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LỜI MỞ ĐẦU

Trong 5 năm gần đây, công nghệ AI được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá đã đạt mức hoàn 
thiện sau một quãng thời gian phát triển nhất định. Riêng tại thị trường Việt Nam, hiện có rất nhiều 
startup lớn nhỏ đang phát triển các dự án tiềm năng liên quan đến trực tiếp đến AI và Machine 
Learning tạo được nhiều giá trị đột biến cho toàn ngành công nghệ nói chung. Cũng chính vì sự 
phát triển này mà mức lương cũng như độ nóng của kỹ sư AI được dự báo sẽ tăng mạnh trong 
những năm sắp tới. 

Ở những kỳ hội thảo công nghệ thường niên như Vietnam Web Summit và Vietnam Mobile Day gần 
đây, rất nhiều doanh nghiệp đã đề cập đến các xu hướng đổi mới sáng tạo, trải dài từ trí tuệ nhân 
tạo cho đến tối ưu trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence). Từ đó, chúng tôi đã đúc kết được 
một vài điểm nổi bật nhất cho thị trường việc làm IT trong năm nay. 

Có thể nói, xu hướng tối ưu hoá trí tuệ doanh nghiệp cùng xu hướng AI (trí thông minh nhân tạo) 
đang dần vượt trội so với blockchain. Đây là một dấu hiệu rõ ràng nhất cho một xu hướng công 
nghệ mạnh mẽ, một làn sóng mới tại Việt Nam trong thời gian tới.

NGUYỄN HỮU BÌNH
Giám đốc điều hành TOPDEV
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nội dung

GIỚI THIỆU
Cái nhìn sơ lược về tình hình
Developer tại Việt Nam

NHU CẦU THỊ TRƯỜNG
Đánh giá Developer trong con mắt 
của người tuyển dụng

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ
Những nền tảng công nghệ dự đoán
sẽ phát triển mạnh mẽ

KỸ NĂNG - CÔNG NGHỆ
Những kỹ năng và công nghệ 

nổi bật nhất 2018

Developer nghĩ gì?
Những mong đợi, định hướng

phát triển của Developer
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Developer được trả
bao nhiêu trong 2018 ?

29mức lương



Với sự thay đổi chóng mặt của thị trường nhân lực 
ngành IT, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này với 
hai góc nhìn, từ nhà tuyển dụng và từ những người 
đang trực tiếp làm việc trong ngành công nghệ.

Nguồn thông tin
Từ ngày 3/9/2018 - đến ngày 14/12/2018, chúng tôi 
đã tiến hành khảo sát ý kiến từ hàng ngàn ứng viên 
và nhà tuyển dụng ngành IT.
Bên cạnh đó, sử dụng dữ liệu qua mạng lưới tuyển 
dụng của TopDev trong 3 năm vừa qua cũng được sử 
dụng nhằm tạo ra những thông tin chính xác nhất.

15.000+
150+
100.000+

ứng viên IT tham gia

nhà tuyển dụng tham gia

dữ liệu việc làm được 
phân tích

3
giới thiệu



DEVELOPER
PROFILE
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giới tính developer

92.9%

6.9%

0.2%

Nam

Nữ

Khác

Tỉ số nam nữ trong ngành lập trình vẫn còn chênh lệch rất lớn với Nam chiếm tới 92,9% so 
với Nữ là 6.9%.

Tuy vậy, so với năm ngoái, số lượng nữ Developer đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là nhóm 
Developer có hơn hai năm kinh nghiệm. 
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developer nữ �ang
theo �uổi công nghệ gì?

Một trong những điều bất ngờ chính là hiện có đến 30% Developer nữ theo đuổi Java, kế đến là 
Javascript. Những ngôn ngữ như Ruby, PHP hay Python cùng những xu hướng mới về AI và 
Machine Learning cũng đang được các nữ Developer ngày càng quan tâm nhiều hơn.

30%

20%

10%

0

Java Javascript C C++ Python PHP C# Ruby Swift Go



3%7%

18~24 tuổi
48%

25~34 tuổi
25%

35~44 tuổi
17%

Dưới 18 tuổiTrên 44 tuổi

Khoảng ¾ số Developer hiện nay có tuổi đời 
thấp hơn 35. 

