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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

 Tiền lƣơng không chỉ là phạm trù kinh tế mà còn là yếu tố hàng đầu của 

các chính sách xã hội liên quan trực tiếp tới đời sống của ngƣời lao động. Tiền 

lƣơng là nguồn sống chủ yếu của ngƣời lao động và gia đình họ. Tiền lƣơng 

kích thích ngƣời lao động nâng cao năng lực làm việc, phát huy mọi khả năng 

vốn có để tạo ra năng suất lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Tiền 

lƣơng còn tác động tích cực đến việc quản lý kinh tế, tài chính, quản lý lao 

động, kích thích sản xuất. Nhƣ vậy, tiền lƣơng có một vai trò rất lớn không chỉ 

đối với riêng bản thân ngƣời lao động mà còn đối với cả nền kinh tế đất. Trải 

qua  các thời kỳ, chính sách về tiền lƣơng của Nhà nƣớc đã có những sự thay 

đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tình hình lạm phát đang ở 

mức cao, chính sách tiền lƣơng đang thể hiện nhiều bất cập, đời sống của ngƣời 

lao động gặp nhiều khó khăn. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt các 

cuộc đình công trong khu vực doanh nghiệp và hiện tƣợng chảy máu chất xám 

trong khu vực các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nƣớc. Mặt khác, để 

thực hiện cam kết khi gia nhập WTO nền kinh tế nƣớc ta phải đƣợc vận hành 

theo nguyên tắc thị trƣờng và không phân biệt đối xử, trong đó chính sách tiền 

lƣơng phải điều chỉnh cho phù hợp với nguyên tắc này. Tiền lƣơng tối thiểu là 

một trong các chế độ tiền lƣơng, có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống tiền 

lƣơng, có ảnh hƣởng tới toàn bộ chính sách tiền lƣơng. Tiền lƣơng tối thiểu 

không chỉ áp dụng cho lao động giản đơn mà nó còn là khung pháp lý quan 

trọng, là cơ sở để trả công lao động toàn xã hội. Việc quy định mức lƣơng tối 

thiểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Nhà nƣớc, các đơn vị sử 

dụng lao động trong lĩnh vực quản lý, sử dụng lao động mà cả đối với đời sống 

của ngƣời lao động. Tuy nhiên, trƣớc biến động của tình hình giá cả nhƣ hiện 

nay, mức tiền lƣơng tối thiểu quy định hiện tại là quá thấp. Mặc dù Nhà nƣớc đã 

điều chỉnh mức tiền lƣơng tối thiểu hàng năm, song nó vẫn chƣa thực sự phù 
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hợp với tình hình thực tế, chƣa thực hiện đƣợc chức năng bảo đảm cho ngƣời 

lao động ở mức sống tối thiểu. Chính vì thế tác giả lựa chọn đề tài “Chế độ tiền 

lƣơng tối thiểu ở Việt Nam” nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tiền 

lƣơng tối thiểu cũng nhƣ thực tiễn áp dụng chế độ tiền lƣơng này, đồng thời 

luận văn cũng chỉ ra những điểm bất cập của pháp luật cũng nhƣ đƣa ra một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu trong 

hệ thống pháp luật lao động Việt Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài: 

 Tiền lƣơng là một vấn đề rất phức tạp trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam. 

Trong thời gian qua, dƣ luận trong nhân dân cũng nhƣ giới nghiên cứu, các nhà 

lãnh đạo, các nhà quản lý, hoạch định chính sách đã bàn nhiều về vấn đề tiền 

lƣơng nói chung cũng nhƣ tiền lƣơng tối thiểu nói riêng. Tuy nhiên, các đề tài 

nghiên cứu về tiền lƣơng hay tiền lƣơng tối thiểu lại chủ yếu đi sâu vào các lĩnh 

vực cụ thể và dƣới góc độ kinh tế. Chẳng hạn có các đề tài, bài báo sau: 

 + Lê Vĩnh Điển (2005) “Cải cách chế độ tiền lƣơng trong khu vực hành 

chính của Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế. 

 + Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội (1997) “Xác định Tiền lƣơng tối 

thiểu chung, tiền lƣơng tối thiểu vùng giai đoạn 1996-2000”, Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ. 

 + Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2005) “Đánh giá tình hình áp dụng 

mức tiền lƣơng tối thiểu trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và 

các giải pháp điều chỉnh”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội. 

 + Vụ Tiền lƣơng - Tiền công (2007) “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống 

văn bản pháp quy về tiền lƣơng đáp ứng yêu cầu hội nhập”, Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội. 
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 + Vụ Tiền lƣơng - Tiền công (2007) “Các nội dung khung làm tiền đề 

xây dựng Luật Tiền lƣơng tối thiểu”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Lao 

động, Thƣơng binh và Xã hội. 

 + TS. Lê Thanh Hà (2009) “Cần thiết lập cơ chế quản lý tiền lƣơng trong 

các doanh nghiệp”, Tạp chí Lao động – Xã hội số 361 

 + Trần Thu Hƣơng (2004) “Tiền lƣơng tối thiểu: Thực trạng và Giải 

pháp”, Tạp chí Lao động và Xã hội số 247 

 + PGS.TS.Nguyễn Tiệp (2008) “Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền 

lƣơng dƣới tác động của WTO và hội nhập quốc tế tầm nhìn đến 2020”, Tạp chí 

Lao động và Xã hội số 349 

 Các đề tài và bài báo nói trên đã nêu lên đƣợc thực trạng chế độ tiền 

lƣơng và tiền lƣơng tối thiểu và đã đƣa ra một số giải pháp nhằm khắc phục 

những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện chế độ tiền lƣơng hiện hành. Tuy 

nhiên, các giải pháp này chủ yếu đƣợc đặt ra để giải quyết các vấn đề dƣới góc 

độ kinh tế. Các công trình nghiên cứu chuyên sâu dƣới góc độ luật học lại rất ít 

và có thể nói là hầu nhƣ chƣa có. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm: 

 - Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tiền lƣơng tối thiểu 

 - Nghiên cứu, đánh giá các quy định về chế độ tiền lƣơng tối thiểu qua 

từng thời kỳ lịch sử của Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới 

 - Nêu lên những định hƣớng, kiến nghị, các giải pháp cụ thể để nâng cao 

hiệu quả thực hiện Tiền lƣơng tối thiểu trong thời gian tới. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài này chủ yếu nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chế độ tiền lƣơng 

tối thiểu nhƣ nghiên cứu lý luận về chế độ tiền lƣơng tối thiểu, lƣợc sử hình 

thành, đánh giá mặt tích cực và hạn chế đối với các quy định của pháp luật và 

trong quá trình tổ chức thực hiện tiền lƣơng tối thiểu, nghiên cứu các quy định 
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của các nƣớc trên thế giới về tiền lƣơng tối thiểu, đƣa ra các định hƣớng, kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chế độ tiền lƣơng tối thiểu ở Việt Nam. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

 Để đạt đƣợc những mục đích nêu trên, luận văn chủ yếu dựa trên cơ sở 

phƣơng pháp luận của Triết học Mác –Lê nin, của lý luận chung về nhà nƣớc và 

pháp luật, đặc biệt là quan điểm, vai trò quyết định của kinh tế đối với pháp luật 

và vai trò định hƣớng của pháp luật đối với vấn đề tiền lƣơng. Ngoài ra, những 

phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể: logic, lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh và 

thống kê...đƣợc sử dụng phù hợp với từng mặt, từng lĩnh vực của đề tài. 

6. Đóng góp mới của luận văn: 

  Thứ nhất: nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về chế độ tiền lƣơng 

nói chung và chế độ tiền lƣơng tối thiểu nói riêng 

 Thứ hai: chỉ ra thực trạng, những ƣu nhƣợc điểm của chế độ tiền lƣơng 

tối thiểu hiện hành, những kinh nghiệm của một số nƣớc trong việc thực hiện 

tiền lƣơng tối thiểu và rút ra bài học cho Việt Nam 

 Thứ ba: Đƣa ra đƣợc những quan điểm, định hƣớng nhằm hoàn thiện chế 

độ tiền lƣơng tối thiểu ở Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận văn: 

 Ngoài mục lục, lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ 

lục, Luận văn gồm 3 chƣơng: 

 Chƣơng 1: Khái quát chung về chế độ tiền lƣơng, tiền lƣơng tối thiểu 

 Chƣơng 2: Chế độ Tiền lƣơng tối thiểu trong pháp luật lao động Việt 

Nam và thực tiễn áp dụng 

Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tiền lƣơng tối thiểu 

ở Việt Nam   
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CHƢƠNG 1 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƢƠNG, TIỀN LƢƠNG TỐI THIỂU 

1.1 Khái quát chung về tiền lƣơng 

1.1.1 Khái niệm, bản chất, vai trò và chức năng của tiền lƣơng 

1.1.1.1 Khái niệm và bản chất của tiền lƣơng 

 Tiền lƣơng không chỉ là phạm trù kinh tế mà còn là yếu tố hàng đầu của 

các chính sách xã hội có liên quan trực tiếp tới đời sống của ngƣời lao động. 

Khái niệm “tiền lƣơng” xuất hiện khi có sự sử dụng sức lao động của một bộ 

phận dân cƣ trong xã hội một cách có tổ chức và đều đặn bởi một bộ phận dân 

cƣ khác. 

 Theo lý thuyết kinh tế của Adam Smith 14: Cơ sở tiền lƣơng là giá trị 

tƣ liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống ngƣời công nhân và gia đình họ. Adam 

Smith đã chỉ ra các yếu tố ảnh hƣởng tới tiền lƣơng là trình độ phát triển kinh tế 

xã hội của mỗi đất nƣớc, đặc điểm lao động của con ngƣời, điều kiện làm việc, 

tính chất công việc, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. 

 Theo lý thuyết tiền lƣơng của David Ricardo 14: Ông coi lao động là 

hàng hóa. Tiền lƣơng đƣợc xác định trên giá cả tự nhiên và xoay quanh nó. Giá 

cả tự nhiên của hàng hóa lao động là giá trị những tƣ liệu sinh hoạt nuôi sống 

ngƣời công nhân và gia đình họ. 

 Trong lý thuyết tiền lƣơng của Adam Smith và các nhà kinh tế học tƣ sản 

đều cho rằng tiền lƣơng là giá cả của lao động. Điều đó có nghĩa là nó chịu sự 

tác động của kinh tế thị trƣờng. 

 Theo quan niệm của C. Mac trong Quyển I Tập II Phần IV về Tiền công: 

Tiền công là giá cả của hàng hóa - sức lao động, biểu hiện ra bên ngoài nhƣ là 

giá cả của lao động. Đã là hàng hóa thì hàng hóa sức lao động cũng có giá trị và 

giá trị sử dụng. Giá trị sức lao động, xét về mặt cơ cấu, gồm ba bộ phận: Chi phí 

(giá trị các tƣ liệu sinh hoạt) để có thể nuôi sống và duy trì khả năng hoạt động 
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của bản thân ngƣời công nhân; Chi phí để nuôi sống gia đình ngƣời công nhân; 

Chi phí để đào tạo, nâng cao trình độ cho công nhân. 

 Tuy nhiên những quan niệm trên về tiền lƣơng của các nhà kinh tế học tƣ 

sản và của Mac mới chỉ dừng lại ở chủ nghĩ tƣ bản, trong nền kinh tế thị trƣờng. 

