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TÓM TẮT. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích chênh lệch thu nhập tại khu vực Đông Nam Bộ với dữ liệu 
VHLSS năm 2014 và phương pháp hồi quy OLS theo giới tính và theo nhóm đối tượng thành thị và nông thôn. Kết quả cho 
thấy có sự chênh lệch tiền lương lao động nam – nữ, trong đó đặc biệt là chênh lệch liên quan đến việc trả thù lao theo bằng 
cấp của lao động nam cao hơn của nữ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy có chênh lệch tiền lương lao động ở thành thị 
- nông thôn, các lao động ở thành thị có kinh nghiệm và học vấn cao được trả lương cao hơn lao động ở nông thôn, đặc biệt 
ở khu vực TP Hồ Chí Minh, kế đến là Bình Dương và Đồng Nai. Dựa trên các kết quả này, bài viết đã đề xuất một số kiến 
nghị nhằm giảm sự chênh lệch thu nhập giữa các đối tượng tại khu vực Đông Nam Bộ. 

TỪ KHOÁ: Tiền lương; Đông Nam Bộ; Việt Nam 

ABSTRACT. The paper applying OLS approach aims to analyzes the wage differential of male and female workers, and labor 
in urban and rural areas in the South East provinces using the VHLSS 2014 data. The result for there is a difference in the 
wages of female workers, in which the difference in labor-related wages is higher than that of women. In addition, the study 
also found that there was a difference in wages in urban areas have more experienced and educated workers than in rural 
areas, especially in the Ho Chi Minh City, next Binh Duong and Dong Nai provinces. Based on these results, the paper 
proposes a number of recommendations to reduce the income gap in the South East provinces. 
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1. GIỚI THIỆU  

Trong giai đoạn 2007-2016, Việt Nam đã đạt được nhiều 
kết quả tích cực và quan trọng, GDP bình quân đầu người 
của Việt Nam đạt 289 USD năm 1995 nhưng đến năm 2016 
là 2.215 USD, cao gấp gần 7,5 lần so với năm 1995. Kinh tế 
luôn duy trì được mức tăng trưởng khá cao, bình quân hơn 
6%/năm. Tại Việt Nam, dù kinh tế đã ghi nhận nhiều cải 
thiện vượt bậc, tình trạng bất bình đẳng kinh tế vẫn còn khá 
dai dẳng. Theo Oxfam (2017) thì tình trạng gia tăng của bất 
bình đẳng tại Việt Nam đang đe dọa thành tựu phát triển của 
đất nước trong nhiều thập kỷ qua. Việc gia tăng bất bình đẳng 
trong thu nhập có thể gây bất ổn cho xã hội, góp phần làm 
giảm tăng trưởng kinh tế và khiến cho nhóm người nghèo 
càng khó thoát nghèo. Theo ADB (2014) thì bất bình đẳng 
kinh tế đang cản trở công cuộc giảm nghèo, và ước tính có 
thêm 240 triệu người trong vùng đáng lý đã thoát nghèo cùng 
cực trong 20 năm qua nếu tăng trưởng không đi kèm tăng bất 
bình đẳng. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới (NHTG) cho 
thấy bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam tăng trong hai thập 
kỷ qua, và đáng chú ý hơn là số người giàu đang chiếm phần 
thu nhập quá lớn. Điều đáng quan tâm là nhóm có sự chênh 
lệch trong thu nhập sẽ đang phải gánh chịu sự bất bình đẳng 
nhất. Theo Oxfam (2017) mức độ thay đổi khoảng cách về 
thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam rất 
rõ rệt. Người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày 
cao hơn thu nhập của người Việt Nam nghèo nhất trong 10 
năm. Trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có mức thu 
nhập cao hơn gần 5.000 lần số tiền mà nhóm 10% nghèo nhất 
Việt Nam chi hàng ngày cho các nhu cầu thiết yếu. Đặc biệt, 
sự bất bình đẳng giữa nam và nữ còn rõ rệt.  

Đối với các tỉnh Đông Nam Bộ, theo định hướng của 
Chính phủ và tại Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ năm 7/2017 
tại TPHCM đều nhận định vùng Đông Nam Bộ là vùng kinh 
tế động lực quan trọng hàng đầu của cả nước, là 'cửa ngõ' 
kinh tế và cầu nối của Việt Nam ra thế giới. Đối với các vùng 

kinh tế Đông Nam Bộ, vùng Đông Nam Bộ là địa bàn về cơ 
bản sẽ đạt công nghiệp hóa vào năm 2035. Khu vực Đông 
Nam Bộ đóng góp khoảng 40% GDP, chiếm gần 60% nguồn 
thu ngân sách quốc gia, GDP tính theo đầu người cao gần 
gấp 2,5 lần mức bình quân cả nước; có tỷ lệ đô thị hóa cao 
nhất nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng luôn cao hơn 
khoảng 1,4 lần đến 1,6 lần tốc độ tăng trưởng bình quân 
chung cả nước.  

