
 
 
 
 
DOI: 10.56794/KHXHVN.11(179).69-78 

69 

Thu nhập của lao động làm công ăn lương trong một số 

ngành định hướng xuất khẩu ở Việt Nam 
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Tóm tắt: Sử dụng bộ số liệu điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê, bài viết1 mô tả sự thay 

đổi thu nhập của lao động làm công ăn lương trong một số ngành định hướng xuất khẩu chủ yếu của Việt 

Nam trong giai đoạn 2007-2021. Kết quả cho thấy, thu nhập danh nghĩa của lao động làm công ăn lương 

trong các ngành chế tạo nói chung và các ngành định hướng xuất khẩu nói riêng tăng liên tục trong cả giai 

đoạn 2007-2021. Tuy nhiên, thu nhập của nam giới luôn cao hơn của nữ giới và nhóm lao động trình độ cao 

có thu nhập cao hơn hẳn so với nhóm trình độ thấp hơn. Những lao động làm công ăn lương có trình độ phù 

hợp với công việc đang làm trong các ngành chế tạo định hướng xuất khẩu có thu nhập cao hơn đáng kể so 

với những người thiếu trình độ.  

Từ khóa: Thu nhập, định hướng xuất khẩu, làm công ăn lương. 

Phân loại ngành: Kinh tế học 

Abstract: Using the labour and employment survey data set by the General Statistics Office, the article 

describes the change in income of salaried workers in some of Vietnam’s major export-oriented industries in 

the period 2007-2021. The results show that the nominal income of salaried workers in manufacturing 

industries in general and export-oriented industries in particular increased continuously during the period. 

However, the income of men is always higher than that of women, and the groups of workers with a higher 

level of education have much higher incomes than those with a lower level. Salaried workers with 

qualifications relevant to their jobs in export-oriented manufacturing industries have significantly higher 

incomes than those who do not have them. 

Keywords: Income, export orientation, salaried employment. 

Subject classification: Economics 

1. Mở đầu  

Thị trường lao động là nơi diễn ra sự trao đổi sức lao động giữa một bên là người đem sức lao 

động đi bán (người làm công) và một bên là người mua sức lao động để sử dụng (người sử dụng 

lao động) nhằm xác định số lượng và chất lượng sức lao động đem ra trao đổi trên thị trường với 

mức thù lao tương ứng. Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), có nhiều tiêu chí để đánh giá thị 

trường lao động bao gồm khoảng 20 chỉ tiêu và được chia thành 8 nhóm bao gồm: (1) chỉ tiêu liên 

quan tới lực lượng lao động; (2) chỉ tiêu về việc làm; (3) chỉ tiêu về thất nghiệp, thiếu việc làm và 

tình trạng không hoạt động kinh tế; (4) chỉ tiêu về trình độ học vấn; (5) chỉ tiêu về chi phí lao động 

và tiền lương; (6) chỉ tiêu về năng suất lao động và chi phí lao động đơn vị; (7) chỉ tiêu về co giãn 
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việc làm; (8) chỉ tiêu về nghèo đói và phân phối thu nhập (Nguyễn Thị Hải Vân, 2014). Trong 

những nhóm chỉ tiêu này, thu nhập là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá về chất lượng của việc làm, 

đồng thời cũng phản ánh điểm cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường lao động.  

Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu với rất 

nhiều ngành có thế mạnh, thâm dụng lao động và định hướng xuất khẩu như: dệt may, điện tử, da 

giầy, gỗ và các sản phẩm gỗ. Câu hỏi đặt ra là liệu việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu như vậy 

có làm tăng thu nhập của người lao động trong các ngành định hướng xuất khẩu hay không? Liệu 

sự chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ sẽ được thu hẹp lại hay tiếp tục bị doãng ra trong bối cảnh 

đó? Chính vì vậy, việc mô tả sự thay đổi thu nhập của người lao động trong các ngành định hướng 

xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động trong giai đoạn gần 15 năm qua là việc rất quan trọng và cần 

thiết. Mặc dù việc mô tả này chỉ cho thấy mối tương quan (chứ hoàn toàn không phải là mối quan 

hệ nhân - quả) giữa thu nhập với việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở Việt Nam trong giai đoạn 

2007-2021 nhưng cũng sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh về diễn biến thu nhập của người lao động 

nói chung và giữa lao động nam và nữ nói riêng, để từ đó thấy được xu hướng vận động về thu 

nhập của người lao động ở Việt Nam.   