Trong Xã hội chủ nghĩa (XHCN), giai đoạn đầu chúng ta chƣa hoàn toàn quan 

niệm sức lao động là hàng hóa, ngƣời lao động chƣa đƣợc hoàn toàn tự do bán 

sức lao động của mình mà phụ thuộc vào việc sử dụng có kế hoạch của Nhà 

nƣớc. Trong nền kinh tế XHCN, tiền lƣơng đƣợc Nhà nƣớc phân phối cho 

ngƣời lao động một cách có kế hoạch theo số lƣợng và chất lƣợng lao động mà 

mỗi ngƣời cống hiến. Nhƣ vậy, tiền lƣơng chịu sự tác động của quy luật phát 

triển cân đối, có kế hoạch cũng nhƣ phân phối theo lao động. Nền kinh tế 

XHCN là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và chịu sự chi phối trực tiếp của 

Nhà nƣớc nên thang, bảng lƣơng, mức lƣơng và các chế độ chính sách đối với 

ngƣời lao động đều do nhà nƣớc thống nhất quản lý, ban hành. Chính chính 

sách tiền lƣơng đó đã không tạo đƣợc động lực cho ngƣời lao động phát huy 

khả năng và sức sáng tạo trong lao động, làm cho nền kinh tế kém phát triển, 

đời sống của ngƣời lao động không đƣợc nâng cao. Nhận thức đƣợc những bất 

cập của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Đảng và Nhà nƣớc ta đã có những 

chuyển đổi theo cơ chế mới – kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Chính sách tiền lƣơng cũng có sự thay đổi theo cơ chế mới này. Những năm 

gần đây, việc sử dụng lao động đã đƣợc thực hiện bằng các hợp đồng lao động 

(tức là có sự thỏa thuận của hai bên về vấn đề sử dụng lao động và mức trả 

công). Nhƣ vậy có nghĩa là phạm trù hàng hóa sức lao động đã đƣợc công nhận, 

tiền lƣơng không chỉ là phạm trù phân phối mà còn là phạm trù trao đổi, phạm 

trù giá trị. Sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt, có giá trị đặc biệt bởi vì 

lao động của con ngƣời là một trong những yếu tố quan trọng nhất và giữ vai 

trò quyết định trong quá trình sản xuất. Vì vậy trong khi hoạch định chính sách 

tiền lƣơng cần đánh giá đúng vai trò quyết định của con ngƣời.  
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Trong nền kinh tế thị trƣờng, tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền giá trị sức 

lao động, là giá cả sức lao động. Cũng nhƣ các thị trƣờng khác, thị trƣờng sức 

lao động hoạt động theo quy luật cung cầu. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền thuê 

mƣớn, sử dụng và trả công phù hợp với giá trị sức lao động theo đúng pháp luật 

của nhà nƣớc. 

Nhƣ vậy tiền lƣơng đƣợc hiểu là số lƣợng tiền tệ mà ngƣời sử dụng lao 

động trả cho ngƣời lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc pháp luật quy định hoặc hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng 

lao động. 

Từ khái niệm trên cho thấy bản chất của tiền lƣơng là giá cả sức lao 

động, đƣợc hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động, thông qua sự thỏa thuận 

giữa ngƣời có sức lao động và ngƣời thuê mƣớn, sử dụng sức lao động đồng 

thời chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế trong đó có quy luật cung cầu.  

Tuy nhiên, thực tế ở nƣớc ta hiện nay, sự thỏa thuận giữa ngƣời lao động 

và ngƣời sử dụng lao động về tiền lƣơng vẫn chỉ là tƣơng đối. Tiền lƣơng chƣa 

phản ánh đúng bản chất là giá cả của một loại hàng hóa đặc biệt và chịu sự tác 

động của các quy luật kinh tế. Chính thực trạng thị trƣờng lao động của nƣớc ta 

hiện nay cung lao động luôn lớn hơn cầu đã đẩy ngƣời lao động ở vào thế yếu 

hơn so với ngƣời sử dụng lao động và tiền lƣơng phần lớn phụ thuộc vào quyết 

định của ngƣời sử dụng lao động. 

1.1.1.2 Vai trò của tiền lƣơng 

Tiền lƣơng có một vai trò rất lớn không chỉ đối với riêng bản thân ngƣời 

lao động mà còn đối với cả nền kinh tế đất nƣớc. Vai trò đó đƣợc thể hiện ở 

những điểm sau: 

Thứ nhất, tiền lƣơng luôn gắn liền với ngƣời lao động, là nguồn sống chủ 

yếu của bản thân và gia đình ngƣời lao động. Tiền lƣơng không chỉ giúp họ tái 

sản xuất sức lao động đã bị tiêu hao trong quá trình lao động mà còn giúp ngƣời 

lao động nuôi sống gia đình họ, trang trải những chi phí phát sinh do gặp rủi ro 
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trong cuộc sống. Mặt khác, tiền lƣơng còn giúp ngƣời lao động có thể nâng cao 

đƣợc trình độ (kỹ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ) để đáp ứng tốt hơn cho 

quá trình lao động. Tiền lƣơng kích thích ngƣời lao động nâng cao năng lực làm 

việc của mình, phát huy mọi khả năng vốn có để tạo ra năng suất lao động, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế.  

 Thứ hai, tiền lƣơng tác động tích cực đến việc quản lý kinh tế, tài chính, 

quản lý lao động, kích thích sản xuất, ở cả cấp vĩ mô (nhà nƣớc) và cấp vi mô 

(doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình…). Nếu chính sách tiền lƣơng đúng đắn, 

hợp lý sẽ tạo đƣợc tâm lý yên tâm, ổn định, phấn khởi của ngƣời lao động và do 

đó sẽ kích thích đƣợc họ phát huy khả năng lao động, sáng tạo, phát triển sản 

xuất. Tiền lƣơng còn là một trong những công cụ kinh tế để Nhà nƣớc quản lý 

kinh tế, tài chính và bình ổn xã hội. 

1.1.1.3 Chức năng của tiền lƣơng 

 Chức năng thước đo giá trị sức lao động: Tiền lƣơng biểu thị giá cả sức 

lao động, là thƣớc đo để xác định mức tiền công các loại lao động, là căn cứ để 

thuê mƣớn lao động, là cơ sở để xác định đơn giá sản phẩm 

 Chức năng tái sản xuất sức lao động: Thu nhập của ngƣời lao động dƣới 

hình thức tiền lƣơng đƣợc sử dụng một phần đáng kể vào việc tái sản xuất giản 

đơn sức lao động mà chính bản thân họ đã bỏ ra cho quá trình lao động nhằm 

mục đích duy trì năng lực làm việc lâu dài, có hiệu quả cho các quá trình làm 

việc sau và phần còn lại đảm bảo cho các nhu cầu thiết yếu của các thành viên 

trong gia đình ngƣời lao động. Đời sống của bản thân và gia đình ngƣời lao 

động chịu sự tác động của các thay đổi về các điều kiện kinh tế và sự biến động 

trên các lĩnh vực hàng hóa, giá cả. Do vậy, tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động 

phải đủ bù đắp những hao phí sức lao động tính cả trƣớc, trong và sau quá trình 

lao động cũng nhƣ những biến động về giá cả trong sinh hoạt, những rủi ro hoặc 

các chi phí khác phục vụ cho việc nâng cao trình độ ngành nghề của ngƣời lao 

động. 
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 Chức năng kích thích: Khi ngƣời lao động làm việc có năng suất cao, 

hiệu quả rõ rệt thì chủ sử dụng lao động làm cần quan tâm tới tiền lƣơng để kích 

thích ngƣời lao động. Ngoài ra, ngƣời sử dụng lao động cần áp dụng các biện 

pháp thƣởng. Số tiền này bổ sung cho tiền lƣơng, mang tính chất nhất thời, 

không ổn định nhƣng lại có tác động mạnh mẽ tới năng suất, chất lƣợng và hiệu 

quả lao động. 

 Chức năng tích lũy: Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động phải đảm bảo duy 

trì đƣợc cuộc sống hàng ngày trong thời gian làm việc và còn dự phòng cho 

cuộc sống lâu dài khi họ hết khả năng lao động hay gặp rủi ro. 

1.1.2 Các nguyên tắc cơ bản của tiền lƣơng 

Thứ nhất, nguyên tắc trả lương trên cơ sở chất lượng và hiệu quả lao 

động 

 Lao động là hàng hóa có giá trị sử dụng đặc biệt. Thuộc tính đặc biệt của 

hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa tƣ liệu sản xuất và tƣ liệu tiêu dùng ở 

chỗ khi sử dụng - tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị của chính bản thân nó. 

Chính vì vậy, khi phân phối phải trên cơ sở lao động hao phí. Thƣớc đo số 

lƣợng và chất lƣợng lao động tiêu hao là thời gian lao động và trình độ nghề 

nghiệp của mỗi ngƣời, hoặc số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm đƣợc sản xuất ra. 

Nhƣ vậy, những lao động có trình độ nghề nghiệp cao, thành thạo và chất lƣợng 

cao, làm việc nhiều thì đƣợc trả công cao và ngƣợc lại. Những lao động ngang 

nhau phải trả công ngang nhau. Phân phối theo lao động không có nghĩa là lao 

động tạo ra bao nhiêu giá trị, mức hƣởng thụ của họ tùy thuộc vào kết quả sản 

xuất đƣa lại, không cần tính đến giá trị sức lao động bỏ ra, không tính đến sự 

tham gia của các yếu tố vốn và các yếu tố khách quan tác động vào. Phân phối 

theo lao động là căn cứ vào lƣợng lao động tiêu hao để phân phối lƣợng giá trị 

mới sáng tạo ra tƣơng ứng với giá trị sức lao động đã hao phí. 

 Tuy nhiên, trong quan hệ hợp đồng lao động, tiền lƣơng do hai bên thỏa 

thuận, do vậy, để thực hiện nguyên tắc này là điều không đơn giản mà còn cần 
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sự hỗ trợ của nhiều thiết chế, công cụ pháp lý khác nhƣ: thỏa ƣớc lao động tập 

thể, hệ thống thang bảng lƣơng, chế độ phụ cấp…Mặt khác, nguyên tắc này 

không đồng nghĩa với quan niệm cho rằng mọi ngƣời đều là chủ của quá trình 

sản xuất mà còn phải tính đến sự tham gia của các yếu tố khác nhƣ vốn, năng 

lực quản lý, giá trị doanh nghiệp…và các yếu tố khách quan tác động vào. Do 

đó, việc thực hiện nguyên tắc trả lƣơng theo số lƣợng, chất lƣợng và hiệu quả 

lao động còn phải đặt trong mối tƣơng quan với các nguyên tắc và nội dung 

khác của luật lao động. 

Thứ hai, nguyên tắc trả lương phải căn cứ vào điều kiện lao động cụ thể 

 Trong quá trình thực hiện công việc hay nhiệm vụ, ngoài đòi hỏi có trình 

độ lành nghề nhất định, còn đòi hỏi ngƣời lao động có sự cố gắng về mặt sức 

lực, cơ bắp, thần kinh, tâm lý ở mức độ cần thiết. Đòi hỏi thứ hai này đƣợc phản 

ánh qua tiêu hao lao động trong quá trình làm việc cần đƣợc bù đắp lại ở mức 

tƣơng ứng. Mức tiêu hao lao động trong quá trình lao động tùy thuộc vào điều 

kiện và môi trƣờng lao động cụ thể. Còn điều kiện và môi trƣờng lao động lại 

quy định bởi mức độ nặng nhọc của công việc hay nhiệm vụ, đó là sự tác động 

tổng hợp của hàng loạt các yếu tố vệ sinh môi trƣờng lao động và tâm sinh lý 

lao động có ảnh hƣởng đến trạng thái, chức năng cơ thể con ngƣời, đến khả 

năng làm việc, sức khỏe, năng suất và hiệu quả lao động. 

 Việc nghiên cứu, xác định và phân loại các yếu tố về môi trƣờng và điều 

kiện lao động một cách khoa học là cơ sở để quy định chế độ tiền lƣơng, thông 

qua chế độ phụ cấp nhằm bù đắp hao phí lao động cho ngƣời lao động. Chính vì 

vậy cần quan tâm tới thu nhập của ngƣời lao động làm việc trong các ngành 

nghề nặng nhọc, độc hại; quan tâm đến đời sống của họ khi làm việc, sinh sống 

ở những vùng có điều kiện khó khăn, khí hậu khắc nghiệt… nhằm điều chỉnh 

kịp thời để đảm bảo lợi ích của ngƣời lao động, khi có những biến động làm ảnh 

hƣởng tới thu nhập và đời sống của họ. 