Bên cạnh đó, Đông Nam Bộ là khu vực có tỉ lệ dân nhập 
cư cao nhất cả nước phục vụ cho nhu cầu lao động tại các 
khu công nghiệp, tập trung tập trung ở "tứ giác" TPHCM, 
Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đang mở rộng 
ra Long An, Tiền Giang, đồng thời thu hút được đầu tư tư 
nhân (cả trong nước và FDI) nhiều nhất nước. Sự gia tăng 
liên tục hai nhân tố đầu vào này đã giúp Đông Nam Bộ duy 
trì được tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn mặt bằng chung 
của cả nước, do vậy đóng góp rất lớn vào kết quả kinh tế 
chung của cả nước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng đối 
diện với thách thức lớn là khoảng cách giàu nghèo ngày càng 
lớn và sự chênh lệch về tiền lương cũng ngày càng gia tăng.  

Theo số liệu khảo sát mức sống dân cư VHLSS (2004-
2014) và nghiên cứu Oxfam (2017) cho thấy, các vùng ở 
Đông Nam Bộ có khoảng cách tiền lương giữa các vùng có 
xu hướng tăng. Như vậy, vùng Đông Nam bộ rõ ràng là một 
khu vực đang thực sự vượt trội về năng suất và tăng trưởng 
so với các vùng còn lại trong cả nước. Cho đến nay, các 
nghiên cứu kinh tế về tình hình Đông Nam Bộ có nhiều, tuy 
nhiên chưa có nghiên cứu nào phân tích đồng thời chênh lệch 
tiền lương theo giới tính và theo khu vực thành thị - nông 
thôn giữa các vùng tại Đông Nam Bộ. Những kết quả đạt 
được từ nghiên cứu này sẽ đưa ra các yếu tố giải thích chênh 
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Vấn đề chênh lệch tiền lương tại khu vực đông nam bộ theo giới tính, khu vực thành thị và nông thôn  

lệch tiền lương, đặc biệt là yếu tố phân biệt đối xử giữa lao 
động nam và nữ sẽ mang lại rất nhiều hàm ý quan trọng trong 
chính sách phát triển cho vùng Đông Nam Bộ.  

2. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

2.1 Chênh lệch thu nhập giữa thành thị - nông thôn 

Sự chênh lệch về thu nhập giữa thành thị và nông thôn có 
thể giải thích phần lớn bởi các đặc tính của cá nhân, mức độ 
giáo dục và loại hình nghề nghiệp (Ali và cộng sự, 2013). 
Nhiều nghiên cứu đã đạt được sự đồng thuận rằng sự bất bình 
đẳng thu nhập giữa thành thị và nông thôn gia tăng trong quá 
trình các nước phát triển chuyển đổi nền kinh tế (Knight and 
Song, 2003; Benjamin và cộng sự, 2005; Heshmati, 2007b; 
Su và Heshamti, 2013; Landmesser, 2016).  

Nghiên cứu của Yang và Zhou (1999) cho thấy sự bất bình 
đẳng thu nhập giữa thành thị và nông thôn gia tăng khi năng 
suất lao động trong các ngành công nghiệp thuộc sở hữu nhà 
nước ở thành thị cao hơn so với các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp ở nông thôn, mặc dù trước đó, sự bất bình đẳng giữa 
thành thị và nông thôn đã được thu hẹp bởi thành công của 
chính sách nhằm giảm sự chênh lệch giữa nông thôn - thành 
thị, như tăng giá mua sắm nông sản, tự do hóa thị trường địa 
phương, và giảm các rào cản về việc các lao động di chuyển 
đến các thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức chênh 
lệch thu nhập thành thị - nông thôn chiếm 80% tổng mức bất 
bình đẳng trong xã hội Trung Quốc. Trong nghiên cứu của 
Wu và Perloff (2005) sự gia tăng bất bình đẳng thu nhập thì 
chênh lệch tiền lương giữa thành thị - nông thôn cũng đóng 
vai trò quan trọng. Sự chênh lệch này cũng tìm thấy trong 
các nghiên cứu của Kanbur và Zhao (1999), Lin và cộng sự 
(2002), Heshmati (2004), và Yao cùng cộng sự (2005). 

