Giới công nghệ Việt Nam đang đứng trước hai làn sóng, thứ nhất là làn sóng các
quỹ đầu tư nước ngoài chú ý và tìm đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn, sẽ có thêm
nhiều startup mới (do cá nhân hoặc tổ chức lập nên) ra đời và được đầu tư, làn
sóng thứ hai là gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực liên quan
đến fintech như AI, data science, big data, cyber security. Kèm theo đó là xu hướng
bắt buộc của chuyển đổi số (Digital Transformation), bất kỳ công ty nào cũng đều
có nhu cầu tuyển dụng nhân sự CNTT, vì vậy cũng dẫn việc gia tăng mạnh nhu cầu
tuyển dụng lượng nhân sự này.
Trong một sự kiện công nghệ gần đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam cần phát triển thêm 50.000 doanh nghiệp
công nghệ thông tin (ICT) để đẩy nhanh chuyển đối số Việt Nam. Việt Nam sẽ
tuyên bố chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, để tiến tới một nền kinh tế số, xã
hội số. Cũng chính vì vậy, làn sóng khởi nghiệp công nghệ (tech startup), cũng như
việc gia tăng các dự án startup từ các công ty lớn đã có mặt trên thị trường, cũng
góp phần không nhỏ trong xu hướng gia tăng nhu cầu nhân sự CNTT như hiện nay,
thị trường khan hiếm và bản thân các nhà lập trình viên đều hiểu rõ giá trị của họ
nên giữ chân nhân sự thực sự làm đau đầu nhiều doanh nghiệp.
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Chân dung về lập trình viên Việt Nam

Lập trình viên tại Việt Nam
được trả bao nhiêu trong năm 2019?

14

32
Lập trình viên tại nơi làm việc
& những lựa chọn công nghệ nổi bật

22
Những nền tảng công nghệ dự đoán
sẽ phát triển mạnh mẽ

Hiện trạng và nhu cầu tuyển dụng
nhân lực IT Việt Nam trong tương lai

45.578
1.151

ứng viên IT tham gia

nhà tuyển dụng tham gia

150.000+

dữ liệu việc làm được
phân tích

Việt Nam đã gây được sự chú ý khiến cho các công ty công nghệ
trong khu vực tìm đến để thuê hoặc xây dựng đội ngũ phát triển
sản phẩm tại đây, làn sóng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực
công nghệ ngày càng mạnh, đặc biệt sau các thương vụ đầu tư lớn
cho các startup công nghệ. Làn sóng chuyển mình của các doanh
nghiệp truyền thống (Digital Transformation - DX) như du lịch,
nông nghiệp, bất động sản...đều muốn làm DX và thương mại điện
tử. Điều này dẫn đến việc tăng mạnh nhu cầu nhân sự CNTT trên
diện rộng trong những năm sắp tới. Trong hội nghị Vietnam ICT
Summit 2019 gần đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam cần phát triển thêm 50.000
doanh nghiệp công nghệ thông tin (ICT) để đẩy nhanh chuyển đối
số Việt Nam.
Nguồn thông tin
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 - ngày 25 tháng 7 năm 2019, chúng
tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến từ hàng ngàn khách hàng, đối tác,
ứng viên và nhà tuyển dụng trong ngành IT. Bên cạnh đó, sử dụng
dữ liệu tuyển dụng của TopDev trong 4 năm qua cũng góp phần tạo
nên tính chính xác và khách quan cho bản báo cáo này.

DEVELOPER
PERSONAS

Phần lớn, độ tuổi trong bản khảo sát này là từ 20 - 34 tuổi. Có rất nhiều lập trình viên đã bắt đầu việc code từ
sớm. Có khoảng 8,5% các ứng viên cho biết mình bắt đầu code trước năm 20 tuổi. Hiện số lượng lập trình viên
ở Việt Nam thuộc độ tuổi trẻ chiếm đại đa số với 52,2% lập trình viên ở độ tuổi 20 - 29 tuổi.