Thứ ba, nguyên tắc trả lương phải trên cơ sở năng suất lao động 
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 Năng suất lao động là yếu tố quyết định sự tăng trƣởng và ổn định nền 

kinh tế quốc dân và vì vậy đây là yếu tố quyết định quá trình tích lũy và tái sản 

xuất mở rộng. Tiền lƣơng là một bộ phận thu nhập quốc dân, là công cụ và hình 

thức cơ bản để thực hiện phân phối theo lao động. Điều đó cũng có nghĩa xét ở 

tầm vĩ mô chỉ đƣợc phép phân phối và tiêu dùng trong phạm vi thu nhập quốc 

dân. Chính vì vậy, mức độ tăng tiền lƣơng không đƣợc tăng cao hơn năng suất 

lao động. Nếu việc trả công cao hơn năng suất lao động sẽ cản trở quá trình tích 

lũy và tái sản xuất. Ngƣợc lại, coi trọng tích lũy sẽ ảnh hƣởng tới đời sống của 

ngƣời lao động. Nhƣ vậy, trong phạm vi quốc gia cũng nhƣ trong từng đơn vị 

sử dụng lao động thì giữa tốc độ thay đổi về tiền lƣơng và tốc độ thay đổi năng 

suất lao động cần đảm bảo mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau, điều này cho phép 

vừa bảo vệ đƣợc quyền lợi của ngƣời lao động, lợi ích của ngƣời sử dụng lao 

động, của xã hội. Song, trong thực tế cho thấy để giải quyết hài hòa các nội 

dung nói trên là điều không đơn giản, vì vậy bên cạnh những quy định cứng của 

Nhà nƣớc rất cần có sự điều chỉnh linh hoạt, mềm dẻo giữa các chủ thể trong 

quan hệ lao động nhằm thực hiện nguyên tắc trên. 

1.2 Khái quát chung về tiền lƣơng tối thiểu 

1.2.1 Khái niệm tiền lƣơng tối thiểu 

 Tiền lƣơng tối thiểu có nguồc gốc xa xƣa vào những năm 1792-1750 

trƣớc công nguyên, thời vua Namurabi của Babilon đã định ra tiền lƣơng và quy 

định nó thành một điều trong Bộ luật. 

 Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, tiền lƣơng tối thiểu đƣợc thể chế hóa 

thành đạo luật ở nhiều nƣớc nhƣ Hà Lan (6/1945); Ấn Độ (1948); Pháp 

(1950)…và vấn đề này đƣợc tổ chức lao động quốc tế (ILO) sớm khẳng định và 

ghi nhận trong nhiều Công ƣớc và Khuyến nghị. 

 Tại Điều 3 Khoản 3 Công ƣớc số 26 ngày 30/5/1928 của Tổ chức lao 

động quốc tế (ILO) về thiết lập những phƣơng pháp ấn định lƣơng tối thiểu quy 

định nhƣ sau: “Các mức lương tối thiểu được ấn định là bắt buộc với những 
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người sử dụng lao động và những người lao động hữu quan, những mức lương 

tối thiểu đó không thể bị hạ thấp bởi những người được sử dụng lao động và 

những người lao động dù là bằng thỏa thuận cá nhân hay bằng hợp đồng tập 

thể, trừ khi nhà chức trách có thẩm quyền cho phép chung hoặc cho phép đặc 

biệt”. 

 Theo Công ƣớc 131 về ấn định tiền lƣơng tối thiểu do ILO ban hành năm 

1970 và Khuyến nghị kèm theo số 135 đã xác định “bảo đảm cho những người 

làm công ăn lương một sự bảo đảm xã hội cần thiết dưới dạng mức tiền lương 

tối thiểu đủ sống”. Hay nói cách khác mức lƣơng tối thiểu là mức tiền lƣơng 

duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu cho ngƣời lao động làm công ăn lƣơng. Trong 

tuyên bố Chƣơng trình hành động tại hội nghị thế giới ba bên năm 1976 về việc 

làm, phân phối thu nhập và tiến bộ xã hội, ILO đã khuyến nghị: “Đảm bảo mức 

sống tối thiểu là một trong những nội dung cơ bản trong chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội và chính sách tiền lương của mỗi nước”. 

 Điều 56 Bộ luật Lao động ban hành ngày 05 tháng 7 năm 1994 quy định: 

“Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, bảo đảm cho người lao 

động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường bù đắp 

sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng 

và được dùng làm căn cứ để tính các mức lương cho các loại lao động khác”. 

 Trong giáo trình Luật Lao động Việt Nam đã đƣa ra khái niệm về tiền 

lƣơng tối thiểu nhƣ sau: “Tiền lương tối thiểu được hiểu là số tiền nhất định trả 

cho người lao động tương ứng với trình độ lao động giản đơn nhất, cường độ 

lao động nhẹ nhàng nhất diễn ra trong điều kiện lao động bình thường, số tiền 

đó đảm bảo nhu cầu tiêu dùng các tư liệu sinh hoạt ở mức tối thiểu cần thiết để 

tái sản xuất sức lao động của bản thân người người lao động”16. Bản thân 

cụm từ “tiền lương tối thiểu” đã thể hiện nó là mức tiền công thấp nhất, có thể 

là mức tiền công thấp nhất trong nƣớc, mức tiền công thấp nhất trong vùng hay 

mức tiền công thấp nhất trong ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, dù ở phạm vi nào thì 
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cá nhân, tổ chức sử dụng lao động cũng không thể trả thấp hơn mức tiền công 

tối thiểu mà Nhà nƣớc đã quy định. Trong khái niệm trên “Tiền lƣơng tối thiểu 

được hiểu là số tiền nhất định” chƣa thể hiện rõ đƣợc đặc trƣng thấp đến mức 

không thể thấp hơn của tiền lƣơng tối thiểu.  

 Nhƣ vậy, tiền lƣơng tối thiểu đƣợc hiểu là mức trả công lao động thấp 

nhất trả cho ngƣời lao động tƣơng ứng với trình độ lao động giản đơn nhất, 

cƣờng độ lao động nhẹ nhàng nhất diễn ra trong điều kiện lao động bình thƣờng 

nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho ngƣời lao động phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội. 

 Từ khái niệm trên cho thấy tiền lƣơng tối thiểu có những dấu hiệu đặc 

trƣng sau: 

 - Tiền lƣơng tối thiểu đƣợc xác định tƣơng ứng với trình độ lao động giản 

đơn nhất, chƣa qua đào tạo nghề. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu tƣơng ứng với cƣờng độ lao động nhẹ nhàng nhất, 

không đòi hỏi tiêu hao nhiều năng lƣợng thần kinh, cơ bắp. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu đƣợc tính tƣơng ứng với môi trƣờng và điều kiện 

lao động bình thƣờng, không có tác động xấu của các yếu tố điều kiện lao động. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu đƣợc tính tƣơng ứng với nhu cầu tiêu dùng ở mức 

độ tối thiểu cần thiết. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu phải tƣơng ứng với mức giá tƣ liệu sinh hoạt chủ 

yếu cở vùng có mức giá trung bình. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi 

quốc gia. 

 Nhƣ vậy, tiền lƣơng tối thiểu không chỉ áp dụng cho lao động giản đơn 

mà còn là khung pháp lý quan trọng, là cơ sở để trả công cho ngƣời lao động 

toàn xã hội, là mức lƣơng mang tính bắt buộc ngƣời sử dụng lao động phải trả ít 

nhất là bằng chứ không đƣợc thấp hơn. Bởi mức tiền lƣơng tối thiểu do Nhà 

nƣớc quy định là số tiền công rất thấp, chỉ đảm bảo cho ngƣời lao động ở mức 
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sống tối thiểu, mà “nếu trả ít hơn nữa thì công nhân phải chịu sự túng thiếu, 

không thích hợp với phẩm cách con người”9. Trong kết cấu tiền lƣơng tối 

thiểu không bao gồm tiền lƣơng làm thêm giờ, phụ cấp làm việc ban đêm, phụ 

cấp trách nhiệm hay chức vụ, tiền ăn giữa ca và các khoản tiền lƣơng khác 

ngoài tiền lƣơng thông thƣờng hàng tháng do Chính phủ quy định. Mức lƣơng 

tối thiểu chung là căn cứ và nền thấp nhất để xây dựng các mức tiền lƣơng tối 

thiểu vùng, ngành. Tiền lƣơng tối thiểu có thể đƣợc quy định theo giờ, theo 

tuần, theo tháng. Các nƣớc Châu Âu và Mỹ thƣờng quy định mức lƣơng tối 

thiểu theo giờ, mức lƣơng tối thiểu theo tuần. Các nƣớc khu vực Châu Á thƣờng 

quy định mức lƣơng tối thiểu tháng gồm mức lƣơng tối thiểu chung, mức lƣơng 

tối thiểu vùng, mức lƣơng tối thiểu ngành. Ở nƣớc ta hiện nay mức lƣơng tối 

thiểu đƣợc quy định theo tháng. 

1.2.2 Ý nghĩa của tiền lƣơng tối thiểu 

Thứ nhất, đối với người lao động 

 Tiền lƣơng tối thiểu là sự đảm bảo có tính pháp lý của Nhà nƣớc đối với 

ngƣời lao động trong mọi ngành nghề, khu vực có tồn tại quan hệ lao động, bảo 

đảm đời sống tối thiểu cho họ phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Mục tiêu 

của chính sách tiền lƣơng tối thiểu là nhằm bảo vệ ngƣời lao động, bảo đảm cho 

ngƣời lao động tái sản xuất sức lao động. Điều đó không chỉ có ý nghĩa đối với 

việc đảm bảo sức khỏe cho ngƣời lao động mà còn đảm bảo khả năng cống 

hiến, lao động trong tƣơng lai của ngƣời lao động. 

 Chính sách tiền lƣơng tối thiểu còn có ý nghĩa trong việc loại trừ khả 

năng bóc lột có thể xảy ra đối với ngƣời lao động trƣớc sức ép của thị trƣờng. 

Khi cung lao động vƣợt cầu lao động (thị trƣờng lao động của Việt Nam luôn ở 

trong tình trạng này) nếu không có “lƣới an toàn” là tiền lƣơng tối thiểu do Nhà 

nƣớc quy định và đảm bảo thực hiện thì ngƣời sử dụng lao động có thể lợi 

dụng, gây sức ép nhằm trả công theo ý muốn.  
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 Tuy nhiên, vai trò của tiền lƣơng tối thiểu chỉ thực sự đạt đƣợc khi Nhà 

nƣớc có chính sách lƣơng tối thiểu hợp lý. Nếu Nhà nƣớc quy định lƣơng tối 

thiểu quá thấp thì sẽ không đảm bảo đƣợc mức sống tối thiểu của ngƣời lao 

động, tình trạng nghèo đói, bần cùng sẽ gia tăng. Nếu Nhà nƣớc quy định mức 

lƣơng tối thiểu quá cao, không thích ứng với nền kinh tế kém phát triển thì sẽ 

gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động và mặt khác còn có thể 

dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng. Bởi tiền lƣơng tối thiểu là cơ sở để tính 

các loại tiền lƣơng, tiền thƣởng, phụ cấp. Vì vậy, nếu tiền lƣơng tối thiểu quá 

cao, để đảm bảo cho lợi nhuận của mình, các doanh nghiệp sẽ hạn chế tối đa sự 

sử dụng nhân công. Do đó mục đích bảo vệ ngƣời lao động của chính sách tiền 

lƣơng tối thiểu sẽ không đạt đƣợc. 

Thứ hai, đối với nền kinh tế 

 Lƣơng tối thiểu là công cụ điều tiết của Nhà nƣớc trên phạm vi toàn xã 

hội và trong từng cơ sở kinh tế nhằm: 

 - Bảo vệ sức mua cho các mức tiền lƣơng trƣớc sự gia tăng của lạm phát 

và các yếu tố kinh tế khác. Bởi vậy, Nhà nƣớc phải phải căn cứ vào điều kiện 

kinh tế, biến động giá cả để điều chỉnh tiền lƣơng tối thiểu cho phù hợp với mức 

sống tối thiểu thực tế của ngƣời lao động. 