Bên cạnh đó, sự chênh lệch thu nhập giữa thành thị và 
nông thôn còn do chiến lược phát triển trong giai đoạn đầu 
theo ngành được cho là mũi nhọn để kéo theo sự phát triển 
của các ngành khác và của cả nền kinh tế, đặc biệt là các 
ngành công nghiệp nặng. Chính vì thế, các chính sách đãi 
ngộ cùng với các hỗ trợ tài chính, ưu đãi về thuế đã thúc đẩy 
sự phát triển của khu vực thành thị. Do đó, thặng dư nông 
nghiệp được trích ra để tích lũy vốn đô thị lại trợ cấp đô thị 
chứ không dùng để phát triển chính ngành nông nghiệp, đã 
góp phần làm cho ngành nông nghiệp bị tụt hậu và sử dụng 
làm nền tảng cho phát triển các ngành khác (Kanbur và 
Zhang, 2005).  

Quá trình đô thị hóa và việc di dân từ nông thôn vào thành 
thị đã góp phần đóng góp thu nhập của nông thôn vào thành 
thị. Sự phát triển của khu vực thành thị đã thu hút sự nhập cư 
của các lao động có tay nghề, vốn, hàng hóa … đã làm tăng 
thu nhập cho khu vực thành thị (theo Li (2009), Murphy 
(2002)). Guo (2005) cho thấy có sự khác biệt về vốn con 
người và tỷ lệ sinh giữa thành thị và nông thôn, trong đó các 
phát triển tích cực chủ yếu là ở khu vực thành thị.  Ngoài ra, 
sự chênh lệch tiền lương giữa các tỉnh với nhau trong nghiên 
cứu của Zhang (2004) là do sự phát triển của khu vực tài 
chính. Nghiên cứu của Su và Heshamti (2013) cho thấy học 
vấn và nghề nghiệp là các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến 
thu nhập của hộ gia đình. Cả 2 yếu tố này thể hiện các ảnh 
hưởng không giống nhau tại thành thị, học vấn được đánh 
giá cao hơn đối với các cá nhân có thu nhập cao, trong khi 
với khu vực nông thôn, học trường nghề hoặc đại học có ý 
nghĩa quan trọng với các hộ gia đình thu nhập thấp. Kết quả 
cho thấy chênh lệch tiền lương được giải thích chủ yếu do 
đặc tính của các cá nhân, đặc biệt là học vấn và nghề nghiệp.  

Chênh lệch tiền lương thành thị - nông thôn còn do các 
chênh lệch về khả năng đọc, viết và trình độ học vấn và nghề 
nghiệp. Mức học vấn thấp có có hệ số cao trong khu vực 
nông thôn, trong khi mức học vấn cao hơn có hệ số tốt hơn 
ở khu vực thành thị. Các lao động trong lĩnh vực nông và ngư 
nghiệp có thu nhập thấp nhất được tìm thấy trong nghiên cứu 
của Ali và ctg. (2013). Haisken-Denew và Michaelsen 
(2011) sử dụng các biến gồm nguồn vốn con người (học vấn, 
nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm), các đặc điểm cá nhân (tuổi, 
giới tính, tình trạng hôn nhân) và những đặc điểm lao động 
của địa phương để phân tích khoảng cách giữa thành thị và 
nông thôn nghiên cứu trong các khu vực sản xuất chính thức 
và phi chính thức tại Mexico. Kết quả cho thấy kinh nghiệm 
làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích chênh 
lệch tiền lương thành thị - nông thôn, và thực tế đã kéo lao 
động từ khu vực nông thôn sang thành thị. Landmesser 
(2016) nghiên cứu các hộ gia đình tại Ba Lan cho thấy có xu 
hướng gia tăng chênh lệch tiền lương giữa thành thị và nông 
thôn, điều này cho thấy các cư dân nông thôn bị bất lợi về 
tiền lương.  