Trong đó, thị trường Developer Việt Nam được 
đánh giá là nhóm trẻ so với các quốc giá khác trên 
thế giới.
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�ộ tuổi developer



57.90%
48.20%

37.80%

20.40% 17.20% 14.30% 13.10% 11.30% 10.40%

Back-end Full-stack Front-end Android iOS Database
Admin

Product
UX/UI Design

System
Admin

DevOps
Specialist

Gần 60% người trả lời là Back-end Developer, 
Full-stack Developer đứng thứ nhì với 48%. Sự trở lại 
thống trị của các xu hướng và các công nghệ web đã 
giúp cho số lượng Web Developer tăng mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, những lĩnh vực liên quan nổi bật khác bao 
gồm Database Administrator và System Administrator, 
DevOps Specialist cũng có sự tăng trưởng rõ rệt so với 
năm ngoái.

8
developer phổ biến



KHÔNG 76.40%

23.6%CÓ

Theo khảo sát, gần một phần tư số Developer cho biết họ có tham gia vào các open source 
project. 100% developer cho biết họ thường xuyên sử dụng các dự án open source.

Khoảng 70% Developer làm việc với các open source của Javascript, PHP và Python.

9
Developer có �óng góp
 cho Open Source không?



HỌC CÁC KHOÁ HỌC ONLINE

Stackoverflow.com 

Github.com 

Codeacademy.com

Ngoài những trang nước ngoài, những trang blog tại Việt Nam như Techtalk.vn, Viblo, hay Kipalog chính là nơi mà các 
lập trình viên có thể trò chuyện và chia sẻ kiến thức của mình. Đặc biệt, Techtalk.vn còn thường xuyên có những sự kiện 

công nghệ với sự góp mặt chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu trong thị trường Tech.

77%
cập nhật tin tức

Medium.com

Techtalk.vn

Viblo.asia

Slimshare.com

Kipalog

33%
THAM GIA CÁC SỰ KIỆN

CÔNG NGHỆ

29%
ĐĂNG KÝ CÁC KHOÁ

HỌC NGẮN HẠN

17%
CoderSchool

Nordic Coder

INTEK

Vietnam Mobile Day

Vietnam Web Summit

TechFest

Tech Summit
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top nguồn học lập trình



NHÀ TUYỂN DỤNG
�ang nghĩ gì?
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nhà tuyển dụng quan tâm 
�iều gì ở cv của devEloper?

Từng có một quan niệm sai lầm rằng nhà tuyển 

dụng ưu tiên các ứng viên xuất phát từ các 

trường CNTT Top đầu thị trường. Nhưng thực 

tế, điều họ quan tâm chính là kinh nghiệm và 

năng lực làm việc thực tế của ứng viên.

Ngoại ngữ cũng đang là một kĩ năng bắt buộc 

của Developer.

Kinh nghiệm
thực tế

Demo dự án
(Github, portfolio)

Học vấn

Ngoại ngữ
(Tiếng Anh/Nhật)

Kỹ năng
mềm

90.50%

72.70%

41.70%

23.70%

8.20%



Giới thiệu nội bộ

Thông qua
các kênh tuyển dụng

(TopDev, Vietnamworks, ITViec...)

Cộng đồng IT

Trường đại học

Social media, blog

Trang tuyển dụng
công ty

Tech Event/ Meetup

Hackathon

58.5%

51.2%

27.3%
25.3%

23.7%
21.4%

20.3%
18.7%
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nhà tuyển dụng tìm ứng viên
qua kênh nào?

Đôi khi, những trường hợp tuyển dụng 
thành công thường không thông qua 
các quy trình tuyển dụng chính thống 
mà thường đến từ mối quan hệ của nhà 
tuyển dụng hoặc nhân viên trong công 
ty (Referral).

Điều này cũng vô tình làm hạn chế việc 
tuyển dụng các Developer có năng lực 
trong tương lai.