 - Loại bỏ sự cạnh tranh không công bằng của thị trƣờng lao động. Vì tiền 

lƣơng là một yếu tố cấu thành sản phẩm, do đó, nó cũng là một yếu tố để giảm 

giá thành sản phẩm. Chính vì thế, thông qua tiền lƣơng tối thiểu buộc các nhà 

sản xuất phải tìm cách khác để giảm giá thành sản phẩm. 

 - Phòng ngừa những cuộc xung đột trong các ngành nghề sản xuất kinh 

doanh. Sự xác định thỏa đáng các mức tiền lƣơng tối thiểu có thể xóa bỏ một 

trong những nguyên nhân gây nên xung đột giữa ngƣời sử dụng lao động và 

ngƣời lao động, góp phần ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

 - Thiết lập mối quan hệ ràng buộc kinh tế trong lĩnh vực sử dụng lao 

động, tăng cƣờng trách nhiệm của các bên trong quản lý và sử dụng lao động. 
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 - Tiền lƣơng tối thiểu không chỉ có chức năng bảo vệ lợi ích của ngƣời 

lao động và còn đảm bảo lợi ích của ngƣời sử dụng lao động, có chức năng 

khuyến khích đầu tƣ trong nƣớc và thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, thúc đẩy phân 

công lao động quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa 

Thứ ba, tiền lƣơng tối thiểu là sự đảm bảo có tính pháp lý của nhà nƣớc 

đối với ngƣời lao động có tham gia quan hệ lao động trong mọi khu vực kinh tế. 

Nó là cơ sở để xây dựng hệ thống thang, bảng lƣơng và còn là căn cứ để các 

bên thỏa thuận tiền lƣơng phù hợp với điều kiện, khả năng, lợi ích của các bên 

trong quan hệ lao động. 

1.2.3 Căn cứ xác định tiền lƣơng tối thiểu 

Tiền lƣơng tối thiểu là một chính sách đƣợc áp dụng ở tất cả các nƣớc có 

tền kinh tế thị trƣờng. Nó đƣợc áp dụng ở trên 90% các nƣớc thành viên của 

ILO. Tuy vậy, mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc quy định ở các quốc gia là khác 

nhau. Bởi tiền lƣơng tối thiểu  đƣợc xác định dựa trên nhiều các yếu tố, mà các 

yếu tố này ở mỗi quốc gia là khác nhau. Việc xác định tiền lƣơng tối thiểu 

không chỉ dựa trên việc xác định hệ thống các nhu cầu tối thiểu mà còn phải xét 

đến tỉ lệ giữa tiền lƣơng tối thiểu và tiền lƣơng trung bình trong xã hội cũng nhƣ 

tỉ lệ giữa tiền lƣơng tối thiểu với GDP theo đầu ngƣời. 

Việc xác định mức lƣơng tối thiểu cụ thể có phƣơng pháp riêng. Tổ chức 

Lao động Quốc tế có 3 Công ƣớc xác định mức tiền lƣơng tối thiểu: Công ƣớc 

số 26 (năm 1928) về cơ chế ấn định lƣơng tối thiểu 16, Công ƣớc số 99 (1951) 

về cơ chế ấn định lƣơng tối thiểu trong nông nghiệp 17, Công ƣớc số 131 

(1970) về ấn định lƣơng tối thiểu 18. Công ƣớc số 131 năm 1970 đƣợc Hội 

nghị toàn thể của ILO thông qua trên cơ sở ghi nhận Công ƣớc về Cơ chế ấn 

định lƣơng tối thiểu năm 1928, Công ƣớc về Bình đẳng trong trả công và Công 

ƣớc về Cơ chế ấn định lƣơng tối thiểu (nông nghiệp) năm 1951 
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Công ƣớc số 131 về ấn định lƣơng tối thiểu năm 1970 của ILO có quy 

định: Trong chừng mực có thể và thích hợp, xét theo thực tiễn và điều kiện quốc 

gia, những yếu tố cần lưu ý để xác định mức lương tối thiểu phải gồm: 

- Những nhu cầu của người lao động và gia đình họ, xét theo mức lương 

chung trong nước, giá sinh hoạt, các khỏan trợ cấp an toàn xã hội và mức sống 

so sánh của các nhóm xã hội khác 

- Những nhân tố về kinh tế, kể cả những đòi hỏi của phát triển kinh tế, 

năng suất lao động và mối quan tâm trong việc đạt tới và duy trì một mức sử 

dụng lao động cao (Điều 3). 

Nhƣ vậy, theo khuyến cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khi quy 

định tiền lƣơng tối thiểu cần chú ý một số căn cứ sau đây: 

- Hệ thống nhu cầu tối thiểu của ngƣời lao động và gia đình họ. Hệ thống 

nhu cầu này bao gồm các nhu cầu về mặt sinh học đối với một số mặt hàng thiết 

yếu theo định hƣớng và các nhu cầu xã hội nhƣ: ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, y tế, 

sinh hoạt văn hóa, giao tiếp xã hội, bảo hiểm tuổi già và nuôi con…Số lƣợng 

các nhu cầu và nhất là mức chi phí cho từng nhu cầu thƣờng có sự khác biệt 

giữa các quốc gia có sự khác nhau về điều kiện kinh tế - xã hội, tốc độ tăng 

trƣởng của nền kinh tế… 

- Mức tiền lƣơng chung trong cả nƣớc. 

- Chi phí và sự biến động của giá cả sinh hoạt. 

- Mối tƣơng quan về điều kiện sống giữa các tầng lớp dân cƣ trong xã 

hội. 

- Các nhân tố kinh tế - xã hội khác ảnh hƣởng đến tốc độ tăng trƣởng nền 

kinh tế, năng suất lao động. 

- Sự đạt đƣợc và giữ vững ở mức cao về mức độ có việc làm trên phạm vi 

vùng và quốc gia.  

 Ở tất cả các nƣớc áp dụng tiền lƣơng tối thiểu đều xác định tiền lƣơng tối 

thiểu dựa trên các căn cứ trên. Tuy nhiên, tùy từng nƣớc xác định căn cứ nào 
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quan trọng hơn và tƣơng ứng với nó là mức tiền lƣơng tối thiểu phù hợp để bảo 

vệ ngƣời lao động ở mức sống tối thiểu. Các yếu tố để xác định mức TLTT 

(theo quy định của ILO) nhƣ trên luôn có sự thay đổi, khi chúng thay đổi thì 

TLTT cũng phải đƣợc điều chỉnh cho phù hợp. Khoản 1 Điều 4 Công ƣớc 131 

năm 1970 về ấn định lƣơng tối thiểu của ILO quy định nhƣ sau: Mọi nước 

thành viên phê chuẩn Công ước này phải thiết lập và duy trì những cơ chế phù 

hợp với điều kiện và nhu cầu của đất nước mình, để ấn định và điều chỉnh trong 

từng giai đoạn những mức lương tối thiểu áp dụng cho những nhóm người làm 

công ăn lương 

 Ở Việt Nam việc xác định tiền lƣơng tối thiểu dựa trên các căn cứ sau: 

 a. Hệ thống các nhu cầu tối thiểu của ngƣời lao động và gia đình họ. Hệ 

thống nhu cầu tối thiểu này bao gồm các nhu cầu sinh học và nhu cầu xã hội 

bao gồm: nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, y tế, sinh hoạt văn hóa, giao tiếp 

xã hội, nuôi con…. 

 Theo tính toán của các nhà kinh tế thì chi phí tiền lƣơng tối thiểu đƣợc cụ 

thể nhƣ sau: (Tiền lƣơng tối thiểu (TLTT) 1 tháng là 100%) 8. 

Hạng mục 
Tỷ trọng (%) 

so với TLTT 

a. Chi cho bản thân ngƣời lao động 81.28 

 

Ăn 47 

Mặc, đồ dùng 13.03 

Nhà ở 03.92 

Thắp sáng 03.92 

Nƣớc 01.305 

Học tập, văn hóa 01.305 

Đi lại 01.74 

Thuốc chữa bệnh 00.87 

Giao tiếp xã hội 1.74 
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BHYT, BHXH 6.00 

b. Chi nuôi con 18.72 

 

b. Mức tiền lương chung của cả nước 

 Mức tiền lƣơng chung của cả nƣớc một mặt phản ánh giá cả của sức lao 

động cho từng loại lao động, một mặt phản ánh khả năng chi trả của Nhà nƣớc, 

doanh nghiệp và các các nhân, tổ chức khác có sử dụng sức lao động cho ngƣời 

lao động và mặt khác nó còn phản ánh chất lƣợng cuộc sống của ngƣời lao động 

trong xã hội. Việc xác định tiền lƣơng tối thiểu phải dựa trên căn cứ này để đảm 

bảo tiền lƣơng tối thiểu không quá thấp hoặc không quá cao so với giá cả chung 

trong thị trƣờng sức lao động đồng thời góp phần bảo vệ ngƣời lao động, bảo vệ 

ngƣời sử dụng lao động và đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định, bền 

vững. 

 c. Chi phí và sự biến động của giá cả sinh hoạt 

 Giá cả sinh hoạt (tức là các chi phí cho các nhu cầu thiết yếu đảm bảo 

cho sinh hoạt hàng ngày của ngƣời lao động) luôn có sự biến động do sự tăng 

trƣởng hay suy thoái kinh tế, hoặc là do có sự biến động của cung và cầu về các 

mặt hàng, dịch vụ. Sự biến động này có thể diễn ra hàng giờ, hàng ngày. Tuy 

nhiên, khi có sự biến động về giá cả thì Nhà nƣớc sẽ xem xét việc điều chỉnh 

tiền lƣơng tối thiểu cho phù hợp để đảm bảo cuộc sống cho ngƣời lao động. 

Thông thƣờng do chất lƣợng cuộc sống ngày càng đƣợc nâng cao, nhu cầu của 

con ngƣời ngày càng cao do đó giá cả luôn có chiều hƣớng gia tăng và vì vậy 

tiền lƣơng tối thiểu luôn đƣợc điều chỉnh theo hƣớng tăng lên. 

 d. Mối tương quan về điều kiện sống của các tầng lớp dân cư trong xã 

hội 

 Tiền lƣơng nói chung và tiền lƣơng tối thiểu không những là công cụ 

kinh tế mà còn là chính sách xã hội. Vì vậy, việc ban hành mức lƣơng tối thiểu 

có ảnh hƣởng rất lớn không chỉ với nền kinh tế mà đối với cả xã hội. Nhƣ trên 
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đã phân tích, tiền lƣơng tối thiểu là mức tiền công thấp nhất trong xã hội trả cho 

ngƣời lao động làm công việc giản đơn nhất, cƣờng độ lao động nhẹ nhàng nhất 

trong điều kiện lao động bình thƣờng, đảm bảo cho ngƣời lao động mức sống 

tối thiểu cần thiết. Tuy nhiên, với tƣ cách là một chính sách kinh tế xã hội, khi 

xác định tiền lƣơng tối thiểu, Nhà nƣớc cần phải tính đến mối tƣơng quan về 

điều kiện sống của các tầng lớp dân cƣ trong xã hội. Điều này không chỉ có ý 

nghĩa đối với việc đảm bảo công bằng trong việc trả công trong xã hội mà còn 

hạn chế sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cƣ. Đồng thời sự chênh 

lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cƣ ở các vùng miền cũng là căn cứ để 

xác định mức lƣơng tối thiểu vùng, mức lƣơng tối thiểu ngành cho phù hợp. 

 e. Các nhân tố kinh tế như tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức năng suất 

lao động 

Tốc độ tăng trƣởng kinh tế và mức năng suất lao động thể hiện kết quả 

lao động của ngƣời lao động. Căn cứ này thể hiện nguyên tắc điều chỉnh lƣơng 

(trả lƣơng theo nguyên tắc phân phối theo lao động và trên cơ sở năng suất lao 

động).  