2.2 Khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ 

Các nghiên cứu về lựa chọn công việc cho rằng các mức 
tiền lương trên thị trường cao hơn đủ hấp dẫn thu hút lao 
động giỏi và có năng suất cao hơn để làm giảm chi phí trong 
kinh doanh bao gồm các yếu tố như: chi phí phỏng vấn tìm 
người thay người nghỉ việc, chi phí do thừa nhân viên không 
hiệu quả…. Nếu nam giới bình quân có các đặc điểm cần 
thiết cho công việc để có khả năng tiến hành công việc phức 
tạp, và có năng suất cao hơn và có trách nhiệm thì họ nên 
được trả cao hơn phụ nữ. Kết quả này được thể hiện trong 
nghiên cứu của Kirkwood và Wigbout (1999), Dixon (1996) 
cho thấy chênh lệch này được giải thích bằng các đặc điểm 
quan sát được như tuổi, học vấn, loại hình công việc, nghề 
nghiệp, dân tộc, tình trạng hôn nhân,… Frolich (2007) cho 
thấy chuyên ngành tốt nghiệp cũng có ý nghĩa quan trọng 
trong việc giải thích chênh lệch tiền lương theo giới tính tại 
Anh. Dixon (2000, 2003) cho rằng chênh lệch trong tương 
lai sẽ giảm do các cải thiện trong học vấn của nữ, cũng như 
kỳ vọng về việc các mức chi trả của nam và nữ sẽ dần giống 
nhau và các thay đổi khác về điều kiện nghề nghiệp của nam 
– nữ. 

Ryczkowski và Sliwicki (2014) nghiên cứu tại Ba Lan, và 
cho thấy nhân viên nữ dù có các đặc điểm phù hợp với nhu 
cầu của thị trường lao động, thì phần chênh lệch tiền lương 
theo giới tính là 10,1% - 14,6%, cho thấy và phụ nữ chịu thiệt 
hơn về lương so với nam giới, thể hiện phân biệt đối xử. Tuy 
nhiên, mức chênh lệch sau khi đã xem xét các yếu tố khác 
như tâm lý xã hội và các đặc điểm xã hội thì mức chênh lệch 
đã giảm với mức độ bất bình đẳng trong tiền lương giữa hai 
giới là khoảng 5%. 

Pacheco và ctg (2007) với dữ liệu nghiên cứu khảo sát tại 
NewZealand, sử dụng các biến giải thích là tuổi, dân tộc, tình 
trạng di cư, học vấn, nghề nghiệp, ngành công nghiệp, đặc 
điểm địa phương, đặc điểm hộ gia đình, tuổi của trẻ em để 
nghiên cứu về chênh lệch tiền lương trong đó có giới tính. 
Kết quả cho thấy chênh lệch về tiền lương là 12,71% và nhân 
viên là nữ giới thiệt thòi hơn. Theo nghiên cứu của Korn 
Ferry (2017) với dữ liệu khảo sát năm 2016 tại Thụy Điển, 
Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh cho thấy phần lớn các nhân 
viên nữ được trả lương thấp hơn các nhân viên nam mặc dù 
đó là cùng loại công việc, đặc biệt ở Tây Ban Nha và Đức thì 
tỷ lệ tiền lương của nhân viên nữ thấp hơn nam giới rất nhiều 
từ 15-20%. 
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Tại Việt Nam, Hoang và ctg. (2001) phân tích thu nhập ở 
thành thị và nông thôn, và hệ số hồi quy của biến giả của biến 
khu vực nông thôn có giá trị âm. Điều này cho thấy thu nhập 
trung bình ở nông thôn thấp hơn thành thị, và mức chênh lệch 
này gia tăng trong các năm tiếp theo. Liu (2001) sử dụng số 
liệu khảo sát VHLSS 1993 và 1998 để phân tích chênh lệch 
tiền lương, kết quả nghiên cứu cho thấy chênh lệch tiền 
lương giữa nam và nữ năm 1998 so với năm 1993 giảm 
khoảng 6%. Nguyễn và ctg. (2006) sử dụng dữ liệu VHLSS 
năm 2002 nhằm phân tích chênh lệch tiền lương giữa 2 khu 
vực kinh tế công và tư nhân, và chênh lệch tiền lương theo 
giới tính trong từng khu vực cho thấy công nhân làm việc tại 
các khu vực công nhận lương thấp hơn so với trong khu vực 
tư nhân, và học vấn là yếu tố gây ra chênh lệch tiền lương 
của khu vực công và tư nhiều nhất.  

Trần Thị Tuấn Anh (2015) đã sử dụng dữ liệu VHLSS 
2012 để tìm ra các yếu tố tác động lên tiền lương ở thành thị 
và nông thôn, đồng thời xác định mức chênh lệch giữa hai 
vùng này. Kết quả của nghiên cứu cho thấy bằng cấp tác 
động mạnh đến chênh lệch tiền lương và lao động ở thành thị 
có thu nhập cao hơn là ở nông thôn ở mọi phân vị nghiên 
cứu.  

