
57,72% hộ gia đình Việt 

Nam dùng rượu bia thường 

xuyên.  

Những hộ giàu và có học 

vấn cao tiêu dùng nhiều 

rượu bia hơn. 

Tỷ lệ chi tiêu cho rượu bia trên tổng chi tiêu của hộ 

giao động từ 2,2% ở nhóm thu nhập cao nhất so với 

2,6% ở nhóm thu nhập thấp nhất.  

Nếu không tính chi tiêu cho rượu bia vào tổng chi tiêu 

của hộ gia đình, số hộ nghèo sẽ tăng thêm 4,5% tương 

đương  90.568 hộ. 

Năm 2010, các hộ gia đình Việt Nam chi trung bình cho 

rượu bia 733.058 đồng/hộ. Tổng chi tiêu cho rượu bia 

của Việt Nam năm 2010 là 16.372 tỷ đồng. Số tiền 

này có thể mua 1.770.000 tấn gạo, đủ để nuôi sống 

gần 21 triệu người/năm.

Nếu số tiền mua rượu bia được dùng mua xe máy, thì có 

thêm 12,5% hộ nghèo hiện chưa có xe máy được sử 

dụng phương tiện đi lại phổ biến này.
Ở các gia đình sống dưới 

ngưỡng nghèo số tiền chi 

cho rượu bia tương đương 

với 146 cốc rượu bia/năm 

thì số tiền mua sữa cho trẻ 

em ở các gia đình này chưa 

đủ để mua một cốc sữa 

tươi/năm.

Nếu số tiền mua rượu bia ở 

các gia đình này được dùng 

mua sữa thì trẻ em sẽ được 

uống khoảng 122 cốc 

sữa/năm thay vì 1 cốc/năm.

Chi tiêu trên đầu người cho giáo dục và y tế ở các hộ có 

người sử dụng rượu bia chỉ bằng 48% và 60%  so với hộ 

không có người sử dụng rượu bia.

Tiêu dùng rượu bia ở 

Việt Nam cao.

Chi tiêu cho rượu bia lấy đi một khoản 

ngân sách đáng kể của hộ gia đình, đặc 

biệt các hộ gia đình nghèo.

Trẻ em trong các hộ 

uống rượu chịu thiệt 

thòi cả về dinh dưỡng 

và giáo dục so với các 

trẻ em khác. 

Thành viên gia đình ở các hộ có người 

uống rượu bia thường xuyên ít được đầu 

tư về dinh dưỡng, chăm sóc y tế và giáo 

dục so với các hộ không có người uống 

rượu bia. 
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Bảng 2: So sánh chi tiêu cơ bản giữa hộ dùng và không dùng rượu bia thường xuyên. 

NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH CÓ ÍT NHẤT MỘT TRONG CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU, KINH TẾ XÃ 

HỘI SAU THÌ CÓ NGUY CƠ TIÊU DÙNG RƯỢU BIA CAO HƠN:

Gia đình có chủ hộ là nam giới.

Gia đình có nhiều thành viên nam giới.

Thu nhập cao.

Sống ở vùng nông thôn.

Chủ hộ không thuộc dân tộc Kinh.

Nghiên cứu này nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Trung tâm Nghiên cứu 

Phát triển Quốc tế Canada (International Development Research Centre).

 

Nghèo

Cận nghèo

Trung bình

Cận giàu

Giàu

Chi thực phẩm/người 

của hộ dùng rượu/bia 

so với hộ không dùng 

rượu/bia (%)

Chi y tế/người của hộ 

dùng rượu/bia so với 

hộ không dùng 

rượu/bia (%)

Chi giáo dục/trẻ của hộ 

dùng rượu/bia so với 

hộ không dùng 

rượu/bia (%)

60,2 

79,0 

75,4 

83,6 

65,6 

48,0 

59,7 

51,7 

70,3 

68,5 

81,4 

82,6 

98,3 

88,9 

101,2 

KHUYẾN NGHỊ

Tăng cường truyền thông về tác hại của sử dụng rượu bia đối với sức khỏe và kinh tế của 

người sử dụng ở cấp hộ gia đình, tập trung cho vùng nông thôn và dân tộc thiểu số.

Tăng thuế và giá rượu bia để giảm sức mua rượu bia, đã được chứng minh là giải pháp tốt trong 

giảm tiêu dùng rượu bia trên thế giới.

Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia cần được lồng ghép vào các chương trình bình 

đẳng giới và xóa đói giảm nghèo.

Trẻ em trong các hộ uống rượu chịu thiệt thòi cả về dinh dưỡng và giáo dục so với 

các trẻ em khác. Các em sẽ tới ngưỡng cửa của tuổi lao động với bất lợi kép - sức 

khỏe yếu và trình độ học vấn kém hơn - vì vậy sẽ có năng suất lao động thấp hơn ở 

tuổi trưởng thành, gây thiệt thòi cho cả cá nhân và xã hội.
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CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA TIÊU DÙNG RƯỢU BIA Ở HỘ GIA ĐÌNH 

Với chi trung bình cho rượu bia là 733.058 đồng/hộ, tổng chi tiêu cho rượu bia của Việt Nam 

năm 2010 là 16.372 tỷ đồng. Tổng số tiền này có thể mua 1.770.000 tấn gạo, đủ để nuôi 

sống gần 21 triệu người/năm.

