 3) cũng đƣợc thể hiện trong một số đạo luật khác, trong đó đã cụ
thể hóa trách nhiệm đạo đức này của con và cháu đối với NCT. Nhiều NCT, do phụ thuộc
về kinh tế nên cần sự chăm sóc, hỗ trợ về vật chất từ con cháu. Song họ cũng luôn muốn
đƣợc quan tâm về tinh thần, tâm lý, tình cảm. Chẳng hạn, khảo sát của Trung tâm nghiên
cứu NCT thuộc Viện Khoa học Xã hội Quảng Đông (Trung Quốc) năm 2010 với 1.300
NCT cho thấy: 48% NCT mong được con cái về thăm 1 lần/tuần, 28% mong đƣợc con cái
về thăm 1 lần/tháng và 24% chỉ hy vọng đƣợc con cái về thăm 1 lần/năm. 75% người cao
tuổi mong muốn con cái hỗ trợ cha mẹ về mặt tình cảm, tinh thần nhiều hơn (Zhang
Yuchen, 2010 - dẫn lại từ Lê Ngọc Lân, 2012). Đáng tiếc là, cùng với quá trình công nghiệp
hóa và hiện đại hóa, thế hệ con cái ngày nay đang có xu hƣớng hạ thấp giá trị và nhu cầu
này của NCT, và thay thế vào đó là các hỗ trợ thuần túy hiện vật hay tiền tệ.
Về vai trò của thiết chế cộng đồng, các chính sách TGXH hiện nay có đề cập nhƣng
khá mờ nhạt, không có các quy định rõ ràng hay các hoạt động cụ thể. Một số đề án nhƣ
“Tƣ vấn và Chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng”, “Hỗ trợ chăm sóc đời sống văn
hóa tinh thần đối với NCT”, hay mô hình “Câu lạc bộ thế hệ giúp nhau” thì thƣờng mang
tính phong trào hơn là những định chế chính sách.
4. Một số đề xuất khuyến nghị
4.1. Nâng cao tính hệ thống, toàn diện và đầy đủ của các chính sách
Hệ thống các nhóm chính sách cần đƣợc cân đối lại theo các chủ thể chăm sóc khác
nhau. Ngoài chủ thể nhà nƣớc, cần khai thác các nguồn lực tiềm năng của thị trƣờng, của
gia đình và cộng đồng. Nhƣ vậy sẽ giúp chia sẻ trách nhiệm với nhà nƣớc, nâng cao tính
toàn diện và đa dạng của các hình thức chăm sóc, bảo đảm tính hiệu quả, chất lƣợng cao
và tính bền vững cho toàn bộ hệ thống chính sách.
Cần có thêm nhiều chính sách “tạo điều kiện”, gián tiếp hỗ trợ cho các nhóm NCT.
Chẳng hạn, tạo điều kiện phát triển các loại hình chăm sóc đa dạng theo nhu cầu của NCT,
tiếp tục hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển các cơ sở bảo trợ xã hội cho NCT nhƣ là
các doanh nghiệp xã hội, theo tinh thần Nghị quyết TƢ 15: “Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến
khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc NCT”.
4.2. Tầm nhìn tới 2020, 2030 của hệ thống chính sách
Để thích ứng với các xu hƣớng già hóa dân số, định hƣớng “chăm sóc”, hoàn thiện
hệ thống an sinh xã hội, xu hƣớng xã hội hóa, chính sách TGXH/Chăm sóc NCT cần phải
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mang tính chủ động cao hơn, có tầm nhìn và lộ trình dài hạn hơn so với hiện nay. Việc
cân đối, chia sẻ trách nhiệm và sự tham gia giữa các chủ thể chăm sóc, đặc biệt khu vực
tƣ nhân, sẽ giúp tránh sự quá tải cho khu vực nhà nƣớc, nâng cao tính tự chủ, tự chăm sóc
của NCT. Cũng qua đó, tạo điều kiện kết hợp sức mạnh của các giá trị truyền thống nhƣ
lòng hiếu thảo của con cháu (đang đƣợc duy trì hoặc biến thể) với sự TGXH của nhà
nƣớc (vốn có nguồn lực hạn chế), và các dịch vụ của thị trƣờng (rất phong phú và theo sát
nhu cầu đa dạng của NCT).
4.3. Nhu cầu tích hợp chính sách
Nhìn chung, TGXH cho NCT trong các chính sách hiện có còn đơn giản và nhỏ lẻ,
lại bị phân tán ở các bộ, ngành. Nhu cầu tích hợp chính sách, vì vậy, thƣờng xuyên đƣợc
đặt ra ở các địa phƣơng, nhất là ở cấp cơ sở, nơi phải tiếp nhận và triển khai thực hiện vô
số các chế độ chính sách cho nhiều đối tƣợng, nhiều lĩnh vực, trong khi nguồn lực cán bộ
rất hạn chế. Nhƣ một gợi ý, hệ thống chính sách TGXH cho NCT có thể tích hợp trên 3
nhóm chính sách sau:
- Một hoặc một gói chính sách tích hợp nhiều (thậm chí tất cả) các chế độ TGXH
trực tiếp (thuộc nhiều lĩnh vực) bằng tiền/ hiện vật cho NCT.
- Gói chính sách cho các TGXH phi tiền tệ hoặc vật chất (hỗ trợ tinh thần, tình cảm,
tạo điều kiện, cơ hội…) - nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho sự tham gia của các chủ
thể truyền thống trong chăm sóc NCT nhƣ: gia đình, dòng họ, cộng đồng, mạng lƣới xã
hội, sự chủ động - tự an sinh của NCT.
- Gói các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp, khu vực tƣ nhân, hợp tác công tƣ, doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực chăm sóc
và trợ giúp NCT.
4.4. Nâng cao vai trò của quan hệ xã hội và mạng lưới xã hội của NCT
Để bảo đảm tính toàn diện, bền vững và tính nhân văn của các chính sách TGXH
cho NCT, cần chú ý nhiều hơn đến những nhu cầu về tâm lý, tình cảm của NCT. Tăng
cƣờng các chính sách tạo điều kiện hoạt động truyền thông, qua các phƣơng tiện truyền
thông đại chúng (các chƣơng trình dành cho NCT), hay hoạt động của các CLB của Hội
NCT Việt Nam.
Ngoài việc quy định trách nhiệm chủ yếu của gia đình trong việc chăm sóc NCT,
các chính sách cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì và củng cố mối quan hệ xã
hội tích cực, động viên hỗ trợ NCT trong cuộc sống hàng ngày ở cộng đồng.
Cần có thêm các quy định và các hoạt động cụ thể, mang tính định chế cao hơn
trong lĩnh vực này, cũng nhƣ cần có thêm nhiều sáng kiến chính sách nhằm tăng cƣờng
vai trò và đóng góp của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc NCT tại các địa phƣơng.
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