Nghiên cứu của Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây 
Ban Nha tại Việt Nam (AECID) giai đoạn 2004 – 2014 thì 
khoảng cách tiền lương vẫn tồn tại và khác biệt giữa lao động 
nam và nữ và chênh lệch khá lớn. Năm 2004 bình quân tiền 
lương của lao động nữ chỉ bằng ¾ của nam, đến giai đoạn 
2012 – 2014, mức chệnh lệch tuy có giảm nhưng còn rất 
chậm. Khoảng cách tiền lương theo giới ở thành thị có độ 
giãn cách lớn hơn ở nông thôn. Nếu tính theo vị thế việc làm, 
hầu hết các nhóm đều tồn tại khoảng cách tiền lương theo 
giới, chỉ duy nhất nhóm lao động nữ là chủ cơ sở SXKD có 
khoảng cách tiền lương theo giới hầu như không có...Trong 
giai đoạn từ 2004 đến 2014 thì tỷ lệ lao động nữ tham gia 
vào thị trường lao động tăng từ 66,7% lên 75,2%, tuy nhiên 
tỷ lệ này vẫn thấp hơn ở nam giới. Lao động nữ ở các nghề 
không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như nông - lâm 
nghiệp và thủy sản, dịch vụ... luôn chiếm tỷ trọng cao, việc 
làm không ổn định, dễ bị tổn thương. Đồng thời, tỷ lệ lao 
động nữ thất nghiệp luôn cao hơn nam giới. 

Kết quả cho thấy yếu tố tác động đến chênh lệch tiền lương 
theo giới là trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kĩ thuật, 
tuổi đời, tình trạng hôn nhân và các đặc điểm việc làm giữa 
nam và nữ, trong đó trình độ chuyên môn có tác động lớn 
nhất. Lao động nữ có trình độ chuyên môn - kĩ thuật càng 
cao thì khoảng cách tiền lương theo giới càng giảm. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu sử dụng số liệu của Tổng cục Thống kê 
VHLSS năm 2014 về các cá nhân tham gia lao động tại 6 
tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ gồm: Bình Dương, Bình 
Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố 
Hồ Chí Minh. Phương pháp ước lượng mô hình được sử dụng 
là mô hình hồi quy OLS (Pooled) xử lý bằng phần mềm Stata 
12.0.  Mô hình nghiên cứu đề xuất được căn cứ vào các 
nghiên cứu của Oxfam (2017) Hemasti (2007a). nhằm xem 
xét mối quan hệ giữa tiền lương và bất bình đẳng thu nhập.  

Hourlywagei =  Urbani + Malei + Agei+ Marriedi  
+ Qualificationi +  stateruni + foreigni + privatei + residualii  

Trong đó: Biến phụ thuộc là Hourlywage: tiền lương tính 
theo giờ. Các biến độc lập : Urban là biến giả nhận giá trị 1 
nếu cá nhân ở tại thành thị và 0 nếu khác; Male: biến giả 
nhận giá trị 1 nếu là nam, và 0 nếu khác; Age : tuổi; Married 

: là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu đã lập gia đình và 0 nếu 
khác; Qualification: là biến bằng cấp có giá trị từ 0 đến 12 
theo bảng hỏi của Tổng cục Thống kê trong khảo sát VHLSS, 
với giá trị càng cao thể hiện lao động có học vấn càng cao; 
Dantoc: là dân tộc Kinh chiếm đa số trong mẫu nghiên cứu; 
State, foreign và private: là loại hình doanh nghiệp lao động 
làm việc, lần lượt là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân. 

4. KẾT QUẢ 

4.1 Thống kê mô tả 

Bảng 1. Thống kê mô tả 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Hourlywage 1.400 29,3278 94,6576 1 3488 

Urban 4.174 0,51293 0,4998 0 1 

Qualification 3.833 2,2447 2,5535 0 11 

Age 4.174 33,3150 20,4591 0 96 

Married 4.174 0,4935 0,5000 0 1 

Male 4.174 0,4832 0,4997 0 1 

Dantoc 4.174 0,9707 0,1684 0 1 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê VHLSS năm 2014) 

Thống kê mô tả tại Bảng 1 cho thấy các giá trị trung bình, 
giá trị cao nhất, giá trị thấp nhất của các biến trong nghiên 
cứu tại khu vực Đông Nam Bộ, tiền lương bình quân là 
29,327 đồng/giờ cho các cá nhân làm việc, giá trị biến urban 
là 0,5129 cho thấy bình quân có 51,29% dân số ở khu vực 
thành thị. Biến married có giá trị trung bình là 0,4935 thể 
hiện trung bình có khoảng 49,35% cá nhân trong mẫu nghiên 
cứu đã lập gia đình, với độ tuổi trung bình là khoảng 33 tuổi. 
Số lượng nam giới trong mẫu chiếm 48,32% so với nữ giới. 