Có đến hơn 90% phản hồi của chúng tôi thu nhận được chỉ ra rằng
phần lớn các lập trình viên, hoặc những người làm việc trong lĩnh
vực công nghệ vẫn là Nam giới. Nữ giới chỉ chiếm khoảng 6%, tuy
nhiên tỷ lệ nữ cũng đã có sự gia tăng đáng kể đặc biệt là nhóm có
2 năm kinh nghiệm trở lên.

Hiện tại đa số các lập trình viên vẫn tập trung chủ yếu tại khu
vực TP.HCM và Hà Nội, chỉ có 5% lượng lập trình viên có mặt
tại Đà Nẵng.

Lượng lập trình viên cấp cao hơn 5 năm kinh nghiệm chiếm
khoảng 31% lượng lập trình viên dưới 3 năm kinh nghiệm chiếm
khoảng 53%.

Hiện có gần 60% người trả lời mình là Back-end developer,
Full-stack developer là vị trí đứng thứ 2 với 48%. Sự thống trị
của các xu hướng và các công nghệ web đã giúp cho số lượng
Web Developer tăng mạnh mẽ hơn.

4.9%
22.7%
3.3%
16.8%
52.4%
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.

59.2%

70.0%

57.9%

37.8%

48.2%

32.0%
30.3%
23.3%
17.5%
9.3%

35.4%
25.2%
22.4%
12.3%
8.6%
4.2%

Có đến 70% lập trình viên cho biết rằng, phần lớn họ cập nhật kiến thức của mình thông qua blog hơn là qua những kênh media khác. Khác với các
lập trình viên quốc tế, cập nhật kiến thức nhiều thông qua Twitter, các lập trình viên tại Việt Nam sẽ cập nhật qua các fanpage công nghệ lập trình,
cũng như các group facebook chuyên sâu của các hội nhóm thuần tech. Để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình mới, học qua tài liệu chính thức
(official documentation) cũng là một cách mà các lập trình viên cập nhật kiến thức cho riêng mình.

39.7%
47.3%
4.2%
8.8%

51.4%
35.6%
7.6%
2.7%
2.6%

Đối với phần lớn lập trình viên, họ không chỉ code tại công ty, mà
phần lớn thường có những dự án riêng của mình tại nhà. 88%
người làm khảo sát đã trả lời rằng họ có làm dự án riêng bên ngoài.

Khoảng 51.4% các lập trình viên dành khoảng 1 tiếng cho
các dự án cá nhân. Có đến 43.2% các lập trình viên dành ra
từ 2 đến 5 tiếng cho việc code các dự án cá nhân.

13.6%
0.3%
Cũng như những gì đang diễn ra trên thị trường, đa phần các lập trình viên vẫn chủ yếu sử dụng hệ điều hành Windows,
26% sử dụng MacOS, phần còn lại sử dụng linux

Tôi chủ động
tìm việc

Tôi không hứng thú
với công việc mới

14.1%

24.1%

61.8%

Tôi không
59.8%tìm việc,
nhưng sẵn sàng
với cơ hội mới

Có 3/4 số developers sẵn sàng thay đổi môi trường làm việc nếu có cơ hội phù hợp.

Có 3 yếu tố quan trọng mà nhà tuyển dụng cần chú ý khi tuyển lập trình viên chính là: lương thưởng, công nghệ
đủ hấp dẫn, và cơ hội thăng tiến trong công việc.

DEVELOPER
@workplace

Điều gì khiến bạn hài lòng
hơn ở công việc?
44.2%
33.3%
25.1%
24.9%
22.9%
21.0%

3.5/5

19.3%

Ở thời điểm hiện tại, đa phần các lập trình viên khá hài lòng
với công việc hiện tại.

17.6%

19.1%

12.9%

44% lượng người trả lời rằng việc có một lộ trình phát triển rõ ràng sẽ khiến họ muốn cống hiến nhiều hơn trong công việc. Kế đến, 33% cho rằng việc được đào tạo
chuyên môn sẽ khiến họ gắn kết hơn với công ty hiện tại. Vì vậy mức lương không phải là một yếu tố quan trọng nhất cho việc giữ người trong ngành công nghệ.