2. Tăng trưởng kinh tế và tình hình xuất nhập khẩu giai đoạn 2007-2021 

2.1. Tăng trưởng kinh tế và lực lượng lao động Việt Nam giai đoạn 2007-2021 

Hình 1 cho thấy, mặc dù lực lượng lao động của Việt Nam tăng liên tục từ năm 2007 với 

khoảng 47,1 triệu lao động lên tới 56,1 triệu lao động năm 2020 nhưng tốc độ tăng trưởng của lực 

lượng lao động đã có xu hướng giảm từ năm 2013. Theo đó, tốc độ tăng của lực lượng lao động đã 

giảm từ 2,3% (năm 2013) xuống còn 0,3% (năm 2019).   

Hình 1: Tăng trưởng kinh tế và lực lượng lao động Việt Nam giai đoạn 2007-2021  

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Tổng cục Thống kê  
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Đặc biệt, do tác động của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, lực lượng lao động đã giảm 1,5 

triệu người (từ 56,1 triệu năm 2019 xuống 54,6 triệu năm 2020). Điều đó dẫn tới tốc độ tăng trưởng 

của lực lượng lao động là -2,7% năm 2020 (tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động việc 

làm năm 2020). Lực lượng lao động giảm là do rất nhiều lao động bị tác động bởi đại dịch Covid-19 

nên không tham gia vào thị trường lao động.  

Trong bối cảnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế sau giai đoạn tăng trưởng từ 5,42% (năm 2013) 

lên 7% (năm 2019) đã giảm đột ngột xuống còn 2,9% năm 2020. 

2.2. Giá trị xuất khẩu một số ngành xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam giai đoạn 2007-2021  

Theo công bố mới nhất của GSO, năm 2021 Việt Nam có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 

trên 10 tỷ USD (chiếm 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu) bao gồm: điện tử, máy tính và linh kiện; 

điện thoại và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; sắt thép; gỗ và sản phẩm gỗ; giày dép; 

hàng dệt, may; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng khác (Thông tấn xã Việt Nam, 2022). Để dễ 

theo dõi và phân loại, nghiên cứu sẽ gộp các mặt hàng điện tử, máy tính, linh kiện, điện thoại và 

linh kiện thành nhóm ngành điện tử. Mặt hàng sắt thép, phương tiện vận tải và phụ tùng cũng như 

máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng khác có tỷ lệ lao động thấp nên sẽ gộp vào nhóm ngành chế 

tạo khác. Như vậy, các ngành định hướng xuất khẩu của nghiên cứu này sẽ là điện tử, dệt may, giày 

dép, gỗ và sản phẩm gỗ và các ngành chế biến, chế tạo khác.  

Hình 2 cho thấy, giá trị xuất khẩu của 4 ngành xuất khẩu chính của Việt Nam đều có xu hướng 

tăng mạnh mẽ (đặc biệt là điện tử và dệt may) trong giai đoạn 2007-2021. Đối với ngành điện tử 

(bao gồm cả thiết bị điện tử, máy tính và linh kiện), giá trị xuất khẩu đã tăng gấp gần 11 lần từ 4,7 tỷ 

USD năm 2011 lên 51 tỷ USD năm 2021. Kết quả này giúp cho ngành điện tử đứng thứ 2 trong 8 

nhóm ngành đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD của Việt Nam trong năm 2021. Như vậy, trong 

10 năm từ 2011-2021, giá trị kim ngạch xuất khẩu của hàng điện tử đã tăng 27,9% (Vũ Long, 2022). 

Trung bình trong 15 năm từ 2007-2021, tăng trưởng trung bình xuất khẩu hàng điện tử là 26,5%.  