DevOps là một văn hóa làm việc hướng đến việc kéo 
hai giai đoạn phát triển - vận hành xích lại gần nhau, 
nhằm mục đích rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm. 
DevOps biến một người có một kỹ năng duy nhất 
thành một người đa năng bao gồm lập trình, xây dựng 
hạ tầng và cấu hình, thử nghiệm, xây dựng và phát 
hành.

Ngoài các kỹ năng trên, 1 DevOps Engineer (phát triển 
từ một Developer hoặc một chuyên viên hệ thống) cần 
thêm kỹ năng mã hóa, các nền tảng Cloud, Unit Test, 
phân phối CI/CD, giám sát tự động...

DevOps giờ đây đã trở thành một trong những 
trọng tâm chính giúp định hình thế giới phần 
mềm trong vài năm qua. Các chuyên gia nói 
rằng DevOps sẽ là xu hướng chủ đạo và mức độ 
phổ biến của nó sẽ đạt đến đỉnh cao vào năm 
2019.

Việc áp dụng DevOps đã tăng khoảng 8% từ 
năm 2015 đến năm 2016 và con số này dự kiến 
sẽ tăng đáng kể trong năm 2019.

DevOps lên ngôi

14
it trending



Blockchain ở Việt Nam đang cùng xuất phát điểm với thế giới.

Các dự án nở rộ và sự quan tâm của các Chính phủ đang đưa các quốc gia châu Á trở thành 
điểm đến sôi động của lĩnh vực Blockchain (Blockchain Hub). Công nghệ Blockchain mang 
đến nhiều những ý tưởng mới, việc áp dụng thành công có thể đẩy những công ty lớn ra 
phía sau, thậm chí là ở Mỹ.

Tính đến tháng 8/2018, đã có hơn 430.000 dự án mã nguồn mở và 800 startup trên thế 
giới hoạt động trên nền tảng Blockchain. Riêng ngành công nghiệp tài chính - thanh toán, 
Blockchain dự đoán sẽ mang lại giá trị kinh tế 20,3 tỷ USD vào năm 2030.

15
công nghệ blockchain bùng nổ



AI & Machine Learning sẽ là xu hướng chủ đạo cho các doanh nghiệp trong tương lai. Chúng có thể 
xử lý lượng thông tin khổng lồ cũng như giải phóng nhân viên CNTT để thực hiện nhiều công việc 
khác quan trọng hơn, thúc đẩy doanh thu và tăng trải nghiệm khách hàng.

Với những làn sóng đầu tư và phát triển tại Việt Nam trong những năm qua, các “ông lớn” trong 
nước như FPT, Viettel, VNG… đều đã bắt đầu nghiên cứu và cho ra đời nhiều giải pháp, ý tưởng phát 
triển sản phẩm ứng dụng AI vào thực tế cuộc sống. Không chỉ những công ty lớn, hàng trăm các 
startup cũng đã và đang ứng dụng những công nghệ này trực tiếp vào sản phẩm của mình. Có thể 
kể đến những cái tên như Cinnamon AI Labs, Elsa Speak, Abivin, InfoRe…Đây là một dấu hiệu rõ 
ràng nhất cho một xu hướng công nghệ mạnh mẽ, một làn sóng mới tại Việt Nam trong thời gian 
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ai & machine learning
�ạt tầm cao mới



những công nghệ lập trình
phổ biến tại việt nam
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69.8% 68.5% 65.1% 57.0% 45.3% 39.8% 38.8% 34.4% 30.7%

Javascript HTML CSS SQL Java PHP Python C# .Net

Trong 6 năm liền, JavaScript vẫn là ngôn ngữ lập trình thông dụng nhất. Trong khi đó, Python đã vượt qua C# trở 
thành ngôn ngữ có tốc độ phát triển nhanh nhất nhờ sự phát triển của các xu hướng AI và Machine Learning trong 
những năm gần đây.

Các lựa chọn ngôn ngữ của Developer cũng bị ảnh hưởng bởi mức độ thông dụng và tính ứng dụng của chúng vào 
các sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

18
công nghệ sử dụng
thông dụng nhất



49.6% 36.9%
27.8% 27.2% 17.6% 13% 8.5% 7.8% 7.4%

Laravel Node.JS ReactJS VueJS Angular .Net Core Spring Django Tensorflow

Laravel và Node.JS tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, với VueJS 
và .Net Core cũng ngày càng thu hút được nhiều developer hơn. 