Số tuổi lao động trung bình trong khu vực Đông Nam Bộ 
thì nam giới chiếm khoảng 48,32%. Mức giá trị trung bình 
tương ứng với giữa của trung học cơ sở và trung học phổ 
thông của biến bằng cấp (qualification) là 2,244. Các thuộc 
tính liên quan đến trình độ học là trung học phổ thông và 
nghề chiếm 89,75%, và tỷ lệ cá nhân có bằng đại học trở lên 
chiếm 10.25%. Số liệu thống kê này cho thấy lao động có 
trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ nhỏ, nhìn chung trình độ 
của lao động trong khu vực này là không cao đa phần có trình 
độ trung học phổ thông và nghề.  

Thống kê này phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực 
Đông Nam Bộ, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện có 12.000 dự án với 
tổng vốn đầu tư hơn 145 tỷ USD. Dự kiến, trong giai đoạn 
2016 – 2020, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 
vùng sẽ đạt gần 60 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI 
của cả nước. Qua đó, có thể thấy rõ sự vượt trội của khu vực 
này về năng suất và tăng trưởng so với các vùng còn lại khi 
chiếm khoảng 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả 
nước. Điều này góp phần thu hút số lượng lớn người lao động 
phổ thông từ các vùng nông thôn đến lao động và làm việc 
tại khu vực. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong giai đoạn 
sắp tới vì vùng Đông Nam Bộ được Ban Kinh tế Trung ương 
nhận định là vùng kinh tế động lực quan trọng hàng đầu của 
cả nước, là 'cửa ngõ' kinh tế và cầu nối của Việt Nam ra thế 
giới, nhất là Nghị quyết 53 ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị 
về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 
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vùng Đông Nam Bộ và kinh tế phía Nam tới năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020.  

Theo kết quả ma trận hệ số tương quan của mô hình ở bảng 
2, giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan giữa các biến độc 
lập đều nhỏ hơn 0.8 (Gujarati, 2004) cho kết luận rằng không 
có sự tương quan của các biến trong mô hình. Ngoài ra, biến 
bằng cấp có tương quan dương với biến tiền lương và có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%, nghĩa là bằng cấp càng cao thì 
tương ứng với thu nhập theo giờ cũng cao hơn. 

Bảng 2. Ma trận tương quan 

 hourlywage urban qualification age 

hourlywage 1    

urban 0,0194 1   

qualification 0,0876* 0,2233* 1  

age 0,0198 0,0279 0,0844* 1 

 

 married male dantoc 

married 1   

male 0,0312* 1  

kinh 0,0205 -0,0115 1 

*: có ý nghĩa thống kê là 5% 

Nhóm tác giả dùng hệ số phóng đại phương sai VIF 
(Variance   Inflation  Factor) để kiểm  tra đa cộng  tuyến, các 
kết quả cho thấy hệ số VIF < 10 có thể kết luận không có 
hiện tượng đa cộng tuyến (Gujarati, 2004), nhưng mô hình 
có hiện tượng phương sai thay đổi, do đó phương pháp khắc 
phục với phương pháp White - White robust standard errors 
- được sử dụng để thu được kết quả tốt hơn trong nghiên cứu 
này. 

4.2 Kết quả nghiên cứu 

Kết quả OLS được trình bày trong bảng 3 cho thấy kết quả 
hồi quy được nghiên cứu trên hai đối tượng nam và nữ. Đối 
với lao động Nam các bằng cấp có ý nghĩa thống kê và mức 
độ ảnh hưởng cao đến tiền lương trong khi đó ở nữ lại không 
có ý nghĩa thống kê. Độ tuổi thể hiện kinh nghiệm làm việc 
càng cao của Nam có hệ số dương và có ý nghĩa trong khi nữ 
giới thì thấp hơn và không có ý nghĩa thống kê, cho thấy thị 
trường lao động trong khu vực Đông Nam Bộ đánh giá cao 
các lao động Nam có tay nghề và kinh nghiệm. Lao động nữ 
làm việc tại khu vực tư nhân và nước ngoài có mức độ ảnh 
hưởng đến tiền cao hơn lao động Nam, đặc biệt là lao động 
tại khu vực tư nhân. Xét theo từng tỉnh thì khu vực TP HCM 
lao động nữ có mức ảnh hưởng đến tiền lương cao hơn nam 
giới hơn 2,5  lần và đều có ý nghĩa thống kê. Điều này có thể 
do đặc thù tại các loại hình doanh nghiệp tại khu vực Đông 
Nam Bộ là các khu công nghiệp với các ngành nghề may 
mặc, giày da … 