Hình 2: Giá trị xuất khẩu điện tử, dệt may, giày dép và gỗ giai đoạn 2007-2021  

Đơn vị tính: tỷ USD  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ nhiều nguồn số liệu  

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Điện tử Dệt may Giày dép Gỗ



Khoa học xã hội Việt Nam, số 11 - 2022 

72 

Ngành dệt may, mặc dù bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19 đã làm giảm 9,3% giá trị xuất 

khẩu trong năm 2020 so với năm 2019. Tuy nhiên, đây vẫn là mức rất tích cực trong bối cảnh tổng 

cầu dệt may thế giới giảm 25% (Nhật Quang, 2021). Đến năm 2021, giá trị xuất khẩu đã tăng trở 

lại và đạt giá trị 39 tỷ USD. Trung bình giai đoạn 2007-2021, giá trị xuất khẩu của hàng dệt may đã 

tăng 12,8%.  

Giống như ngành dệt may, ngành sản xuất giày dép cũng bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-

19 và khiến cho giá trị xuất khẩu của ngành này giảm 8,6% năm 2020 so với năm 2019. Tuy nhiên, 

đến năm 2021, giá trị xuất khẩu của giày dép đã tăng trưởng ấn tượng và đạt giá trị 17,75 tỷ USD 

và giá trị này cao gấp 2.164,8 lần so với giá trị xuất khẩu năm 1986 và chiếm khoảng 5,3% tổng 

kim ngạch xuất khẩu của cả nước (Minh Nhung, 2022). Năm 2021, xuất khẩu giày dép đứng thứ 5 

trong 8 ngành hàng xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất Việt Nam. Trung bình giai đoạn 2007-2021, 

giá trị xuất khẩu của hàng giày dép tăng 12,4%. 

So với năm 2011, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ và sản phẩm gỗ năm 2021 cao hơn gần 3,6 lần. 

Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, từ 2019 đến 2021, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ nội thất luôn 

đạt trên 10 tỷ USD (Top Nội thất, 2022). Giá trị xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ đạt 14,81 tỷ USD năm 

2021 và trung bình cả giai đoạn 2007-2021, giá trị xuất khẩu của ngành đã tăng 13,9%.  

3. Thu nhập của lao động làm công ăn lương trong một số ngành định hướng xuất khẩu ở 

Việt Nam giai đoạn 2007-2021 

3.1 Cơ cấu lao động trong một số ngành định hướng xuất khẩu 2007-2021  

Theo ngành kinh tế, cơ cấu lao động trong giai đoạn 2007-2021 đã thay đổi theo hướng tích cực 

khi tỷ trọng lao động trong ngành nông nghiệp giảm và tỷ trọng của các ngành công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ tăng lên (Hình 3).  

Hình 3: Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế giai đoạn 2007-2021  

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra lao động Việt Nam, GSO 
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Hình 4: Cơ cấu lao động trong các ngành chế tạo năm 2007-2021 

Đơn vị tính: % 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu LFS 2007-2021 của GSO 
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thông tin về thu nhập của lao động làm công hưởng lương hàng tháng. Hơn thế nữa, số liệu LFS 

giai đoạn 2007-2012 chỉ hỏi thu nhập riêng cho lao động làm công hưởng lương. Chính vì vậy, 

phần này chỉ tập trung phân tích số liệu thu nhập của lao động làm công ăn lương để đảm bảo tính 

chính xác cao cũng như tính so sánh được trong cả giai đoạn 2007-2021.  

Hình 5: Thu nhập danh nghĩa trung bình theo giới, 2007-2021  

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng 
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Thu nhập danh nghĩa từ lương của người lao động làm công ăn lương nói chung có xu hướng 

tăng lên năm sau cao hơn năm trước trong giai đoạn 2007-2021. Theo đó, thu nhập trung bình đã 

tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng (năm 2007) lên 6,7 triệu đồng/tháng (năm 2021) (Hình 5).  

