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BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP GIỮA NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA 
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Lê Văn Tuấn – Trịnh Thị Hường 

Trường Đại học Thương mại 

Tóm tắt. Bài viết trình bày cơ sở lý luận của Phương pháp phân rã Oaxaca–Blinder – 

phương pháp chuẩn mực khi nghiên cứu về bất bình đẳng trong kinh tế. Bên cạnh đó, 

chúng tôi cũng trình bày kỹ thuật ứng dụng phần mềm R khi áp dụng phương pháp 

Oaxaca–Blinder nghiên cứu bất bình đẳng trong thu nhập giữa nông thôn và thành thị 

của Việt Nam (trên bộ dữ liệu VHLSS). Kết quả thực nghiệm cho thấy yếu tố giáo dục 

đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giải thích sự chênh lệch thu nhập của dân cư ở 

hai khu vực này. 

Từ khóa. Bất bình đẳng, thu nhập, phân rã, Oaxaca–Blinder 

 

1. Mở đầu 

Bất bình đẳng thu nhập (giữa nông thôn và thành thị, giới tính, vùng miền, quốc gia 

hay giữa hai thời điểm) là một vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu kinh tế, ở nhiều quốc 

gia phát triển và đang phát triển. Song song áp dụng vào thực nghiệm các phương 

pháp phân rã bất bình đẳng đã phổ biến trên thế giới, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục 

phát triển về mặt lí thuyết và mô hình để tìm ra yếu tố/nguyên nhân dẫn đến bất bình 

đẳng thu nhập. Có hai xu hướng tiếp cận chính: tiếp cận từ các đặc điểm của dân số 

(giới tính, tuổi, vùng miền); và tiếp cận theo cấu trúc của thu nhập (sự phân chia các 

nguồn thu nhập khác nhau).  

Ở hướng tiếp cận thứ nhất, công trình mang tính khai sáng là của Oaxaca (1973) và 

Blinder (1973), về sau được gọi là phương pháp phân rã Oaxaca–Blinder. Nhóm các 

phương pháp này có hai bước: 

- Bước thứ nhất (phân rã tổng hợp), phân chia bất bình đẳng thành hai phần: hiệu 

ứng đặc điểm (sinh ra do giá trị/đặc tính của biến giải thích), và hiệu ứng cấu 

trúc (sinh ra do sự khác biệt về tác động của các biến giải thích tới biến phụ 

thuộc). 

- Bước thứ hai (phân rã chi tiết), tiếp tục phân rã các hiệu ứng theo từng biến giải 

thích. 

Nhóm các phương pháp này không chỉ dùng để nghiên cứu về bất bình đẳng trong thu 

nhập, mà còn được ứng dụng khi nghiên cứu về nhiều vấn đề bất bình đẳng khác như 

                                                           
1
 Nguồn: Tuấn L. V., Hường T. T. Sử dụng phương pháp phân rã dựa trên copula để nghiên cứu bất bình đẳng 
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tiền lương, chi tiêu, cơ hội, … và đặc biệt còn được sử dụng để lý giải về việc có hay 

không (hoặc mức độ) sự phân biệt đối sử trên thị trường lao động. 

Phương pháp phân rã Oaxaca–Blinder áp dụng phân rã bất bình đẳng tại giá trị trung 

bình, biến phụ thuộc là biến liên tục và giả sử quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ 

thuộc là tuyến tính. Phương pháp này cho phép cả phân rã tổng hợp và phân rã chi tiết. 

Nhiều mở rộng của phương pháp Oaxaca–Blinder nhằm phân rã không chỉ giá trị trung 

bình mà còn cho phương sai, các mức phân vị/hoặc phần phân vị, các chỉ số bất bình 

đẳng như Gini (gọi chung là các thống kê); hay áp dụng cho biến phụ thuộc là biến 

hữu hạn
2
; cũng như khắc phục giả thiết tuyến tính. 

Hướng mở rộng phổ biến đầu tiên cần được nhắc tới là phương pháp dựa trên hồi quy 

phân vị (có điều kiện), tiêu biểu là công trình của Machado-Mata (2005). Phương pháp 

Machado-Mata thực hiện phân rã tổng hợp và phân rã chi tiết cho hiệu ứng cấu trúc, 

nhưng không phân rã được hiệu ứng đặc điểm
3
. 