Bảng 3. Hồi quy OLS với số liệu cả mẫu và mẫu cho lao động 
nam và nữ 

Tiền lương 
Nam Nữ 

Hệ số Sai số Hệ số Sai số 

Khu vực 
(urban) 

0,0698 
*** 

1,2330 
 

-9,3997 
 

10,5399 
 

Bằng cấp 
3,1603 

** 
0,3484 

 
1,3513 

 
1,3029 

 

Tuổi 
0,1421 

* 
0,0708 

 
0,1272 

* 
0,2323 

 

Tình trạng 
kết hôn 

5,4061 1,7061 10,3564 9,2630 

DN nhà nước 0,4664 1,9057 9,4275 7,8509 

DN tư nhân 
2,5189 

 
1,6337 

 
37,4967 

** 
34,0674 

 
DN nước 

ngoài 
2,2683 

 
1,7979 

 
7,9467 

** 
3,1166 

 

Tp.HCM 
3,9540 

* 
2,3365 

 
8,8258 

*** 
3,3866 

 

Bà Rịa -VT 0 - 0 - 

Bình Dương 0,6757 2,2212 8,0651 8,2260 

Bình Phước -2,3107 2,6294 1,3142 4,4439 

Tây Ninh 0,5655 2,9522 1,1380 4,4832 

Đồng Nai 0,1408 2,5063 39,2270 38,837 

Hằng số 7,2294 3,1172 -5,0447 5,0925 

*, **, ***: có ý nghĩa thống kê tại 10%, 5% và 1% 

Tương tự phân tích ở trên, nghiên cứu tiến hành phân tích 
chênh lệch tiền lương giữa lao động ở thành thị và nông thôn. 
Bảng 4 trình bày kết quả hồi quy các yếu tố tác động như thế 
nào đối với tiền lương của 2 nhóm ở thành thị và nông thôn.  

Ở thành thị thì lao động là nam và có bằng cấp càng cao 
thì có mức ảnh hưởng đến tiền lương cao, thể hiện ở hệ số 
hồi quy là dương và có ý nghĩa thống kê hơn khu vực nông 
thôn. Điều này chứng tỏ tại các thành phố lớn, mức lương tỷ 
lệ thuận với kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn. Cụ 
thể, lao động ở thành thị trung bình có bằng cấp cao hơn so 
với nông thôn, và đây cũng là lý do chính tiền lương lao động 
thành thị cao hơn nông thôn. Ngoài ra, lao động thành thị làm 
việc trong công ty nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân nhiều 
hơn, nên thu nhập theo giờ cao hơn so với nhóm lao động 
làm việc ở các loại hình tương tự tại nông thôn. 

Bảng 4. Hồi quy OLS cho 2 mẫu lao động ở thành thị và nông 
thôn 

Tiền lương 
Thành thị Nông thôn 

Hệ số Sai số Hệ số Sai số 

Giới tính 
4,7928 

*** 
1,3899 

 
-6,9126 

 
13,0168 

 

Bằng cấp 
3,1516 

*** 
0,3152 

 
1,5996 

* 
0,7083 

 

Tuổi 
0,2944 

*** 
0,0790 

 
-0,0123 

 
0,2237 

 
Tình trạng 

kết hôn 
3,4197 

* 
1,7585 

 
14,0927 

 
12,2941 

 

DN nhà nước 1,4360 2,0524 2,5563 2,8506 

DN tư nhân 
3,1046 

** 
1,5753 49,6196 46,3161 

DN nước 
ngoài 

9,5888 
*** 

1,9289 
 

-2,0824 
 

6,5831 
 

Tp.HCM 
12,5366 

*** 
2,5126 

 
0 
 

- 
 

Bà Rịa -VT 
6,6471 

** 
3,2086 

 
7,2696 

 
13,3955 

 

Bình Dương 
7,1809 

*** 
2,6284 

 
14,4811 

 
19,5983 

 