Tuy nhiên, thu nhập của lao động nam luôn cao hơn thu nhập của lao động nữ và khoảng cách 

thu nhập ngày càng doãng ra trong giai đoạn 2007-2021. Cụ thể, năm 2007 thu nhập của nữ là     

1,4 triệu đồng/tháng, thấp hơn 0,2 triệu đồng/tháng so với thu nhập của lao động nam (1,6 triệu 

đồng/tháng). Đến năm 2021, khoảng cách thu nhập này tăng lên 0,9 triệu đồng/tháng (thu nhập của 

nữ và nam lần lượt là 6,2 và 7,1 triệu đồng/tháng trong năm 2021). 

Hình 6: Thu nhập danh nghĩa của lao động làm công ăn lương trong một số ngành xuất khẩu 

chính (nghìn đồng/tháng) giai đoạn 2007-2021 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu LFS 2007-2021 của GSO  

Hình 6 cho thấy, thu nhập danh nghĩa của lao động làm công hưởng lương (trong phần này sẽ 

được gọi tắt là thu nhập) trong các ngành chế tạo nói chung và các ngành định hướng xuất khẩu nói 

riêng đều tăng liên tục trong cả giai đoạn 2007-2021. Theo đó, thu nhập của lao động trong ngành 

chế biến, chế tạo đã tăng hơn 5 lần từ 1,3 triệu đồng/tháng (năm 2007) đã tăng lên 6,7 triệu 

đồng/tháng (năm 2021). Thu nhập của lao động trong ngành giày dép và gỗ có tốc độ tăng nhanh 

nhất với khoảng tăng hơn 6 lần trong năm 2021 so với 2007.  

Thu nhập của lao động làm công ăn lương trong ngành điện tử luôn cao nhất trong giai đoạn 

2007-2020 (tăng từ 1,6 triệu đồng/tháng năm 2007 lên 7,3 triệu đồng/tháng năm 2020). Tuy 

nhiên, năm 2021 lại chứng kiến sự suy giảm 17,4% của thu nhập so với năm 2020. Mức thu nhập 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chế biến chế tạo  Dệt may Điện tử  Giày dép Gỗ 



Phạm Minh Thái, Vũ Thị Vân Ngọc, Nguyễn Thị Vân Hà 

75 

6 triệu đồng/tháng của lao động làm công hưởng lương ngành điện tử thậm chí là thấp nhất 

trong số các ngành định hướng xuất khẩu được nghiên cứu trong bài viết bao gồm: dệt may, 

giày dép và gỗ.  

Thu nhập của nam giới luôn cao hơn của nữ giới trong các ngành chế tạo định hướng xuất khẩu 

và thu nhập của cả nam và nữ tăng đều từ năm 2007-2021 (Hình 7).  

Hình 7: Thu nhập danh nghĩa của lao động làm công ăn lương trong một số ngành xuất khẩu 

chính theo giới giai đoạn 2007-2021  

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu LFS 2007-2021 của GSO 

Trong các ngành định hướng xuất khẩu thì thu nhập của ngành điện tử luôn cao hơn các ngành 

còn lại trong giai đoạn 2007-2020. Tuy nhiên, đến năm 2021 thì thu nhập của lao động làm công ăn 

lương trong ngành sản xuất giày dép đã tăng vượt so với ngành điện tử. Cụ thể, thu nhập trong ngành 

giày dép cao hơn trong ngành điện tử của nữ và nam cao hơn tương ứng là 20,8% và 22,1% trong 

năm 2021.  

So với năm 2007 thì thu nhập năm 2021 trong các ngành chế biến, chế tạo đã tăng 5,4 lần trong 

thu nhập của nữ và 4,7 lần đối với thu nhập của nam.  

Ngành gỗ vẫn là ngành có thu nhập thấp nhất và ngành điện tử có thu nhập cao nhất trong các 

nhóm ngành định hướng xuất khẩu trong giai đoạn 2007-2021.  

