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Tóm tắt: 

Sự bất bình đẳng trong phân công công việc gia đình vẫn còn tồn tại từ trước cho đến nay, mặc 
dù Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều điều luật nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của nam và 
nữ. Nghiên cứu sử dụng “thời gian” như là biến định lượng để đo lường sự khác biệt thời gian 
của vợ và chồng dành cho công việc gia đình bằng phương pháp hồi qui OLS và hồi qui phân vị. 
Thời gian dành cho công việc nội trợ và chăm sóc con cái dẫn đến sự khác biệt trong cơ cấu quỹ 
thời gian ngủ nghỉ và cũng ảnh hưởng đến thời gian làm việc tạo thu nhập. Để người phụ nữ 
đóng góp nhiều hơn cho gia đình và xã hội, cần có sự phối hợp và chia sẻ của các thành viên 
trong gia đình, đặc biệt cần có sự thay đổi quan điểm việc nhà và sự chia sẻ của người chồng. 

         Từ khóa: Giới; Công việc nội trợ; Chăm sóc con cái; Mức đóng góp thu nhập; Thời gian 
làm việc tạo thu nhập. 

Abstract: 

 The inequality in division of housework and child care has existed from the past to now 
although our Communist Party and the Government have released many articles of laws to 
protect the equality between men and women. This research uses variable ‘time’ as a quantitative 
variable to measure the difference in time which the wife and the husband reserve for their 
family. This research applies OLS and quantile regression. Time for housework and child care 
leads to the difference in time spending for sleeping and relaxing and even time for earning 
money. Women contribute more and more to the family and the society, it is necessary to 
cooperate and to share housework and child care among all members in a family and especially 
the husband needs to change the point of view of housework and his share of housework. 
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