Hướng mở rộng dựa trên hồi quy phân phối của Chernozhukov (2013) – bản tiền ấn 

phẩm năm 2009, và dựa trên hồi quy RIF (Recentered Influence Function)
4
 của Firpo 

(2007), đều có thể áp dụng đầy đủ cho phân rã tổng hợp và phân rã chi tiết. Tuy nhiên, 

mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng. Có thể xem tổng quan về các 

phương pháp phân rã cũng như  đánh giá chi tiết cho từng phương pháp trong [Fortin 

(2011)].  

Vấn đề bất bình đẳng về thu nhập tại Việt Nam, trường hợp riêng là giữa nông thôn và 

thành thị, cũng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài 

nước. 

Công trình [Binh (2007)] đã áp dụng hướng nghiên cứu bất bình đẳng giữa nông thôn 

và thành thị ở các mức phân vị khác nhau tại Việt Nam, sử dụng bộ số liệu VHLSS 

giai đoạn 1993–1998. Các tác giả sử dụng phương pháp tương tự Machado–Mata 

nhưng không đánh giá hàm mật độ thu nhập mà áp dụng trực tiếp vào các phân vị của 

giá trị thu nhập. Trong bài báo này, các tác giả đã sử dụng biến chi tiêu tiêu dùng làm 

thước đo cho thu nhập để nghiên cứu bất bình đẳng
5
. Trong năm 1993, nguyên nhân 

của bất bình đẳng chủ yếu do hiệu ứng đặc điểm và tập trung ở các biến giáo dục, dân 

tộc, độ tuổi; kết quả đồng nhất trên tất cả các mức phân vị. Trong năm 1998, kết quả 

chỉ đúng cho mức phân vị thấp nhất (hộ nghèo); ở các mức phân vị còn lại, nguyên 

nhân của bất bình đẳng chủ yếu do hiệu ứng cấu trúc. Công trình [Huong (2014)] cũng 
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 Các mở rộng cho biến phụ thuộc là biến hữu hạn xem trong [Fortin (2011)]. 

3
 Đây là nhược điểm lớn của phương pháp này, vì hiệu ứng đặc điểm có ý nghĩa kinh tế hơn là hiệu ứng cấu trúc, 

hơn nữa việc phân rã hiệu ứng cấu trúc gặp vấn đề về “nhóm được bỏ”. [Machado-Mata (2005)] có đưa ra gợi ý 

về kỹ thuật để phân rã hiệu ứng đặc điểm, tuy nhiên [Fortin (2011)] đã chỉ ra là giải pháp này không hợp lý. 
4
 Được xếp vào hồi quy phân vị không có điều kiện. 

5
 Việc sử dụng thay thế này xuất phát từ giả thiết PIH (Permanent income hypothesis) được khởi xướng bởi 

Milton Friedman. Trong các bộ dữ liệu khảo sát thì biến thu nhập thường bị sai lệnh do vấn đề tự khai báo, và 

các kết quả thực nghiệm cho thấy biến này có sai số lớn về đo lường, mặc dù nhiều bộ khảo sát vẫn có biến thu 

nhập nhưng các tác giả thường bỏ qua biến này, xem [Gallup (2002)] . 
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thực hiện nghiên cứu tương tự trong giai đoạn 1993-2006, tuy nhiên, sử dụng phương 

pháp hồi quy RIF của [Firpo (2009)]. Kết quả cũng cho thấy giáo dục đóng vai trò 

quan trọng gây nên sự chênh lệch thu nhập. Phân rã hiệu ứng cấu trúc cho thấy một 

phần đáng kể thuộc về hệ số chặn – thể hiện vai trò của các biến không quan sát gây 

nên sự chênh lệch. Công trình của [Thanh (2017)] cũng sử dụng phương pháp tương tự 

như [Huong (2014)] cho giai đoạn 2008-2012. 