Theo hình thức sở hữu thì thu nhập của lao động làm công ăn lương trong khu vực nhà nước 

(gồm các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước) có thu nhập cao nhất, tiếp đó là thu nhập 

của lao động trong khu vực FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước. Thu nhập thấp nhất là lao 

động trong các hộ kinh doanh cá thể và cá nhân (Hình 8). Phần lớn các lao động làm việc trong các 

ngành định hướng xuất khẩu là lao động thuộc khu vực FDI, chính vì vậy, mức thu nhập cao trong 

khu vực này rất hấp dẫn người lao động đến làm việc. Trong giai đoạn 2007-2021, thu nhập của lao 

động trong ngành chế biến, chế tạo khu vực FDI đã tăng 4,9 lần từ 1,42 triệu đồng/tháng năm 2007 

đã tăng lên 6,99 triệu đồng/tháng năm 2021. Đây cũng là mức tăng chung cho thu nhập của lao 

động trong các ngành điện tử, dệt may, giày dép và sản xuất đồ gỗ.  
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Hình 8: Thu nhập danh nghĩa của lao động làm công ăn lương trong một số ngành xuất khẩu 

chính theo hình thức sở hữu giai đoạn 2007-2021 

      Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu LFS 2007-2021 của GSO 

3.3. Thu nhập của lao động làm công ăn lương theo sự phù hợp giữa trình độ và công việc 

Phần này sẽ tính thu nhập danh nghĩa của người lao động làm công ăn lương theo sự phù hợp 

giữa trình độ học vấn cao nhất và công việc mà người lao động đang thực hiện theo 3 mức đánh giá 

là phù hợp, thừa trình độ và thiếu trình độ trong giai đoạn 2007-2021. Sự phù hợp giữa trình độ học 

vấn và công việc đang làm của người lao động được đo lường bằng phương pháp khách quan dựa 

vào khung phân tích của ILO. Theo đó, ILO chia các nhóm nghề thành 4 nhóm khác nhau và mỗi 

nhóm nghề sẽ tương ứng với một chuẩn trình độ đào tạo nhất định. Nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng 

khung phân tích này để chia nhóm công việc mà người lao động đang làm với trình độ của họ để 

đánh giá sự phù hợp thành 3 mức là phù hợp, thừa trình độ và thiếu trình độ so với công việc đang 

làm. ILO (2012) đã quy đổi trình độ giáo dục tương ứng với mỗi nhóm nghề cơ bản này dựa vào bộ 

tiêu chuẩn phân loại quốc tế về trình độ giáo dục (Bảng 1).  

Theo sự phân loại này, nhân tố trình độ chuyên môn không phù hợp được chia thành 3 nhóm 

nhỏ là: (i) đúng trình độ; (ii) thiếu trình độ so với nghề hiện tại; (iii) thừa trình độ so với nghề hiện 

tại. Những lao động được coi là đúng trình độ so với nghề hiện tại là những người đang làm những 

công việc tương đương với trình độ của họ được phân loại trong Bảng 1.  

Theo kết quả tính toán, hơn 50% lao động đang làm công việc phù hợp với trình độ đào tạo và tỷ lệ 

này có xu hướng tăng từ 52,2% năm 2010 lên 54,5% năm 2020. Cùng trong giai đoạn này, tỷ lệ lao 

động thừa trình độ cũng tăng lên khoảng 3 điểm phần trăm từ 5,2% năm 2010 lên 8,1% năm 2020. 

Tuy nhiên, đến năm 2021, tỷ lệ lao động có công việc phù hợp với trình độ đào tạo đã giảm xuống 4,1 

điểm phần trăm so với năm 2020 và ngược lại tỷ lệ thiếu trình độ lại tăng hơn 4,3 điểm phần trăm. 

Đặc biệt, mặc dù tỷ lệ lao động thiếu trình độ đã giảm từ 42,6% năm 2010 xuống còn 37,4% 

năm 2020, tỷ lệ này đã tăng lên 41,7% năm 2021 và vẫn chiếm tới gần 50% trong tổng lao động. 