g. Sự đạt được và giữ vững về mức độ có việc làm trên phạm vi vùng và 

quốc gia 

Nhƣ đã phân tích ở phần vai trò của tiền lƣơng tối thiểu về mối liên hệ 

giữa tiền lƣơng tối thiểu với tình trạng thất nghiệp. Vì vậy khi xác định tiền 

lƣơng tối thiểu cần phải tính đến yếu tố đảm bảo việc làm trên phạm vi vùng và 

quốc gia. Nếu mức lƣơng tối thiểu quá thấp thì mục đích bảo vệ ngƣời lao động 

của tiền lƣơng tối thiểu  không đạt đƣợc. Nếu mức lƣơng tối thiểu quá cao sẽ 

ảnh hƣởng đến khả năng chi trả và lợi ích của cá nhân, tổ chức sử dụng lao 

động. Vì vậy, mức tiền lƣơng tối thiểu cần phải tính toán hợp lý để đảm bảo khả 

năng đạt đƣợc và giữ vững mức độ có việc làm cho ngƣời lao động. Điều này 

có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chính sách xã hội của nhà nƣớc.  
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1.2.4 Hệ thống tiền lƣơng tối thiểu 

 Hệ thống tiền lƣơng tối thiểu của một quốc gia đƣợc xây dựng phụ thuộc 

vào các mối tƣơng quan kinh tế - chính trị - xã hội trong từng quốc gia. Cụ thể 

bao gồm các loại sau đây: 

 - Tiền lƣơng tối thiếu quốc gia do nhà nƣớc quy định và đƣợc áp dụng 

trên phạm vi toàn quốc với tất cả mọi ngƣời lao động, nó còn đƣợc gọi là “lƣới 

an toàn” chung cho mọi ngƣời lao động. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu theo khu vực kinh tế có sự phân biệt giữa tiền 

lƣơng tối thiểu của khu vực đầu tƣ nƣớc ngoài và khu vực kinh tế trong nƣớc. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu theo khu vực địa lý (vùng, địa phƣơng) do có sự 

chênh lệch về giá cả sinh hoạt giữa các địa phƣơng mà tiền lƣơng tối thiểu giữa 

các địa phƣơng có thể đƣợc quy định khác nhau. Ví dụ: Tiền lƣơng tối thiểu của 

thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh so với các huyện, tỉnh, thành phố 

còn lại…Mức lƣơng tối thiểu vùng là mức tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động 

làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thƣờng, bù đắp hao phí 

lao động giản đơn và có một phần tích lũy để sản xuất sức lao động mở rộng 

phù hợp với chỉ số giá cả sinh hoạt của mỗi vùng và giá tiền công thấp nhất trên 

thị trƣờng của vùng đó; vùng có mức tiền lƣơng tối thiểu thấp nhất phải bằng 

mức tiền lƣơng tối thiểu chung. 

 - Tiền lƣơng tối thiểu của đơn vị sử dụng lao động, của ngành kinh tế 

đƣợc hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các bên và thông thƣờng đƣợc ghi 

nhận trong thỏa ƣớc tập thể. Mức lƣơng tối thiểu ngành là mức tiền lƣơng thấp 

nhất trả cho ngƣời lao động làm công việc giản đơn nhất của ngành trong điều 

lao động bình thƣờng nhất của ngành, bù đắp hao phí lao động giản đơn và có 

một phần tích lũy để tái sản xuất sức lao động mở rộng. Mục tiêu của mức 

lƣơng tối thiểu theo ngành là nhằm đảm bảo cho ngƣời lao động đƣợc trả lƣơng 

phù hợp với năng suất lao động, hiệu quả kinh tế ở những ngành có nhiều lợi 

thế kinh doanh, có hiệu quả kinh tế cao, hoặc bảo vệ ngƣời lao động trong các 
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ngành có năng suất lao động thấp không bị trả lƣơng quá thấp tạo điều kiện để 

ổn định và phát triển của ngành. Mức tiền lƣơng tối thiểu này không đƣợc thấp 

hơn các mức lƣơng tối thiểu nói trên. 

 Tập hợp tất cả các loại tiền lƣơng tối thiểu nói trên ngƣời ta gọi là hệ 

thống tiền lƣơng tối thiểu của quốc gia. 

 1.2.5 Các mối quan hệ kinh tế - xã hội của tiền lƣơng tối thiểu trong nền 

kinh tế thị trƣờng 

1.2.5.1 Tiền lƣơng tối thiểu và tăng trƣởng kinh tế 

 Trong nền kinh tế thị trƣờng, tiền lƣơng tối thiểu là căn cứ để các bên 

thỏa thuận về tiền lƣơng. Tiền lƣơng tối thiểu là một trong những yếu tố hình 

thành chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp dựa trên mức tiền lƣơng 

tối thiểu do nhà nƣớc quy định hoặc mức tiền lƣơng tối thiểu thỏa thuận trong 

doanh nghiệp và định mức lao động, cùng với các chi phí lao động khác để xác 

định đơn giá tiền lƣơng. Căn cứ để trả lƣơng cho ngƣời lao động phụ thuộc vào 

sự đóng góp của lao động, năng suất lao động cá nhân và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Một chính sách tiền lƣơng tối thiểu đúng 

đắn sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động và tăng trƣởng kinh tế.  

 Tăng trƣởng kinh tế là điều kiện, tiền đề để tăng tiền lƣơng tối thiểu phù 

hợp với nền kinh tế, tuy nhiên còn phụ thuộc vào chính sách tiền lƣơng tối thiểu 

quốc gia. Thực tế ở các nƣớc trên thế giới cho thấy mức tiền lƣơng tối thiểu và 

mức tăng GDP có mối quan hệ với nhau. Xu hƣớng chung chia thành 4 nhóm 

nhƣ sau: 

 - Tỉ lệ giữa mức tiền lƣơng tối thiểu /GDP bình quân đầu ngƣời rất thấp 

(dƣới 40%) thƣờng rơi vào các nƣớc có nền kinh tế phát triển, GDP bình quân 

đầu ngƣời khá cao, các nƣớc này thƣờng có chính sách tiền lƣơng tối thiểu  và 

tiền lƣơng rất cao. 

 - Tỉ lệ giữa các mức tiền lƣơng tối thiểu /GDP bình quân đầu ngƣời vào 

loại trung bình (từ trên 40 đến dƣới 60%) . Các nƣớc này thƣờng là các nƣớc 
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đang phát triển, nhƣng có chính sách tiền lƣơng tối thiểu  và tiền lƣơng thấp, ƣu 

tiên cho tích lũy.  

 - Tỉ lệ giữa mức tiền lƣơng tối thiểu/GDP bình quân đầu ngƣời vào loại 

trên trung bình (trên 60% đến dƣới 100%), thƣờng là các nƣớc đang phát triển 

nhƣng có chính sách tiền lƣơng ƣu tiên cho tiêu dùng, thực hiện chính sách 

TLTT và tiền lƣơng tƣơng đối cao so với khả năng của nền kinh tế. 

 - Tỉ lệ giữa các mức tiền lƣơng tối thiểu/GDP bình quân đầu ngƣời cao 

(trên 100%) chủ yếu rơi vào nƣớc nghèo, có chính sách tiền lƣơng tối thiểu và 

tiền lƣơng rất cao, ƣu tiên cho tiêu dùng vƣợt quá khả năng của nền kinh tế. 

 Mặt khác, tiền lƣơng tối thiểu cũng tác động tới tăng trƣởng kinh tế, nếu 

chính sách tiền lƣơng tối thiểu  tác động tích cực tới tổng cầu. Tăng tiền lƣơng 

tối thiểu sẽ tác động kích thích tăng chi tiêu của dân cƣ, do vậy sẽ kích thích 

tăng tổng cầu về hàng hóa, dịch vụ, do đó sẽ có tác dụng khuyến khích phát 

triển sản xuất, tăng việc làm và tăng trƣởng kinh tế trong tƣơng lai. Tuy nhiên, 

tác động tiêu cực của tăng lƣơng tối thiểu thƣờng đƣợc xem xét trong mối quan 

hệ với lợi nhuận, quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. Nếu tăng tiền lƣơng tối 

thiểu mà làm giảm tỉ lệ lợi nhuận của doanh nghiệp, giảm tính kích thích của 

tiền lƣơng do việc thu hẹp khoảng cách tiền lƣơng; hoặc là các ảnh hƣởng về 

phân phối thu nhập… sẽ có tác động xấu đến tích lũy và đầu tƣ và do đó sẽ hạn 

chế tăng trƣởng trong tƣơng lai. 

1.2.5.2 Tiền lƣơng tối thiểu với việc làm và giải quyết thất nghiệp 

Trong nền kinh tế thị trƣờng, tiền lƣơng đƣợc đặt trong tổng thể chính 

sách về việc làm, đảm bảo sự cân bằng giữa cung và cầu lao động trên thị 

trƣờng lao động, giảm thất nghiệp. Với một chính sách tiền lƣơng tối thiểu hợp 

lý, ngƣời lao động cũng sẵn sàng chấp nhận việc làm, đồng thời ngƣời sử dụng 

lao động cũng sẵn sàng tuyển dụng lao động vào làm việc. Trên thực tế, tác 

động của tăng tiền lƣơng tối thiểu có thể là tiêu cực hoặc tích cực đến việc làm 

và thất nghiệp. Việc điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu cần đảm bảo tăng thu nhập 
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và nâng cao mức sống của ngƣời lao động, tăng cầu lao động, giảm thất nghiệp. 

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu cho thấy, với hệ quả làm tăng chi phí lao động 

của doanh nghiệp, tăng mức lƣơng tối thiểu rất có thể dẫn đến thất nghiệp, mất 

việc làm. Vì vậy một trong những căn cứ để xác định tiền lƣơng tối thiểu mà 

Chính phủ phải tính đến là “Sự đạt đƣợc và giữ vững về mức độ có việc làm 

trên phạm vi vùng và quốc gia”.  

1.2.5.3 Tiền lƣơng tối thiểu với lạm phát 

 Tiền lƣơng tối thiểu đƣợc xác định trên cơ sở nhu cầu về lƣơng thực, thực 

phẩm và phi lƣơng thực thực phẩm thông qua xác định “rổ hàng hóa”, do đó 

liên quan chặt chẽ với chỉ số giá tiêu dùng đƣợc tính vào cơ cấu tiền lƣơng tối 

thiểu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát, tăng lƣơng tối thiểu cũng là một 

trong những nguyên nhân. Việc tăng tiền lƣơng tối thiểu sẽ làm cho tổng tiền 

lƣơng thực tế tăng lên và do đó sẽ làm tăng tổng cầu trong xã hội, làm cho giá 

cả tăng lên, dẫn đến lạm phát. Mặt khác, tiền lƣơng tối thiểu cũng có thể làm 

tăng chi phí sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp, làm cho giá thành tăng, 

đẩy giá cả lên và dẫn đến lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cũng là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh tăng tiền lƣơng tối thiểu. Bởi lạm 

phát làm cho tình trạng giá cả của hàng hóa tăng lên dẫn đến tiền lƣơng thực tế 

giảm, điều này dẫn đến đòi hỏi tăng tiền lƣơng trong xã hội. Nhƣ vậy, việc điều 

chỉnh tiền lƣơng tối thiểu, đảm bảo chính sách tiền lƣơng không tách rời kiểm 

soát lạm phát trong xã hội và ngƣợc lại.  

1.3 Kinh nghiệm thực hiện tiền lƣơng tối thiểu ở một số nƣớc trên thế giới 

và bài học cho Việt Nam 

 Về cơ bản, nhận thức về tiền lƣơng tối thiểu ở các nƣớc trên thế giới nói 

chung là nhƣ nhau nhƣng tùy theo điều kiện kinh tế, chính trị trong từng quốc 

gia mà việc xác định các yếu tố liên quan đến tiền lƣơng tối thiểu ở các nƣớc có 

sự khác nhau. Một số nƣớc vừa ban hành đạo luật về tiền lƣơng tối thiểu chung, 

tiền lƣơng tối thiểu theo ngành, tiền lƣơng tối thiểu theo vùng và khu vực, 
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nhƣng cũng có một số nƣớc không ban hành đạo luật về tiền lƣơng tối thiểu 

chung mà chỉ ban hành tiền lƣơng tối thiểu theo ngành, khu vực, vùng lãnh thổ 

(Ví dụ nhƣ Australia không quy định mức tiền lƣơng tối thiểu chung cho cả 

nƣớc mà mức tiền lƣơng tối thiểu do từng bang quy định).  