Bên cạnh những công trình sử dụng biến chi tiêu, một số công trình khác sử dụng biến 

tiền lương để nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn-thành thị. Công trình 

[Trần (2015)] đã sử dụng phương pháp Machado–Mata để phân rã chênh lệch tiền 

lương trên bộ số liệu VHLSS 2012. Kết quả cho thấy hiệu ứng đặc điểm chiếm hơn 

50% chênh lệch tiền lương ở tất cả các mức phân vị được xét. 

2. Cơ sở lý thuyết của phƣơng pháp phân rã Oaxaca–Blinder 

Phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder là kỹ thuật thống kê phân tách chênh lệch trung 

bình của biến đầu ra giữa hai nhóm thành hai thành phần
6
: hiệu ứng đặc điểm 

(Composition effect) và hiệu ứng cấu trúc (Structure effect
7
). Ban đầu, phương pháp 

này được sử dụng rất phổ biến khi nghiên cứu về bất bình đẳng trên thị trường lao 

động. Các nhà kinh tế-xã hội học đã ứng dụng phương pháp này để phân rã sự chênh 

lệch của tiền lương/thu nhập theo giới tính cũng như chủng tộc (màu da). Bên cạnh vai 

trò là phương pháp chủ đạo khi nghiên cứu về phân biệt đối xử, phương pháp Oaxaca-

Blinder có thể được áp dụng rộng khắp khi nghiên cứu về sự chênh lệch của bất kỳ 

biến đầu ra liên tục giữa hai nhóm hoặc giữa hai thời điểm. Một số hướng nghiên cứu 

thực nghiệm (không theo dòng chính) dựa trên phương pháp này có thể kể đến là
8
: sự 

đồng hóa của dân nhập cư, tỷ lệ nhập học ở các trường, phạm vi bảo hiểm sức khỏe, sự 

lan truyền trong hút thuốc, hay sự tiêu thụ chất dinh dưỡng. 

Mục đích phương pháp Oaxaca-Blinder là để nghiên cứu về sự chệnh lệnh trung bình 

của biến đầu ra giữa hai nhóm: bao nhiêu phần trăm của sự chênh lệch này là do giá 

trị/đặc tính của biến giải thích (hiệu ứng đặc điểm), bao nhiêu phần trăm là do độ lớn 

của hệ số hồi quy (hiệu ứng cấu trúc). 

Giả thiết căn bản của phương pháp Oaxaca-Blinder là các biến đầu ra tuân theo mô 

hình hồi quy tuyến tính: 

                                

Khi đó: 

  
 
                              

Độ chênh lệch trung bình   
 

 được phân rã thành hai thành phần: 

                                                           
6
 Cũng có thể được phân tách thành ba phần: hiệu ứng đặc điểm, hiệu ứng cấu trúc và hiệu ứng tương tác [xem 

Fortin (2011)]. 
7
 Một số tài liệu dịch Structure effect là hiệu ứng hệ số, tuy nhiên cách dịch này không phản ánh hết bản chất của 

hiệu ứng. 
8
 Xem chỉ dẫn về các nghiên cứu cụ thể trong [Hlavac (2018)]. 
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Trong đó: 

   
 
                 gọi là hiệu ứng đặc điểm, phần này còn được gọi là phần 

giải thích được do sự khác biệt về giá trị/đặc tính của các biến giải thích 

   
 

=      (     ) gọi là hiệu ứng cấu trúc
9
, phần này còn được gọi là phần 

không giải thích được từ sự khác biệt về giá trị/đặc tính của các biến giải thích 

Giả sử  ̂ ,  ̂  là các ước lượng (bình phương nhỏ nhất) của      . Ta sử dụng giá trị 

trung bình của mỗi nhóm  ̅ ,  ̅  tương ứng làm ước lượng của            . Khi đó ước 

lượng của   
 
 là10

: 

 ̂ 
 
   ̅   ̅   ̂   ̅ ( ̂   ̂ )   ̂ 

 
  ̂ 

 
 

Phân rã chi tiết (Detailed decomposition) 

Hai hiệu ứng trên có thể phân rã chi tiết theo từng biến: 