Đây có thể là một nguyên nhân lý giải cho năng suất lao động thấp ở Việt Nam. 
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Bảng 1: Phân loại nghề nghiệp và trình độ giáo dục tương đương 

Mã Phân loại nghề nghiệp Trình độ tương đương 

1 Lãnh đạo trong các ngành/đơn vị Đại học trở lên 

Cao đẳng chuyên nghiệp 

Cao đẳng nghề 
2 Nhà chuyên môn bậc cao 

3  Nhà chuyên môn bậc trung 

4 Nhân viên trợ lý văn phòng 

Trung cấp chuyên nghiệp 

Trung cấp nghề 

Tốt nghiệp trung học phổ thông 

5 Nhân viên dịch vụ và bán hàng 

6 Lao động có kỹ thuật trong nông lâm nghiệp và thủy sản 

7 Lao động thủ công và nghề nghiệp liên quan 

8 Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị 

9 Lao động giản đơn 

Sơ cấp nghề 

Tốt nghiệp trung học cơ sở  

Tốt nghiệp tiểu học 

Nguồn: ILO (2018) 

Mặc dù thu nhập đã tăng lên đáng kể từ năm 2007-2021 nhưng có thể thấy, những lao động làm 

công ăn lương có trình độ phù hợp với công việc đang làm trong các ngành chế tạo định hướng 

xuất khẩu cao hơn đáng kể những người thiếu trình độ nhưng lại thấp hơn một chút so với thu nhập 

của những người thừa trình độ so với công việc đang làm (Hình 9). 

Hình 9: Thu nhập danh nghĩa của lao động làm công ăn lương trong một số ngành xuất khẩu 

chính theo sự phù hợp giữa trình độ và công việc giai đoạn 2007-2021  

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng  

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu LFS 2007-2021 của GSO 

Ví dụ, trong năm 2021 ở các ngành chế biến, chế tạo nói chung, so với thu nhập của những 

người có trình độ phù hợp thì thu nhập của những người thiếu trình độ có thu nhập thấp hơn 9,9% 

trong khi thu nhập của những người thừa trình độ chỉ cao hơn 2,2%. Sự tương đồng này cũng có 

trong các ngành điện tử, giày dép và may mặc trong năm 2021.  
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Mặc dù tỷ lệ thiếu trình độ đã có xu hướng giảm xuống và tỷ lệ phù hợp đã tăng lên trong giai 

đoạn 2007-2021 nhưng thu nhập của lao động làm việc thiếu trình độ thấp hơn đáng kể so với 

những lao động có việc làm phù hợp với trình độ là một vấn đề cần phải tiếp tục được cải thiện 

trong thời gian tới ở Việt Nam. Ngược lại, việc thừa trình độ mặc dù giúp cho thu nhập cao hơn 

nhưng không đáng kể so với thu nhập của những người có trình độ phù hợp cũng phản ánh sự lãng 

phí nguồn lực và cần phải có biện pháp khắc phục phù hợp.  

4. Kết luận  

Phân tích sự thay đổi về cơ cấu lao động và thu nhập danh nghĩa của lao động làm công ăn lương 

trong một số ngành định hướng xuất khẩu giai đoạn 2007-2021, bài viết cho thấy số lao động làm 

việc trong các ngành chế tạo tăng đều qua từng năm trong giai đoạn nghiên cứu. Đặc biệt, trong 4 

ngành có giá trị xuất khẩu cao nhất năm 2021 là điện tử, dệt may, giày dép và sản phẩm gỗ thì tỷ lệ 

nữ giới chiếm đa số. Thu nhập danh nghĩa của lao động làm công hưởng lương trong các ngành chế 

tạo nói chung và các ngành định hướng xuất khẩu nói riêng đều tăng liên tục trong cả giai đoạn 

2007-2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu thì 

thu nhập của nam giới luôn cao hơn của nữ giới trong các ngành chế tạo định hướng xuất khẩu và 

đặc biệt là khoảng cách thu nhập ngày càng doãng rộng hơn. Những lao động làm công ăn lương có 

trình độ phù hợp với công việc đang làm trong các ngành chế tạo định hướng xuất khẩu có thu 

nhập cao hơn đáng kể những người thiếu trình độ.  
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