Qua nghiên cứu về tiền lƣơng tối thiểu của các nƣớc trên thế giới cho 

thấy xu hƣớng giảm dần số lƣợng mức lƣơng tối thiểu theo vùng diễn ra đồng 

thời với quá trình phát triển kinh tế và sự tiến bộ xã hội, với quá trình giảm dần 

sự cách biệt về mức sống giữa các vùng và giữa thành thị và nông thôn. Ở 

Côlumbia, vào những năm 1950, 1960, sắc luật về tiền lƣơng tối thiểu quy định 

rất tỉ mỉ theo 6 khu vực kinh tế, trong mỗi khu vực kinh tế chia thành nhiều 

vùng, trong mỗi vùng đƣợc chia ra nông thôn và thành thị. Từ năm 1975 trở lại 

đây, Nhà nƣớc đã ban hành 3 mức lƣơng tối thiểu theo vùng. Ở Zaire, vào năm 

1960 có 257 vùng với mức tiền lƣơng tối thiểu khác nhau thì đến đầu những 

năm 1980 chỉ còn 7 mức lƣơng tối thiểu theo vùng. Ở Brazin, lúc đầu tiền 

lƣơng tối thiểu đƣợc xác định riêng biệt ở các bang và vùng lãnh thổ, nhƣng đến 

năm 1980, số lƣợng mức tiền lƣơng tối thiểu giảm dần xuống còn 5 vùng khác 

nhau. Hiện nay, Brazin thống nhất mức lƣơng tối thiểu trong toàn liên bang 

(năm 2009 là 465 Real Brazil/tháng tƣơng ứng với 21,12 Real/ ngày và 2,64 

Real/giờ). Các bang có thể quy định mức tiền lƣơng tối thiểu cao hơn và có thể 

có sự khác nhau trong các khu vực kinh tế (5 khu vực).  

Tình hình xây dựng và áp dụng tiền lƣơng tối thiểu ở các nƣớc trong khu 

vực Đông Nam Á và Châu Á cũng diễn ra tƣơng tự theo xu hƣớng của các nƣớc 

khác trên thế giới: Ở Nhật Bản, tiền lƣơng tối thiểu đƣợc áp dụng từ năm 1959 

ở nhiều vùng và khu vực khác nhau, đến năm 1969 tiền lƣơng tối thiểu đƣợc 

phân biệt chỉ có 4 vùng với 4 mức lƣơng tối thiểu khác nhau. Ở Philippin chỉ 

phân biệt tiền lƣơng tối thiểu theo 2 vùng cơ bản đó là vùng thủ đô Manila và 

các vùng ngoài Manila. Tuy nhiên, ở nƣớc này ngƣời ta lại sử dụng rộng rãi các 

mức tiền lƣơng tối thiểu theo vùng kết hợp ngành và theo số lƣợng lao động 
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làm việc trong doanh nghiệp (Ví dụ: Ngành dịch vụ bán lẻ, tại Manila và các 

thành phố có trên 150.000 dân có thuê dƣới 10 lao động thì tiền lƣơng tối thiểu 

quy định là 43 pêsô/ngày, nếu thuê từ 10-15 lao động thì tiền lƣơng tối thiểu 

quy định là 60 pêsô/ngày và trên 15 lao động thì mức tiền lƣơng tối thiểu quy 

định là 64 pêsô/ngày. Các vùng khác ngoài thủ đô Manila và các thành phố có 

dƣới 150.000 dân nếu doanh nghiệp thuê 10 lao động thì tiền lƣơng tối thiểu 

quy định là 43 pêsô/ngày, nếu thuê trên 20 lao động thì mức tiền lƣơng tối thiểu 

quy định là 60 pêsô/ngày.) Philippin không quy định tiền lƣơng tối thiểu theo 

hình thức sở hữu, mặc dù so với các nƣớc khác, lao động khu vực nhà nƣớc và 

lao động khu vực đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm tỷ trọng rất đáng kể. 

Nói chung mỗi quốc gia đều có ban hành một chế độ tiền lƣơng tối thiểu 

riêng và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng nƣớc. Hệ thống tiền 

lƣơng tối thiểu của từng nƣớc đều nhằm mục đích làm cho tiền lƣơng tối thiểu 

phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng nhƣ mức tăng trƣởng kinh tế, mức 

sống dân cƣ, mức độ phát triển của thị trƣờng lao động và các điều kiện tự 

nhiên – kinh tế - xã hội khác của mỗi vùng. Ở các nƣớc đang phát triển, sự 

chênh lệch về mức sống giữa các vùng thƣờng cao, do vậy thƣờng xây dựng và 

áp dụng số mức tiền lƣơng tối thiểu theo vùng nhiều hơn so với với nƣớc phát 

triển và các nƣớc có nền kinh tế phát triển đồng đều. Hệ thống tiền lƣơng tối 

thiểu theo vùng luôn gắn bó với quá trình phát triển kinh tế và quá trình giảm 

dần sự chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cƣ của các vùng trong 

phạm vi quốc gia. Bảng lƣơng tối thiểu của các nƣớc trên thế giới (phụ lục 2).  

1.3.1 Tiền lƣơng tối thiểu ở Trung Quốc 

 Tiền lƣơng tối thiểu ở Trung Quốc đƣợc quy định có vai trò chính nhƣ: 

đảm bảo mức sống nhân văn cho lao động phổ thông và gia đình họ, bảo vệ 

ngƣời lao động khỏi sự bóc lột quá đáng của chủ sử dụng lao động, để nhà nƣớc 

giám sát và quản lý trả lƣơng trong các doanh nghiệp, cơ quan. Trong đó, có vai 
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trò quan trọng để đảm bảo thu nhập cho lao động nông thôn đi làm thuê tại các 

thành phố lớn, đặc khu kinh tế, các khu công nghiệp mới… 

 Trung Quốc chƣa ban hành Luật về tiền lƣơng tối thiểu, tiền lƣơng tối 

thiểu chỉ đƣợc quy định 2 Điều trong Bộ Luật lao động năm 1995 (Điều 48 và 

Điều 49). Theo đó Trung Quốc quy định các tiêu chuẩn lƣơng tối thiểu áp dụng 

cho toàn bộ nền kinh tế, không phân biệt theo vùng, ngành, khu vực kinh tế, 

hình thức sở hữu. Tuy nhiên, do đất nƣớc rộng, các yếu tố ảnh hƣởng đến mức 

thu nhập và tiêu dùng của dân cƣ chênh lệch nhau khá nhiều nên nhà nƣớc cho 

phép các cơ quan lao động địa phƣơng phối hợp với công đoàn và tham khảo 

đại diện ngƣời sử dụng lao động để đƣa ra mức tiền lƣơng tối thiểu để đề nghị 

Chính phủ cho phép địa phƣơng ban hành, áp dụng. Trong các địa phƣơng còn 

có nhiều bậc lƣơng tối thiểu khác nhau và mức độ khác nhau cũng khá lớn. 

Điều 48 Bộ Luật lao động 1995 của Trung Quốc quy định rõ “Nhà nước sẽ thực 

hiện một hệ thống lương tối thiểu bảo đảm. Những tiêu chuẩn tiền lương tối 

thiểu cụ thể sẽ được quy định bởi chính quyền nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và khu tự trị và báo cáo Hội đồng Nhà nước để đăng ký.  

 Người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động không thấp 

hơn tiêu chuẩn địa phương về tiền lương tối thiểu” 19. 

Theo bảng tiêu chuẩn lƣơng tối thiểu của Trung Quốc năm 2006 có thể 

thấy: mức lƣơng tối thiểu cao nhất là ở thành phố Quảng Châu với 780 nhân 

dân tệ/tháng; ở Thƣợng Hải, Tô Châu, Chiết Giang là  750 nhân dân tệ/ tháng; ở 

Bắc Kinh là 640 nhân dân tệ/ tháng, mức lƣơng tối thiểu thấp nhất là ở Hồ Bắc 

với 280 nhân dân tệ/ tháng 15. Tỉnh có nhiều bậc lƣơng tối thiểu nhất là Hắc 

Long Giang với 7 bậc, ở Thƣợng Hải và Bắc Kinh chỉ có duy nhất 1 bậc.  

Trong Bộ luật Lao động Trung Quốc cũng quy định rõ các căn cứ để xác 

định tiền lƣơng tối thiểu. Điều 49 quy định: “Tiêu chuẩn lương tối thiểu sẽ 

được ấn định và điều chỉnh lại với sự tham khảo toàn diện các nhân tố sau: 
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(1) Chi phí sinh hoạt thấp nhất của bản thân những người lao động và 

những thành viên gia đình mà họ phải nuôi dưỡng; 

(2) Mức lương trung bình của xã hội  

(3) Năng suất lao động  

(4) Tình hình việc làm  

(5) Sự khác biệt về mức độ phát triển kinh tế giữa các địa phương” 

Việc xác định mức lƣơng tối thiểu do cơ quan lao động và bảo đảm xã 

hội tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ƣơng chuẩn bị cụ thể dƣới sự 

chỉ đạo của chính quyền địa phƣơng, có sự phối hợp của tổ chức công đoàn và 

tổ chức doanh nghiệp. Sau khi phƣơng án chuẩn bị xong thì báo cáo với Bộ Lao 

động và bảo đảm xã hội. Nếu quá 14 ngày mà Bộ vẫn chƣa trả lời thì xem nhƣ 

đã đồng ý với phƣơng án đề xuất, địa phƣơng cứ việc thực hiện. Quy định này 

của pháp luật Trung Quốc về tiền lƣơng tối thiểu là khá phù hợp trong điều kiện 

lãnh thổ rộng lớn, có nhiều khác biệt giữa các vùng miền, vừa thực hiện đƣợc 

mục tiêu quản lý nhà nƣớc về tiền lƣơng tối thiểu (thông qua Bộ lao động và 

bảo đảm xã hội) vừa tạo sự tự chủ cho địa phƣơng, đảm bảo cho việc quy định 

và áp dụng tiền lƣơng tối thiểu theo vùng là phù hợp và hiệu quả. Chính quyền 

địa phƣơng là cấp nắm rõ nhất tình hình kinh tế - xã hội của địa phƣơng mình, 

nhu cầu tối thiểu của ngƣời lao động, khả năng chi trả của ngƣời sử dụng lao 

động. Vì vậy, trao quyền đề xuất mức tiền lƣơng tối thiểu theo vùng cho địa 

phƣơng (trên cơ sở có ý kiến của đại diện ngƣời lao động và đại diện ngƣời sử 

dụng lao động ở địa phƣơng) là rất hợp lý.   