19
frameworks, libraries
và tools



58.7%
41.2%

32.9% 25.9% 19.7% 18.0% 14.1% 13.4% 11.1%

MySQL SQL
Server

Postgre
SQL

MongoDB SQLite Redis Elastic
search

MariaDB Oracle

Vẫn giữ ngôi đầu bảng, MySQL và SQL Server luôn là hai database 
phổ biến nhất và được ứng dụng nhiều nhất.

20
database



34.9% 34.3% 34.2% 28.9% 25.8% 24.9% 19.3% 18.9% 18.0%

Visual Studio
Code

Visual
Studio

Notepad++ Sublime
Text

PHPstorm IntelliJ Android
Studio

Eclipse Atom

Visual Studio Code đã có chiến thắng sát sao với Visual Studio cho vị trí Developer Environment Tool 
thông dụng nhất.

Developer chuyên về mobile apps thường chọn Android Studio và Xcode, trong khi lựa chọn nổi bật nhất 
của DevOps và SysAdmin là Vim. Data Scientist thường sẽ chọn IPython/Jupyter, PyCharm, và RStudio.

21
development environment
nổi bật nhất



Windows

MacOS

Linux-based

BSD/Unix

49.90%

26.70%

23.20%

0.20%

Có tới một nửa số developer cho biết họ dùng Windows trong khi số 
còn lại thì chia đều cho MacOS và Linux.

22
hệ �iều hành chính
của developer



Agile 
Scrum
Kanban
Pair programming

85.4% 
62.7%
35.2% 
28.4% 

Agile và Scrum vẫn là những methodologies thông dụng 
nhất cho developer để quản lí tiến độ của dự án.

23
methodologies
thông dụng nhất
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Developer tại việt nam
�ang nghĩ gì?



Phát triển chuyên sâu
công nghệ mình đang làm

Lập công ty riêng

Theo đuổi công nghệ mới

Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ
& các kỹ năng mềm

Lên cấp quản lý
(Project Manager, IT Manager...)

Khác

33.90%

9.90%

6.60%

2.80%

25.70%

19.40%

Developer chủ yếu muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp của 
họ theo hướng kĩ thuật.  

Đa phần các developer có độ tuổi 25 - 30 đều có mong 
muốn mở được công ty riêng của mình.
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Developer nghĩ mình sẽ 
làm gì trong 5 năm tới?



Developer thường hài lòng hơn khi 
nghĩ về sự nghiệp của mình so với 
công việc hiện tại. 

18%

53%

15%

10%

4%

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Rất không hài lòng

Developer 
nghĩ gì về  
công việc 

của họ?

Nhóm developer có tuổi đời 
từ 35 trở lên có mức độ hài 
lòng cao nhất về sự nghiệp 
cũng như là công việc hiện 
tại của họ. 
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Có đến 3⁄4 số developer sẵn sàng thay đổi môi trường làm việc nếu có cơ hội phù hợp.

59.8% 24.3% 15.9%

Tôi không tìm việc,
nhưng sẵn sàng với cơ hội mới

Tôi không hứng thú
với công việc mới

Tôi chủ động
tìm việc

27
Developer có �ang
tìm kiếm việc làm không?



Thông thường, developer ưu tiên 
mức lương và quyền lợi nhất khi 
tìm kiếm công việc mới, tiếp 
theo đó là loại công nghệ mà họ 
phải làm việc với. 

Lợi ích và thưởng 

Ngôn ngữ lập trình, frameworks, 
và các công nghệ khác mà họ sẽ 
phải làm việc với.

Cơ hội thăng tiến

Văn hóa làm việc

Cơ hội được 
làm việc tại nhà

28
Điều gì ở công việc
thu hút developer?



MỨC LƯƠNG CỦA DEVELOPER
Dựa trên thông tin lương cung cấp từ các ứng viên ngành IT cùng 
với dữ liệu từ các vị trí đăng tải, chúng tôi đã tiến hành phân tích 
và xác định những kỹ năng đang được trả lương cao nhất trên thị 
trường đặc thù của Việt Nam.