 ̂ 
 
   ̅   ̅   ̂    ̅    ̅    ̂     ̅    ̅    ̂     

Và 

 ̂ 
 
  ̅ ( ̂   ̂ )   ̅  ( ̂    ̂  )   ̅  ( ̂    ̂  )    

3. Kết quả thực nghiệm tại Việt Nam 

Báo cáo này sử dụng bộ dữ liệu Vietnam Household Living Standards Survey 

(VHLSS) của Tổng cục Thống kê, được khảo sát hai năm một (từ 2002) với sự hỗ trợ 

của Ngân hàng Thế giới (World Bank)
11

. Bộ dữ liệu bao gồm rất nhiều thông tin về 

các hộ gia đình ở Việt Nam: thu nhập, chi tiêu gia đình (lương thực, bảo hiểm, giáo 

                                                           
9
 Trong nhiều nghiên cứu về thị trường lao động, hiệu ứng cấu trúc thường được diễn giải là do phân biệt đối xử, 

tuy nhiên việc diễn giải này cần cẩn trọng vì kết quả có thể do ảnh hưởng từ các biến không quan sát. Hiệu ứng 

này cũng có thể xem như là hiệu ứng đãi ngộ (treatment effect). 

10 Trong nhiều nghiên cứu về phân biệt đối xử trên thị trường lao động, một cách tổng quát hơn: 

  
 
               

                       
      , 

với    là bộ hệ số tham chiếu – đây là bộ hệ số hồi quy giả định khi không có sự khác biệt (phân biệt đối xử) 

giữa hai nhóm. 

Việc chọn bộ hệ số tham chiếu    là tùy thuộc vào từng nghiên cứu. Một số tác giả thường giả định là chỉ có một 

nhóm bị phân biệt đối xử (chẳng hạn phụ nữ). Khi đó có thể chọn        hoặc       ; khi đó ta có ước 

lượng  ̂    ̂  hoặc  ̂    ̂ . 

Một số nghiên cứu chọn:  ̂       ̂      ̂ . Một số nghiên cứu chọn (với nA và nB là số quan sát theo từng 

nhóm):  ̂   
  

     
 ̂  

  

     
 ̂ . Một số nghiên cứu khác chọn  ̂  là hệ số của mô hình hồi quy với bộ dữ liệu 

gồm cả hai nhóm (có thể sử dụng/hoặc không sử dụng biến chỉ báo nhóm trong mô hình). 
11

 Báo cáo sử dụng bộ dữ liệu VHLSS với sự đồng ý cho tái sử dụng của GS. Brian McCaig (Wilfrid Laurier 

University) và các cộng sự. 
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dục, …), và đặc điểm nhân khẩu của các hộ. Mỗi đợt khảo sát sẽ thực hiện trên tất cả 

64 tỉnh thành của Việt Nam, với khoảng 9000 hộ. Trong bài viết này, chúng tôi sử 

dụng 2 bộ dữ liệu VHLSS của năm 2004 và 2014. Biến nghiên cứu là loga của chi tiêu 

tiêu dùng thực tế tính theo đầu người. Việc sử dụng chi tiêu tiêu dùng là hợp lý hơn 

thu nhập vì ta có thể giảm thiểu được những sai lệnh do tự kê khai trong quá trình 

khảo sát cũng như sự biến động quá lớn trong thu nhập của các hộ - vì tính chất thời 

vụ hoặc tỉ lệ tiết kiệm, xem [Gallup (2002)]. Các tính toán thống kê được dựa trên bộ 

dữ liệu đã được chọn mẫu có trọng số của VHLSS nên kết quả có thể xem là đại diện 

cho toàn dân số Việt Nam trong mỗi năm cũng như mỗi khu vực. 

Các thống kê mô tả 

Hình 1 biểu diễn hàm mật độ của loga của chi tiêu tiêu dùng thực tế tính theo đầu 

người trong các năm 2004 và 2014, và của các nhóm nông thôn-thành thị trong mỗi 

năm này. Hình 1 cho thấy sự cải thiện của chất lượng cuộc sống của các hộ gia đinh 

Việt Nam trong giai đoạn này cũng như sự bất bình đẳng giữa nông thôn và thành thị.  