Bình Phước 0 - 15,0230 21,1785 

Tây Ninh 
5,53531 

* 
2,8733 

 
12,6149 

* 
17,9307 

 

Đồng Nai 
5,5905 

*** 
2,8645 

 
34,2139 

* 
38,2349 

 

Hằng số -10,3757 3,5559 -4,4953 14,0041 

*, **, ***: có ý nghĩa thống kê tại 10%, 5% và 1% 
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5. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này phân tích chênh lệch tiền lương của lao 
động nam và nữ, và lao động tại thành thị và nông thôn tại 
các khu vực Đông Nam Bộ sử dụng dữ liệu VHLSS năm 
2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy chênh lệch tiền lương lao 
động nam – nữ cho thấy chênh lệch giữa nam và nữ chủ yếu 
do trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc (age), và nam 
giới được trả lương cao hơn nữ giới. Hơn nữa, sự chênh lệch 
này đáng kể hơn khi phân theo khu vực thành thị và nông 
thôn, các lao động ở thành thị có trình độ học vấn cao và kinh 
nghiệm có mức ảnh hưởng cao đến tiền lương tính theo giờ, 
đặc biệt là nam giới. Kết quả này không tìm thấy có ý nghĩa 
thống kê tại khu vực nông thôn. 

Từ kết quả nghiên cứu trên, nhóm tác giả đề xuất một số 
kiến nghị liên quan đến việc giảm khoảng cách chênh lệch 
tiền lương giữa nam và nữ; thành thị - nông thôn tại các tỉnh 
Đông Nam Bộ:  

(i) Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn có ảnh 
hưởng chính đến mức độ chênh lệch giữa các yếu tố giữa 
thành thị và nông thôn. Do vậy, vấn đề nâng cao trình độ học 
vấn của người lao động tại nông thôn là cần thiết để rút ngắn 
chênh lệch này. Điều này là cần thiết vì hiện tại, theo kết quả 
nghiên cứu thì đối tượng lao động là trung học phổ thông và 
nghề chiếm 89,75% (VHLSS, 2014) tại khu vực Đông Nam 
Bộ. Việc nâng cao trình độ người lao động ngoài việc bản 
thân người lao động có ý thức tự nâng cao trình độ học vấn, 
nghề nghiệp của chính bản thân, thì cần có sự quan tâm hỗ 
trợ của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần chú ý hơn 
đến các chính sách đào tạo nguồn nhân lực, việc nâng cao 
năng lực chuyên môn của người lao động. Việc làm này góp 
phần nâng cao năng suất lao động của chính bản thân người 
lao động, cải thiện tiền lương mà còn đem lại hiệu quả kinh 
tế cho chính bản thân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ 
quan bộ ngành cần tăng cường rà soát, thúc đẩy tạo điều kiện 
cho các chương trình phổ cập trình độ văn hóa, học vấn của 
người dân, đặc biệt là các đối tượng chưa đến độ tuổi lao 
động và trong độ tuổi lao động của khu vực nông thôn tại 
khu vực;  

(ii) Kết quả nghiên cứu cho thấy sự chênh lệch tiền lương 
giữa nam – nữ kể cả phân theo thu nhập thành thị và nông 
thôn thì nam giới thường có thu nhập tốt hơn. Vấn đề bình 
đẳng giới trong thu nhập cần được xem xét tới, ngoài tính 
chất của một số công việc có tính đặc thù cần có lao động nữ, 
thì lao động nam và nữ cần được trọng dụng và đối xử như 
nhau trong việc tiếp cận công việc, cơ hội thăng tiến và các 
mức phúc lợi được hưởng. Điều này cần có sự quan tâm của 
các cấp lãnh đạo, hội phụ nữ... Cần xây dựng chính sách tiền 
lương đối với cùng loại hình doanh nghiệp khu vực ở nông 
thôn, rà soát các chính sách liên quan đến bất bình đẳng giới, 
tăng cường giáo dục ý thức cộng đồng, sự phân biệt giới tính 
trong xã hội, đặc biệt là tại các vùng nông thôn có điều kiện 
kinh tế khó khăn. Ngoài ra, tình trạng nhập cư ở vùng Đông 
Nam Bộ cũng rất phức tạp và phổ biến, đặc biệt tại các khu 
công nghiệp trọng điểm, khu chế xuất. Vấn đề này cũng có 
tác động đến chất lượng và trình độ lao động góp phần vào 
sự sự chênh lệch tiền lương. 
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