59.7%
43.6%
70.2%

Theo nhóm

Đa phần các lập trình viên thích làm việc theo nhóm. Việc làm việc Có đến 59% các thành viên cho rằng việc đoàn kết chính là yếu
tố quan trọng nhất giúp việc hoạt động nhóm trở nên hiệu quả
nhóm sẽ giúp công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả hơn
hơn

69.3%
43.9%
41.2%
37.8%
33.2%
30.4%
16.2%
9.4%
4.9%
3.4%
3.4%
3.1%
0.9%
0.1%

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù có rất nhiều công nghệ mới đang
dần thịnh hành hơn, nhưng Javascript vẫn là công nghệ lập
trình được nhiều người sử dụng nhiều nhất trong công việc. Kế
đến là Java, PHP, Python và C#.

49.4%

Laravel

36.8%

NodeJS

27.3%
ReactJS

27.1%
VueJS

18.2%

12.5%

Angular

.Net Core

8.2%

8.2%

Spring

Django

Đối với các framework được dùng nhiều nhất tại Việt Nam, Laravel vẫn đang dẫn đầu, kế đến là VueJS
và .Net Core. cũng ngày càng thu hút được nhiều developer hơn

MySQL và SQL Server vẫn giữ ngôi
đầu bảng và được các lập trình viên
ưu tiên sử dụng nhiều nhất.

MySQL

SQL
Postgre MongoDB SQLite
Server
SQL

Redis

Elastic MariaDB Oracle
search

34.3% 34.2% 34.0%
29.3% 26.5% 23.4%
19.2% 19.0% 18.0%
Visual Sublime IntelliJ Visual
Studio
Studio
Text
Code

Xcode Android PhpStorm
Studio

Atom

Pycharm

Bên cạnh đó, sau nhiều năm, Visual
Studio Code vẫn giữ vị trí dẫn đầu là
IDE được nhiều lập trình viên ưu tiên
sử dụng nhất. Đối với DevOps và
System Admin thì Vim vẫn là ưu tiên
hàng đầu.

Hiện nay, Unit testing vẫn chiếm đa số trong các loại testing. Tuy nhiên hiện cũng có một lượng lớn các lập trình viên chưa thật sự
chú trọng đến loại hình testing cho dự án của mình.

React Native

2/3 số lượng lập trình viên mobile đang phát triển ứng dụng mobile Hiện nay cross-platform cũng là một lựa chọn khá phổ biến.
trên chính nền tảng của nó (dùng native tools).
React Native được bình chọn là một trong những công nghệ
không thể thiếu cho việc phát triển ứng dụng cross-platform.

25.7%
20.5%
18.0%
16.0%
15.6%
15.1%
13.5%
12.1%
10.1%
8.6%
8.3%
5.8%

Như báo cáo năm 2018 TopDev từng đề cập, xu hướng AI và
Machine Learning hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu. Có đến 25% lập
trình viên muốn tìm hiểu về công nghệ này và mong muốn
được học về AI trong năm 2019. Ngoài ra DevOps cũng đang
một trong những xu hướng mà các back-end, system admin
đang muốn hướng tới.

2019 là một năm thực sự quan trọng đối với cộng đồng
lập trình, một đế chế DevOps và việc áp dụng mô hình
Agile lên đến 97% đang được hình thành trong cộng
đồng ngày một lớn mạnh.

$1.089

Devops là một văn hóa làm việc hướng đến việc đem hai
giai đoạn phát triển - vận hành xích lại gần với nhau
nhằm rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm. Devops
yêu cầu người kỹ sư phải hoàn thiện bản thân mình với
những kỹ năng xây dựng hạ tầng và cấu hình, thử
nghiệm, xây dựng và phát hành. Trong những năm sắp
tới, Devops sẽ là một từ vị trí quan trọng mà nhiều công
ty đang tìm kiếm, đặc biệt là những công ty có hệ thống
lớn.

$1,546
$1,898
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Mức lương của vị trí này có thể lên đến 450 triệu đồng /
năm.