Hình 1. Hàm mật độ của biến loga chi tiêu tiêu dùng thực tế theo đầu người 

 

Đề tài nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 biến giải thích lên biến thu nhập: nhóm biến đặc 

trưng cho nhân khẩu gồm có Ethnic, Hsize, Gender; biến đại diện cho vốn con người 

là Yedu; biến đại diện cho vùng miền là South
 12

. Cụ thể: 

+ Urban: Biến giả để chỉ đặc trưng khu vực. Urban = 1 nếu là thành thị, Urban = 0 nếu 

là nông thôn. 

+ Ethnic: Biến giả để chỉ đặc trưng sắc tộc của chủ hộ. Ethnic = 0 nếu là dân tộc thiểu 

số, Ethnic = 1 nếu là người Kinh. 

+ Hsize: Biến liên tục chỉ số người trong hộ. 
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 Việc chọn biến giải thích trong [Binh (2007)], [Huong (2014)] và [Thanh (2017)] là khác nhau và đều dựa trên 

lập luận định tính. Theo quan điểm của chúng tôi, cần phải đưa tất cả các biến liên quan tới hộ gia đình trong 

VHLSS (trừ biến thu nhập và các biến cấu thành nên thu nhập) vào mô hình. 
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+ Gender: Biến giả để chỉ giới tính của chủ hộ. Gender = 1 nếu là nam, Gender = 0 nếu 

là nữ. 

+ Yedu: Biến liên tục chỉ số năm được đào tạo của chủ hộ. 

+ South: Biến giả để chỉ đặc trưng vùng miền. South = 1 nếu là miền Nam, South = 0 

nếu ngược lại. 

Bảng 1. Thống kê mô tả với bộ dữ liệu VHLSS năm 2004 - 2014 

 

Bảng 1 thể hiện các thống kê mô tả của các biến. Số hộ thành thị năm 2004 chiếm 24% 

và tăng thêm 7% vào năm 2014. Trong mỗi năm, tỉ lệ số chủ hộ là nam ở khu vực 

nông thôn đều nhiều hơn ở thành thị. Số năm được đào tạo của chủ hộ là tăng từ năm 

2004 đến 2014 là gần 1 năm; Xét riêng từng năm, số năm được đào tạo của chủ hộ ở 

khu vực thành thị đều cao hơn ở nông thôn. Hơn nữa, chênh lệch về số năm được đào 

tạo giữa nông thôn và thành thị gia tăng (2.6 năm vào năm 2004 so với 3.0 năm vào 

năm 2014). Số người trong hộ gia đình
13

 ở Việt Nam giảm trong khoảng thời gian này, 

và có sự khác biệt không đáng kể giữa nông thôn-thành thị. Nhìn chung, có nhiều hộ 

thành thị ở miền Nam hơn miền Bắc và miền Trung. 

Kết quả thực nghiệm theo phương pháp Oaxaca-Blinder  

Bảng 2. Phân rã tổng hợp cho năm 2004 và 2014 [thu nhập: 100*log(rpcc)] 

 Năm 2004 Năm 2014 

Chênh lệch trung bình 65.55 50.42 

Hiệu ứng cấu trúc 43.10 (1.68) 32.21 (1.4) 

Hiệu ứng đặc điểm 22.45 (1.25) 18.21 (1.08) 

 

Bảng 2 cho thấy hiệu ứng cấu trúc chiếm phần lớn trong chênh lệch trung bình, 66% v

ới năm 2004 và 64% với năm 2014. Như vậy, các đặc trưng về giáo dục, giới tính, dân 

tộc, số nhân khẩu hay vùng miền chỉ giải thích được khoảng1/3 sự bất bình đẳng thu 

 nhập của dân cư nông thôn – thành thị. Kết quả này tương đồng với kết quả phân rã  

dựa trên hồi quy phân vị cho năm 1998 của Binh (2007). 