Năm 2004, Bộ Lao động và bảo đảm xã hội (The Chinese Ministry of 

Labor and Social Sercurity) đã sửa đổi và ban hành “Quy định lƣơng tối thiểu” 

(Quy định mới) thay thế cho “Quy định lƣơng tối thiểu xí nghiệp” ban hành 

năm 1993 (Quy định cũ). Theo đó, Quy định này mở rộng phạm vi áp dụng 

lƣơng tối thiểu, không những đối với doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc, đơn vị 

sự nghiệp, đoàn thể xã hội mà còn mở rộng đến các đơn vị dịch vụ dân lập, các 
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hộ công thƣơng cá thể thuê mƣớn lao động…Các khoản nộp bảo hiểm xã hội và 

tiền tích lũy nhà ở của cá nhân đƣợc đƣa vào các yếu tố xác định tiêu chuẩn 

lƣơng tối thiểu. Do nhu cầu đa dạng về việc làm, Quy định lƣơng tối thiểu mới 

đã bổ sung hình thức lƣơng tối thiểu theo giờ để bảo vệ những ngƣời làm việc 

bán thời gian (part-time worker). Ví dụ: năm 2004 ở Bắc Kinh, tiền lƣơng tối 

thiểu theo giờ của ngƣời lao động làm việc bán thời gian là 6.8 nhân dân tệ/giờ 

(đã bao gồm bảo hiểm xã hội), ở Thƣợng Hải là 5.5 nhân dân tệ/giờ20. Ở 

nƣớc ta, pháp luật hiện hành quy định hình thức trả lƣơng theo tháng. Tuy 

nhiên, trong điều kiện hiện nay, nƣớc ta, với nhu cầu đa dạng về việc làm, các 

đối tƣợng lao động bán thời gian cũng khá nhiều thì hình thức trả lƣơng theo 

giờ cũng nên nghiên cứu, cân nhắc áp dụng để đảm bảo thực hiện tốt hơn chức 

năng của tiền lƣơng, góp phần bảo vệ ngƣời lao động. Ngoài ra “quy định tiền 

lƣơng tối thiểu” mới còn quy định thƣờng xuyên hai năm phải điều chỉnh lƣơng 

tối thiểu ít nhất một lần. Theo Tân Hoa xã (Thông tấn xã chính thức của nƣớc 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), tính từ năm 1993 đến tháng 4/2004, tổng số 

lần điều chỉnh tăng lƣơng tối thiểu ở các địa phƣơng Trung Quốc là 117 lần, từ 

tháng 3/2004 đến cuối tháng 6/2007 là 60 lần. Do kinh tế Trung Quốc tăng 

trƣởng nhanh nên số lần điều chỉnh cũng tăng nhanh. Mức điều chỉnh cũng cao 

hơn trƣớc. Năm 2006, mức lƣơng tối thiểu tăng bình quân 30%, địa phƣơng 

tăng cao nhất là 64%.  

1.3.2 Tiền lƣơng tối thiểu ở Thái Lan 

 Thái Lan nhấn mạnh vai trò của tiền lƣơng tối thiểu ở khía cạnh quản lý 

nhà nƣớc về thu nhập đối với ngƣời lao động làm các công việc phổ thông và đa 

số họ là ngƣời nghèo, điều kiện tiếp cận với đào tạo nghề nghiệp bị hạn chế. 

Ngoài ra tiền lƣơng tối thiểu ở Thái Lan còn là công cụ điều chỉnh cung cầu lao 

động hƣớng vào giảm đói nghèo, là công cụ để điều chỉnh tranh chấp trong 

quan hệ lao động. 



 32 

 Thái Lan không có luật riêng quy định về tiền lƣơng tối thiểu mà từ năm 

1973, Thái Lan ban hành các nguyên tắc tiền lƣơng tối thiểu ( rules on 

minimum wages) áp dụng cho ngƣời sử dụng lao động trong khu vực dịch vụ, 

thƣơng mại và công nghiệp. Thái Lan áp dụng các mức lƣơng tối thiểu khác 

nhau cho các khu vực và vùng khác nhau (25 vùng với 25 mức lƣơng tối thiểu 

khác nhau) (phụ lục 1). Căn cứ để xác định tiền lƣơng tối thiểu giữa các vùng ở 

Thái Lan dựa trên cơ sở tốc độ tăng trƣởng kinh tế, sự chênh lệch về mức sống 

giữa các vùng. Hiện nay vùng có mức tiền lƣơng tối thiểu cao nhất là Bangkok 

với 203 Baht/giờ và vùng có mức tiền lƣơng tối thiểu thấp nhất là Chaiyaphum 

với 148 Baht/giờ (chênh lệch 1,37 lần)21.  

Thái Lan điều chỉnh tiền lƣơng tối thiểu dựa vào các tiêu chí sau: 

- Chỉ số giá cả tiêu dùng 

- Khảo sát về chi tiêu – thu nhập của nhóm ngƣời có thu nhập thấp; 

- So sánh tiền lƣơng tối thiểu với các mức tiền lƣơng khác của Chính phủ 

hoặc doanh nghiệp Nhà nƣớc  

- Nhu cầu của ngƣời lao động 

- Chi phí sản xuất và các yếu tố khác có liên quan. 

Chính phủ thực hiện việc điều chỉnh tiền lƣơng hàng năm. Việc điều 

chỉnh tiền lƣơng tối thiểu do Ủy ban Tiền lƣơng thực hiện, trên cơ sở xem xét 

các tiêu chí nêu trên để sửa đổi mức tiền lƣơng tối thiểu. Ở Thái Lan, tiền lƣơng 

tối thiểu không đƣợc áp dụng cho lao động nông nghiệp và cán bộ công chức, 

viên chức nhà nƣớc. ở nƣớc ta, tiền lƣơng tối thiểu chung đƣợc áp dụng cho cả 

khối hành chính, sự nghiệp nhà nƣớc và khối kinh doanh. Tiền lƣơng tối thiểu 

khu vực hành chính Nhà nƣớc gắn liền với tiền lƣơng tối thiểu chung là một sự 

bất hợp lý trong quan hệ tiền lƣơng, làm cho tiền lƣơng khu vực này luôn thấp 

hơn khu vực thị trƣờng, và do đó dẫn đến dòng di chuyển lao động từ khu vực 

Nhà nƣớc sang khu vực có tiền lƣơng cao hơn, đồng thời là một trong những 

nguyên nhân gây tiêu cực, tham nhũng.  
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1.3.3 Tiền lƣơng tối thiểu ở Hàn Quốc 

Khác với Việt Nam và nhiều nƣớc khác, Hàn Quốc có Luật riêng quy 

định về Tiền lƣơng tối thiểu. Tại điều 1 của Luật tiền lƣơng tối thiểu Hàn Quốc 

quy định rõ: “Mục đích của Luật này là nhằm ổn định cuộc sống của ngƣời lao 

động, nâng cao chất lƣợng của lực lƣợng lao động bằng việc đảm bảo cho họ 

một mức lƣơng tối thiểu nhất định và để thúc đẩy họ đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế đất nƣớc”. Luật tiền lƣơng tối thiểu của Hàn Quốc có 6 Chƣơng với 31 

Điều, trong đó quy định rõ phạm vi áp dụng; căn cứ xác định; cơ chế quyết định 

Lƣơng tối thiểu; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng lƣơng tối 

thiểu; trách nhiệm của Bộ Lao động và các điều khoản về hình phạt khi có vi 

phạm về tiền lƣơng tối thiểu.  

Chỉ có một mức tiền lƣơng tối thiểu duy nhất ở Hàn Quốc và mức tiền 

lƣơng này đƣợc xem xét lại mỗi năm do Bộ trƣởng Bộ Lao động quyết định trên 

cơ sở đề nghị của Hội đồng lƣơng tối thiểu. Mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc xác 

định “dựa trên sự đánh giá của các loại hình công ty về chi phí cuộc sống của 

người lao động, tiền lương của lao động cùng loại và năng suất lao động”. 

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật tiền lƣơng tối thiểu, Lƣơng tối thiểu đƣợc xác định 

theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng. Tuy nhiên, mức lƣơng tối thiểu hàng năm do 

Bộ Lao động Hàn Quốc công bố đƣợc xác định theo giờ. Năm 2009, mức tiền 

lƣơng tối thiểu ở Hàn Quốc là 4000 Won/giờ; Năm 2008, mức lƣơng tối thiểu ở 

Hàn Quốc là 3770 won/giờ; Năm 2007 mức lƣơng tối thiểu là 3480 Won/giờ.  

Ở Việt Nam tiền lƣơng tối thiểu chung đƣợc áp dụng cho tất cả ngƣời 

làm công ăn lƣơng, tùy theo vùng, theo ngành mà Chính phủ quyết định mức 

lƣơng tối thiểu cho từng vùng từng ngành cho phù hợp nhƣng không thấp hơn 

mức lƣơng tối thiểu chung. Ở Hàn Quốc mức lƣơng tối thiểu đƣợc ấn định 

không áp dụng cho những ngƣời lao động dƣới 18 tuổi có thời gian làm việc 

không quá 6 tháng. Theo Điều 3, Nghị định hƣớng dẫn Luật tiền lƣơng tối thiểu 

quy định “Đối với ngƣời lao động dƣới 18 tuổi và thời gian làm việc không quá 
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6 tháng, mức lƣơng đƣợc tính bằng cách lấy 10/100 của mức lƣơng tối thiểu giờ 

làm mức lƣơng tối thiểu giờ của ngƣời lao động đó”. tiền lƣơng tối thiểu có giá 

trị bắt buộc thực hiện và nó đƣợc quy định rất rõ ở Khoản 1,2,3 Điều 6 Luật 

Tiền lƣơng tối thiểu của Hàn Quốc: 

“(1) Người sử dụng sẽ trả tiền lương cho người lao động ngang bằng 

hoặc cao hơn mức tiền lương tối thiểu. 

(2) Người sử dụng lao động không được trả mức lương thấp hơn mức 

lương tối thiểu được xác định theo Luật này 

(3) Trong trường hợp một hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao 

động và những người lao động theo mức tiền lương tối thiểu  mà tiền lương tối 

thiểu thấp hơn mức tiền lương tối thiểu thì các quy định liên quan đến tiền 

lương sẽ bị mất hiệu lực và phần khuyết đó của hợp đồng sẽ được hiểu là tiền 

lương trả cho người lao động bằng tiền lương tối thiểu xác định theo Luật này” 

Để đảm bảo cho những quy định về tiền lƣơng tối thiểu đƣợc thực hiện 

đúng, Luật Tiền lƣơng tối thiểu cũng quy định những chế tài rất nghiêm khắc 

đối với những đối tƣợng thực hiện không đúng quy định của Nhà nƣớc về tiền 

lƣơng tối thiểu. Điều 28 Chƣơng VI quy định: “Bất kỳ ai vi phạm các điều 

khoản của Điều 6(1) hoặc(2) sẽ bị phạt tù đến ba năm hoặc bị nộp phạt đến 10 

triệu Won hoặc chịu cả 2 hình phạt”. Điều này rất khác với Việt Nam, ở nƣớc 

ta những vi phạm về Luật lao động chỉ bị xử phạt hành chính với hình phạt 

chính là phạt tiền chứ không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (phạt tù). 

Luật tiền lƣơng tối thiểu Hàn Quốc có riêng 1 chƣơng với 11 điều quy 

định về Hội đồng lƣơng tối thiểu. Hội đồng lƣơng tối thiểu đƣợc thành lập trong 

Bộ Lao động với mục đích cân nhắc mức lƣơng tối thiểu và các vấn đề có liên 

quan khác. Hội đồng lƣơng tối thiểu bao gồm: đại diện của ngƣời lao động, 

ngƣời sử dụng lao động và đại diện cho lợi ích công chúng. Luật tiền lƣơng tối 

thiểu quy định rất cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng lƣơng tối thiểu. Hội đồng có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là “cân 
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nhắc hoặc cân nhắc lại mức lương tối thiểu” để trình lên Bộ Lao động quyết 

định. Việc thành lập Hội đồng lƣơng tối thiểu là rất quan trọng, nó đảm bảo cho 

việc xác định tiền lƣơng tối thiểu đƣợc dân chủ, hợp lý, hài hòa giữa lợi ích của 

nhà nƣớc, ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động.  