1,318 USD Mức lương trung bình mà đa phần các nhà tuyển 
dụng sẵn sàng trả cho Developer có kinh nghiệm

16-27% Tỉ lệ tăng lương trong năm 2018
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Các vị trí liên quan tới Web Developer có mức nhu cầu cao nhưng đồng thời cũng có 
mức lương khá cạnh tranh. Các vị trí liên quan tới Lead và Manager có mức lương cao. 

"FRESHER" DEVELOPER
347 USD - 412 USD

$
mobile DEVELOPER

517 USD - 988 USD

$
FRONT-END  DEVELOPER
408 USD - 732 USD

BACK-END  DEVELOPER
511 USD - 1127 USD

FULL-STACK  DEVELOPER
1359 USD - 1683 USD
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MỨC THU NHẬP CỦA
DEVELOPER theo vị trí



Sau 1 năm làm việc, mức lương của Developer thường sẽ tăng đến mức đáng kể.

Các nhà tuyển dụng cũng gặp rất nhiều khó khăn cho việc tuyển dụng những vị trí từ cấp quản lí trở lên 
do những đòi hỏi và yêu cầu gắt gao.

MỚI TỐT NGHIỆP
330 USD - 515 USD 525 USD - 1150 USD 1550 USD - 2350 USD > 2300 USD

(Dưới 2 năm làm việc)
CÓ KINH NGHIỆM

(Trên 2 năm làm việc)
CẤP QUẢN LÝ

(Trên 5 năm làm việc)
GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CẤP CAO HƠN 

(Trên 10 năm làm việc)
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MỨC THU NHẬP CỦA DEVELOPER
theo số năm kinh nghiệm



Engineering Manager, DevOps Specialist và Data Scientist là những vị trí được 
trả lương hậu hĩnh nhất.

Developer càng có nhiều kinh nghiệm luôn được ưu tiên ở những vị trí cạnh 
tranh/quan trọng. Nhưng vẫn có những lĩnh vực được trả nhiều hơn hẳn so với 
các ngành khác là Data scientists và DevOps Specialist.
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MỨC THU NHẬP CỦA
DEVELOPEr theo lĩnh vực
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$1,071 $1,023 $997 $1,057 $1,185

PYTHON .NET PHP JAVA C++

C++ là ngôn ngữ được trả lương 
cao nhất, trung bình $1,185. Tiếp 

theo là Python và Java.

5 ngôn ngữ lập trình
�ược trả lương cao nhất

$1,089
$893 $762

Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng

Lương vị trí IT tại TP. HCM vẫn cao hơn các thành phố 
khác, tuy nhiên độ chênh lệch không quá đáng kể.

$833
$1,089

$786

$1,563

$1,121

DEVELOPER TECH LEAD TESTER PROJECT
MANAGER

KHÁC

Trong đội ngũ phát triển, vị trí Project Manager có 
mức lương cao nhất.



34mức lương ai engineer có thể 
lên �ến $22,000/năm

AI Engineer/Machine Learning Engineer $1,678

Data Scientist $1,537

DevOps Engineer $1,505

Công nghệ AI được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá đã đạt mức hoàn thiện sau một quảng thời 
gian phát triển nhất định. Riêng tại thị trường Việt Nam, hiện có rất nhiều startup lớn nhỏ đang phát 
triển các dự án tiềm năng liên quan đến trực tiếp đến AI và Machine Learning. Cũng chính vì sự phát 
triển này mà mức lương cũng độ nóng của kỹ sư AI sẽ tăng mạnh trong những năm sắp tới. 



35dự �oán nhân lực it tại việt nam
2018 - 2020

2019

cần
350,000

thiếu
90,000

2018

cần
320,000

thiếu
75,000

2020

cần
400,000

thiếu
100,000

Thiếu hụt nhân sự luôn là một bài toán nan giải cho thị trường IT, dù xu hướng lương 
thưởng và phúc lợi đang tăng mạnh cho ngành này, nhưng nhiều chuyên gia dự báo năm 
2019 Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 70.000 đến 90.000 nhân sự IT. 
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