 

                                                           
13

 Số thành viên trong mỗi hộ được tính là những người ăn ở cùng và góp chung thu nhập, tiêu dùng ít nhất là 6 

tháng trong khoảng 12 tháng ngay trước khảo sát. 
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Hình 3 và hình 4 (cùng các số liệu từ bảng 3) cho thấy các biến giải thích đều có tác 

 động dương tới hiệu ứng giải thích, trong đó biến giáo dục chiếm hơn 60% hiệu ứng  

này. Nói một cách khác, chênh lệch trong thu nhập giữa nông thôn- thành thì có một  

phần đáng kể do cư dân ở thành thị được học hành nhiều hơn nông thôn. Đối với phân 

rã chi tiết hiệu ứng cấu trúc, cũng không có sự khác biệt đáng kể giữa hai năm 2004 và

 2014. Trong các biến giải thích, biến giáo dục vẫn có ảnh hưởng lớn nhất. Điều đó  

hàm ý rằng với cùng một trình độ giáo dục, cư dân ở thành thị có thu nhập cao hơn ở 

 nông thôn. 
Hình 3. Phân rã chi tiết cho năm 2004 

 
 

 
Hình 4. Phân rã chi tiết cho năm 2014 
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Bảng 3. Phân rã chi tiết cho năm 2004 và 2014 [thu nhập: 100*log(rpcc)] 

 
Năm 2004 Năm 2014 

Hiệu ứng cấu trúc 43.10 (1.68) 32.21 (1.4) 

(Intercept) 46.24 (7.52) 48.77 (5.56) 

Gender -7.38 (2.35) -6.19 (1.95) 

Yedu 7.63 (1.54) 3.45 (1.30) 

Ethnic -4.52 (4.43) -8.72 (3.17) 

Hsize 3.53 (4.65) -0.40 (3.48) 

South -2.40 (0.91) -4.70 (0.68) 

Hiệu ứng đặc điểm 22.45 (1.25) 18.21 (1.08) 

Gender 1.99 (0.44) 0.76 (0.28) 

Yedu 13.69 (0.96) 12.95 (0.74) 

Ethnic 2.65 (0.66) 4.45 (0.59) 

Hsize 1.70 (0.35) 0.22 (0.25) 

South 2.42 (0.40) -0.17 (0.15) 

 

4. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 

Như vậy, có một sự tăng trưởng ấn tượng về thu nhập (được đại diện bởi biến chi tiêu 

tiêu dùng) của dân cư ở Việt Nam từ năm 2004 tới 2014. Tuy nhiên, có sự chênh lệch 

đáng kể giữa khu vực thành thị và nông thôn. Sự bất bình đẳng giữa các khu vực phần 

lớn là do hiệu ứng cấu trúc, tuy nhiên, hiệu ứng đặc điểm cũng đóng một vai trò quan 

trọng. Số năm được đào tạo của chủ hộ đóng vai trò lớn nhất trong việc giải thích sự 

bất bình đẳng trong thu nhập của cư dân nông thôn – thành thị. Kết quả này cũng 

tương tự với các nghiên cứu trước; một lần nữa khẳng định triết lý “đưa việc thu nạp 

kiến thức vào trung tâm phân tích kinh tế”, hay luận điểm phát triển “Giáo dục và đào 

tạo là quốc sách hàng đầu”. 
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PHỤ LỤC. Câu lệnh R 

library(oaxaca) 

###Đọc dữ liệu trong file VHLSS2014.csv ở thư mục D:\data\VHLSS\projectInequality 

 VHLSS2014 <- read.csv(file="D:/data/VHLSS/projectInequality/VHLSS2014.csv", header=TRUE) 

###Chạy mô hình với 1000 bước lặp Bootstrap để tính sai số chuẩn 

 results2014 <- oaxaca(formula = 100*lrpcc ~ Gender + Yedu + Ethnic + Hsize +South | Rural, data = 

VHLSS2014, R = 1000) 

###Kết quả phân rã tổng hợp 

 results2014$twofold$overall[2,] 

###Kết quả phân rã tổng hợp của các biến thể của phương pháp Oaxaca-Blinder 

 results2014$twofold$overall 

###Minh họa phân rã chi tiết 

 plot(results2014, decomposition = "twofold", weight = 1) 

###Ước lượng của phân rã chi tiết 

 results2014$twofold$variables[2] 

###Ước lượng của phân rã chi tiết với các biến thể 

 results2014$twofold$variables 

 

 

 

 