$1.792
$1,256

$1.578

Trong 3 năm gần đây, từ Data Science đã không còn quá xa lạ
với cộng đồng công nghệ tại Việt Nam. Những công ty lớn như
FPT, VNG hay Vintech đều có những vị trí quan trọng là các kỹ
sư IT có trình độ cao. Ngày nay, tại các nước Đông Nam Á và
đặc biệt là tại Việt Nam, ngành tài chính, bất động sản, y tế,
marketing và nhiều ngành nghề khác cũng đã có nhiều bước
tiến hoá vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu hiệu quả.
Theo Intel, Xu hướng “thông minh hóa” doanh nghiệp, đặc biệt
là ứng dụng AI Machine Learning là một vùng đất màu mỡ cho
Data Science phát triển mạnh mẽ hơn. Theo các báo cáo gần
đây, Big Data là nhu cầu đang tăng trưởng lớn đến nỗi
Software AG, Oracle, IBM, Microsoft, SAP, EMC, HP và Dell đã
chi hơn 15 tỉ USD cho các công ty chuyên về quản lí và phân
tích dữ liệu. Ngành công nghiệp Big Data có giá trị hơn hàng
trăm tỉ USD và đang tăng nhanh với tốc độ 10% mỗi năm,
nhanh gấp đôi so với tổng ngành phần mềm nói chung. Mức
lương của Data Scientist ở Việt Nam hiện tại có thể lên đến
470 triệu đồng / năm.

$2,102
$1,611
$1,378

Artificial Intelligence - AI đã đạt sự chín muồi nhất định tại
thị trường Việt Nam. Với một thời gian dài phát triển, các
dự án gần đây từ cá các công ty lớn nhỏ tại Việt Nam đã
chứng tỏ sự sẵn sàng cho các cuộc cách mạng về AI trong
những năm tiếp theo.
Sự phát triển của các platform (OpenAI, OpenCV, TensorFlow, Caffe...), vấn đề về thuật toán không còn quá khó
khăn, phần còn lại là có đủ dữ liệu (hoặc là lớn, hoặc là chất
lượng) để AI phát huy tác dụng. Có đến hơn 73% công ty
công nghệ đang có ý định ứng dụng AI vào các sản phẩm
của mình. Điều này cũng khiến cho nhu cầu về các kỹ sư AI
hiện cũng đang ở mức báo động. Mức lương của một kỹ sư
AI giỏi có thể lên đến 500 triệu một năm.
Mức lương của AI Engineer ở Việt Nam hiện tại có thể lên
đến 520 triệu đồng / năm.

$2,090
$1,206

$1,531
$1,134

$1,022
$578

Project Manager (PM) là người đảm bảo dự án hoàn thành đúng deadline, đảm bảo mỗi người trong dự án làm đúng
nhiệm vụ của mình. Họ phải hiểu điểm mạnh, điểm yếu của từng người để bố trí. Họ là người biến những thứ mong muốn
của BA/PO trở thành hiện thực thông qua việc làm việc với những thành viên khác. PM đôi khi đảm nhận cả vai trò của
BA/PO (PM truyền thống), thậm chí cả System Architect + UX Designer cũng được PM kiêm nhiệm.

$3,213
$1,506

$2,673
$1,498

$1,998
$1,402

Với sự bùng nổ của ngành phần mềm những năm gần đây thì Solution Architect là đang là một hướng đi rất quan trọng mà các bạn
lập trình cần hướng tới. Solution Architect là người có thể vẽ ra một lộ trình để xây dựng phần mềm đáp ứng được các yêu cầu về
functional và non-functional của phần mềm đó. Solution Architect còn cần phải có coding prototype để chứng minh tính khả thi của
các giải pháp, implement những xử lý core, xử lý phức tạp, tạo sẵn khung cho hệ thống để các lập trình viên có thể làm việc dựa trên
đó. Để làm được điều này, Một chuyên gia trong lĩnh vực Solution Architect sẽ buộc phải có kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực công
nghệ. Đây cũng là một ví trí được trả lương khá cao trong nhiều năm qua.

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.