Ở các gia đình sống dưới ngưỡng nghèo trong khi số tiền chi cho rượu bia tương đương với 

146 cốc rượu bia/năm thì số tiền mua sữa cho trẻ em ở các gia đình này chưa đủ để mua một 

cốc sữa tươi/năm.

Nếu số tiền mua rượu bia ở các gia đình này được dùng mua sữa thì trẻ em sẽ được uống 

khoảng 122 cốc sữa/năm thay vì 1 cốc/năm.

Nếu số tiền mua rượu bia được dùng mua xe máy, thì có thêm 12,5% hộ nghèo hiện chưa có 

xe máy được sử dụng phương tiện đi lại phổ biến này.

SO SÁNH CHI TIÊU CƠ BẢN GIỮA HỘ DÙNG VÀ KHÔNG DÙNG RƯỢU BIA THƯỜNG XUYÊN

Chi tiêu cơ bản (thực phẩm, y tế, và giáo dục) ở các hộ uống rượu bia thấp hơn so với các hộ 

khác ở hầu hết các nhóm chi tiêu, trừ chi tiêu thực phẩm ở nhóm Giàu (Bảng 2).

Thành viên gia đình ở các hộ có người uống rượu bia thường xuyên ít được đầu tư về dinh 

dưỡng, chăm sóc y tế và giáo dục so với thành viên các hộ không có người uống rượu bia. Sự 

chênh lệch thể hiện rõ ràng nhất trong chi tiêu y tế và giáo dục ở các nhóm nghèo. Chi tiêu 

trên đầu người cho giáo dục và y tế ở các hộ nghèo có người sử dụng rượu bia chỉ bằng 48% và 

60% so với hộ không có người sử dụng rượu bia (Bảng 2).

GIỚI THIỆU

Trên thế giới, sử dụng rượu bia và nghèo đói được chứng minh là có mối quan hệ mật thiết 

với nhau.  

Đây là nghiên cứu đầu tiên về mức độ sử dụng rượu bia và ảnh hưởng của nó đối với tình trạng 

đói nghèo trên phạm vi toàn quốc tại Việt Nam.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xác định mức chi tiêu cho rượu bia trong các gia đình sử dụng rượu bia thường xuyên. 

So sánh mức chi cho rượu bia đối với các chi tiêu cơ bản trong gia đình như chi thực phẩm, y tế 

và giáo dục.

Tính chi phí cơ hội của việc sử dụng rượu bia.

Tìm hiểu đặc điểm nhân khẩu, kinh tế xã hội của các gia đình sử dụng rượu bia thường xuyên.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu phân tích số liệu Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2010, với cỡ mẫu 

9.400 hộ gia đình đại diện ở cấp quốc gia. Nghiên cứu sử dụng mô hình logit để xác định các 

yếu tố có liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia thường xuyên và mô hình GLM dạng log link 

để ước lượng các yếu tố liên quan đến số tiền dùng để mua rượu bia của các hộ gia đình.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TIÊU DÙNG RƯỢU BIA, TỔNG CHI CHO RƯỢU BIA VÀ TỔNG CHI TIÊU HÀNG NĂM CỦA 

CÁC GIA ĐÌNH SỬ DỤNG RƯỢU BIA THƯỜNG XUYÊN

57,72% hộ gia đình Việt Nam tiêu dùng rượu bia thường xuyên*.  

*Các hộ tiêu dùng rượu bia thường xuyên là các hộ liệt kê rượu bia trong danh sách chi cho thực 

phẩm thường xuyên chứ không chỉ trong các dịp lễ, Tết. 

 Những hộ giàu và có học vấn cao tiêu dùng nhiều rượu bia hơn, ngược với kết quả được tìm 

thấy ở các nước phát triển.

Không có sự khác biệt về tỷ lệ chi tiêu cho rượu bia trên tổng chi tiêu của hộ giữa các nhóm 

chi tiêu hộ gia đình và trình độ giáo dục của chủ hộ, từ 2,2 %→ 2,6% ( Bảng 1).

TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA TIÊU DÙNG RƯỢU BIA ĐẾN NGHÈO ĐÓI

Theo  định nghĩa của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hộ gia đình được phân loại là hộ 

nghèo khi chi tiêu trên đầu người ít hơn 4.800.000đ một năm. Nếu không tính chi tiêu cho 

rượu bia vào tổng chi tiêu của hộ gia đình thì sẽ có thêm 90.568 hộ nghèo, tương đương 

4,5% tổng số hộ.

Số lượng 

(lít)

Số tiền chi cho 

rượu bia của hộ 

(1000 đồng)

Tổng chi tiêu

 của hộ 

(1000 đồng)

Tỷ lệ chi tiêu 

rượu bia/tổng 

chi tiêu hộ (%)

Nhóm chi tiêu hộ gia đình

Trình độ giáo dục của chủ hộ

Nghèo

Cận nghèo

Trung bình

Cận giàu

Giàu

38 452 17.234 2,62%

51 634 27.721 2,29%

66 859 38.390 2,23%

86 1.222 53.702 2,28%

113 2.315 104.541 
2,21%

Tiểu học và dưới tiểu học 

Trung học cơ sở 

Trung học phổ thông 

Cao đẳng trở lên

67 949 41.525 2,29%

74 1.075 47.559
 

2,26%

81 1.363 61.971
 

2,20%

100 2.465 108.918 2,26%

Bảng 1: Tiêu dùng rượu bia, tổng chi cho rượu bia và tổng chi tiêu hàng năm của 

các gia đình sử dụng rượu bia thường xuyên. 
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