$1,322

15%-18%

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

Tỉ lệ tăng lương 6 tháng
đầu năm 2019

$1.497

$1,071

$1,023

$997

$1,057

$1,185

$1.340
$1.269
$1.123
$1.120
$1.028
$1.012
$989
$867
$859
$817
$787

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

Hiện nay vị trí hiếm và được trả lương cao nhất chính là các kỹ sư ML/AI engineer, Data Scientist,
và DevOps. Ở thời điểm hiện tại, những vị trí này vẫn rất khó tuyển người vì các công nghệ này
chưa phát triển lâu tại Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí full-stack developer vẫn dễ tuyển dụng hơn và
hiện đang nằm trong top những vị trí được trả lương cao nhất, không đổi sau nhiều năm.

MỚI TỐT NGHIỆP

(Dưới 2 năm làm việc)

CẤP QUẢN LÝ
(Trên 5 năm làm việc)

GIÁM ĐỐC & CẤP CAO HƠN
(Trên 10 năm làm việc)

CẤP QUẢN LÝ
(Trên 5 năm làm việc)

GIÁM ĐỐC & CẤP CAO HƠN
(Trên 10 năm làm việc)

CÓ KINH NGHIỆM
(2-4 năm làm việc)

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.

2015

+45%

+47%

+50%

+56%

2016

2017

2018

2019

2020

TĂNG TRƯỞNG MẠNH
Nhu cầu tuyển dụng CNTT sẽ tăng mạnh vào năm 2019, Các lý do chính dẫn đến tăng trưởng nóng với nhân sự CNTT có thể kể đến
như: Việt Nam đã gây được sự chú ý khiến cho các công ty công nghệ trong khu vực tìm đến để thuê hoặc xây dựng đội ngũ phát
triển sản phẩm; làn sóng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ ngày càng mạnh, đặc biệt sau các thương vụ đầu tư lớn cho
các startup công nghệ; làn sóng chuyển mình của các doanh nghiệp truyền thống trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, bất động
sản... sang làm về chuyển đổi số và thương mại điện tử.

GẦN 80% vIỆC LÀM IT YÊU CẦU NHÂN SỰ CÓ KINH NGHIỆM
Cách đây 15 năm ngành CNTT được định vị bởi nhiều công ty gia công phần mềm lớn. Tuy nhiên, xu hướng này đang chuyển dần
sang làm sản phẩm và dịch vụ sáng tạo để tạo ra giá trị lớn hơn. Chính vì lẽ đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình đô là một nhu
cầu cấp bách. Các số liệu của TopDev từ hơn 250 khách hàng cho thấy, các nhà tuyển dụng đang nhắm đến các lập trình viên senior
hoặc có ích nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên.

2019
cần thiếu
350,000 90,000

2020
cần thiếu
400,000 100,000

2021
cần thiếu
500,000 190,000

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. Theo số liệu của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, cả nước hiện có 235 trường đại học, trong đó có 153 trường đào tạo CNTT, hàng năm có khoảng 50.000 sinh viên
CNTT ra trường, trong đó chỉ có 30% làm việc được ngay, 70% phải đào tạo bổ sung. Bài toán đào tạo Nhân sự IT chất lượng đang
dần trở thành trọng tâm của cả ngành Giáo dục & các doanh nghiệp CNTT hiện nay để đáp ứng công việc.

– Nền tảng tuyển dụng chuyên IT tại Việt Nam với hơn 300.000 Developer Profile
– Đơn vị tiên phong và duy nhất trong lĩnh vực IT tại Việt Nam giúp xây dựng và phát triển Thương
Hiệu Tuyển Dụng – Employer Brand cho hàng trăm công ty/tập đoàn trong và ngoài nước
– Đơn vị uy tín chuyên khảo sát, phân tích và phát hành các báo cáo Quý/Năm về thị trường IT và
nhân lực IT tại Việt Nam
– Đơn vị tổ chức 2 sự kiện công nghệ quy mô lớn nhất Việt Nam: Vietnam Mobile Day và Vietnam
Web Summit

TopDev cũng đồng thời là Đơn vị sở hữu Cộng đồng Lập trình viên lớn nhất Việt Nam với hơn 372.400 Follower.

372.400

300.000

1.800.052

4.735.926

VIETNAM IT LANDSCAPE 2019 (Q1/19)
IT MARKET IN VIETNAM 2018 (Q4/18)

Link