Ở Việt Nam, tại Điều 56 Bộ luật Lao động quy định “Chính phủ quyết 

định và công bố mức lƣơng tối thiểu chung, mức lƣơng tối thiểu vùng, mức 

lƣơng tối thiểu ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam và đại diện của ngƣời sử dụng lao động”. Tại Nghị định số 

145/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động 

về  việc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện ngƣời sử dụng lao động 

tham gia với cơ quan nhà nƣớc về chính sách, pháp luật và những vấn đề liên 

quan đến quan hệ lao động. Tuy nhiên, những quy định trên mới chỉ là những 

quy định chung chung, và việc tham gia của đại diện ngƣời lao động và ngƣời 

sử dụng lao động mới chỉ dừng lại ở việc tham gia ý kiến, còn việc quyết định 

vẫn là Nhà nƣớc. Nhƣ vậy, nghiên cứu Luật tiền lƣơng tối thiểu của Hàn Quốc 

sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về việc thiết lập và hoàn thiện cơ 

chế ba bên trong quan hệ lao động nói chung và việc xác định tiền lƣơng tối 

thiểu nói riêng. 
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CHƢƠNG 2 

CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG TỐI THIỂU TRONG  

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 

2.1 Lƣợc sử quá trình hình thành và phát triển chế độ tiền lƣơng tối thiểu ở 

Việt Nam 

2.1.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1959 

 Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên 

mới cho dân tộc Việt Nam chúng ta - kỷ nguyên độc lập, tự do. Nhân dân ta từ 

địa vị ngƣời bị áp bức bóc lột đã trở thành những ngƣời làm chủ đất nƣớc. Thời 

gian này nền kinh tế của nƣớc ta phát triển chủ yếu dƣới hình thức tƣ bản, tƣ 

nhân. Các quan hệ lao động tồn tại trong xã hội thực tế vẫn là quan hệ chủ - thợ, 

tƣ tƣởng bóc lột sức lao động vẫn còn rơi rớt từ chế độ cũ, từ đó đặt ra vấn đề 

phải đặc biệt quan tâm và bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động trong quan hệ 

lao động. Mặc dù chính quyền còn non trẻ cùng với hiểm họa thù trong, giặc 

ngoài, Nhà nƣớc ta đã tích cực bắt tay vào xây dựng đất nƣớc, trong đó công tác 

xây dựng pháp luật đƣợc đặc biệt chú trọng. Trong lĩnh vực lao động, ngày 

12/3/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 29 và Sắc lệnh này đƣợc 

đánh giá nhƣ là “Bộ luật Lao động” đầu tiên của Việt Nam.  

Cùng với Sắc lệnh 29, lần đầu tiên khái niệm tiền lƣơng tối thiểu xuất 

hiện chính thức trong một văn bản luật ở nƣớc ta. Điều thứ 58, Sắc lệnh số 29 

nêu rõ: “Tiền công tối thiểu là số tiền do chính phủ ấn định theo giá sinh hoạt, 

để một công nhân không chuyên nghiệp sinh sống một mình, trong một ngày, ở 

một khu vực nhất định”. 

Sắc lệnh 29 có riêng một Tiết (Tiết thứ V) quy định về tiền công, trong 

đó có tiền công tối thiểu. Sắc lệnh cũng quy định rõ tính bắt buộc của tiền lƣơng 

tối thiểu, tạo ra một bảo đảm pháp lý, bảo vệ ngƣời lao động:“Tiền công tối 

thiểu cốt để cho các chủ lấy đó làm định lượng cho các hạng công nhân. Bất 

luận trường hợp nào cũng không được trả lương công nhân ít hơn lương tối 
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thiểu”.  Tại Sắc lệnh cũng đã giải thích rõ tiền lƣơng tối thiểu do Chính phủ ấn 

định chỉ là mức nền, đƣợc áp dụng cho “một công nhân không chuyên nghiệp 

sinh sống một mình, trong một ngày, ở một khu vực nhất định”, giới chủ căn cứ 

vào mức nền này để trả lƣơng cho phù hợp với từng loại lao động khác nhau. 

Nhƣ vậy, ngay từ văn bản pháp luật đầu tiên, Nhà nƣớc đã tạo ra cơ sở pháp lý 

cho sự tham gia của ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động trong việc quyết 

định mức TLTT, đảm bảo sự hài hòa lợi ích của nhà nƣớc và các bên trong 

quan hệ lao động “Nghị định Bộ trưởng Bộ lao động sẽ ấn định cách tổ chức 

các hội đồng có nhiệm vụ đề nghị số tiền công tối thiểu cho từng khu vực. 

Những Hội đồng này mỗi năm ít ra họp một lần. Nếu có sự thay đổi quan trọng 

về giá sinh hoạt, thì các Ty Thanh tra Lao động, theo lời đề nghị của đại biểu 

chủ hay công đoàn, có thể triệu tập các hội đồng bất thường. Bộ Lao động sẽ 

hỏi ý kiến Ủy ban hành chính kỳ về đề nghị của những Hội đồng nói trên trước 

khi ra nghị định ấn định lương tối thiểu”  

Tại Sắc lệnh 133/SL (7/1946) đã ấn định lƣơng tối thiểu của công chức 

các ngạch (mỗi tháng 150 đồng – 15 kg gạo cho Hà Nội, Hải phòng và 130 

đồng – 13 kg gạo cho các tỉnh khác. Đến tháng 2/1947, lƣơng tối thiểu nâng lên 

180 đồng và lƣơng tối đa là 600 đồng (đã trừ 10% cho quỹ hƣu bổng) cho công 

chức. 

Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 188-SL ngày 

29/5/1948 về việc lập một chế độ công chức mới và một thang lƣơng chung cho 

các ngạch và các hạng công chức Việt Nam. Sắc lệnh này quy định các ngạch 

công chức với các bậc lƣơng  và các loại phụ cấp. Trong Sắc lệnh 188-SL 

không quy định rõ mức tiền lƣơng tối thiểu làm cơ sở để tính toán các bậc 

lƣơng. Tuy nhiên Điều 5 Sắc lệnh 188-SL quy định “ Nếu lƣơng và các khoản 

phụ cấp kể trên của một công chức dƣới 220 đồng một tháng thì công chức ấy 

đƣợc lĩnh 220 đồng”. Nhƣ vậy có thể hiểu mức 220 đồng/tháng là mức tiền 

lƣơng tối thiểu đối với một công chức. Đến tháng 2/1950, lƣơng  tối thiểu nâng 
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từ 220 đồng lên 250 đồng. Từ năm 1950, chiến sự càng lan rộng, giá sinh hoạt 

mỗi nơi một khác, giá trị thực tế của đồng tiền sụt giảm. Tháng 5/1950, Sắc 

lệnh 77/SL quy định: “Công nhân giúp việc Chính phủ (nay gọi là quốc doanh) 

áp dụng thang lƣơng chung 18 bậc”. Tại Sắc lệnh 98/SL ấn định lƣơng và phụ 

cấp hàng tháng theo giá gạo: lƣơng tối thiểu bằng 35 kg gạo, lƣơng tối đa bằng 

53 kg, lƣơng tối đa của công chức bằng 72 kg. 

Ngày 31 tháng 5 năm 1958, Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định 

số 270-TTg quy định chế độ lƣơng cho khu vực hành chính, sự nghiệp nhằm 

mục đích: 

 - Cải thiện một phần đời sống cho cán bộ, công nhân, viên chức, khuyến 

khích mọi ngƣời ra sức đẩy mạnh sản xuất và công tác, phấn đấu thực hiện kế 

hoạch Nhà nƣớc 

- Căn bản thống nhất chế độ lƣơng, giảm bớt tính chất bình quân và 

những điểm không hợp lý trong chế độ tiền lƣơng hiện hành, dần dần thực hiện 

chế độ tiền lƣơng xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc phân phối theo lao động 

- Bƣớc đầu kế hoạch hóa quỹ tiền lƣơng, lập quỹ lƣơng riêng, quỹ xã hội 

riêng, tiến tới quản lý chặt chẽ tiền lƣơng. 

Nghị định này đặt ra năm thang lƣơng áp dụng cho cán bộ, công nhân, 

viên chức khu vực hành chính, sự nghiệp: 

  “1) Thang lương 21 bực để sắp xếp cán bộ, nhân viên hiện đang công tác 

ở cơ quan hành chính, sự nghiệp từ trung ương đến huyện.  

2) Thang lương 16 bậc để sắp xếp cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành 

giáo dục.  

3) Thang lương 16 bậc để sắp xếp cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành y 

tế.  

4) Thang lương 12 bậc để sắp xếp cán bộ, nhân viên phiên dịch.  

5) Thang lương 8 bậc để sắp xếp công nhân công tác ở các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp” (Điều 2, Nghị định 270-TTg) 
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Điều 3 của Nghị định quy định mức lƣơng thấp nhất là 27.300 đồng một 

tháng. Lƣơng cao nhất của thang lƣơng 21 bậc gấp 7,3 lần lƣơng thấp nhất, 

Lƣơng cao nhất của thang lƣơng 16 bậc ngành y tế gấp 5,1 lần lƣơng thấp nhất, 

Lƣơng cao nhất của thang lƣơng 16 bậc ngành giáo dục gấp 5,2 lần lƣơng thấp 

nhất, Lƣơng cao nhất của thang lƣơng 12 bậc của cán bộ phụ trách và nhân viên 

phiên dịch gấp 4,1 lần lƣơng thấp nhất, Lƣơng cao nhất của thang lƣơng 8 bậc 

của công nhân cơ quan gấp 2,5 lần lƣơng thấp nhất. 

“Chế độ tiền lƣơng năm 1958 đã cải thiện một phần đời sống của công 

nhân, viên chức, cán bộ, góp phần khuyến khích mọi ngƣời ra sức đẩy mạnh sản 

xuất và công tác. Tiền lƣơng bình quân năm 1958 của công nhân, viên chức, 

cán bộ đã tăng 11,7%. Đi với với việc tăng lƣơng, việc lãnh đạo sản xuất, quản 

lý thị trƣờng, ổn định vật giá làm tƣơng đối tốt, do đó tiền lƣơng thực tế đã tăng 

thêm”11. 

Trong giai đoạn này, Nhà nƣớc ta đang vừa xây dựng đất nƣớc, vừa đấu 

tranh chống thực dân Pháp, nên mặc dù đã có những cố gắng trong việc xây 

dựng pháp luật nhƣng số lƣợng văn bản luật còn rất ít, kỹ thuật lập pháp vẫn 

chƣa cao, các quy định chƣa thực sự rõ ràng và chậm đổi mới so với thực tế 

cuộc sống. Tuy nhiên để đảm bảo cho cuộc sống của ngƣời lao động, Nhà nƣớc 

đã đặt ra các loại phụ cấp (phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp khu vực khí hậu xấu….) để 

bù đắp lao động. Mặt khác bên cạnh việc trả công bằng tiền mặt thì Nhà nƣớc 

đã vận dụng việc trả công bằng hiện vật (gạo) cho ngƣời lao động. 

2.1.2 Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1985 

 Kinh tế nƣớc ta trong giai đoạn này căn bản vẫn là một nền kinh tế nông 

nghiệp, công nghiệp còn nhỏ bé. Trong nhân dân, nông dân chiếm đại bộ phận; 

số ngƣời thiếu việc làm còn nhiều. Nông nghiệp là nguồn cung cấp chủ yếu về 

hàng hóa, thực phẩm, nguyên liệu cho thủ công nghiệp và công nghiệp, song 

sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu và thấp kém. Giải quyết vấn đề tiền lƣơng của 

công nhân, viên chức, cán bộ không thể tách rời khỏi tình hình cơ bản nói trên, 
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tiền lƣơng không thể tăng nhanh tăng nhiều đƣợc mà phải theo phƣơng châm 

“cải thiện đời sống của nhân dân trên cơ sở phát triển sản xuất và nâng cao năng 

suất lao động xã hội”. 

Mặt khác, tiền lƣơng là một vấn đề có quan hệ đến chính sách công nông 

liên minh, đến vấn đề đoàn kết giữa công nhân, viên chức, cán bộ và bộ đội. 

Điểm b, khoản 3, mục A Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến 

chế độ lƣơng và tăng lƣơng năm 1960 quy định: “Để giữ quan hệ tốt đối với đời 

sống của đại đa số nhân dân và để phù hợp với những việc làm có tính chất nhẹ 

nhàng, đơn giản, lƣơng thấp nhất quy định là 27.300 đồng một tháng”. Do vậy, 

để đảm bảo quan hệ lao động với mức thu nhập của nông dân và không ảnh 

hƣởng đến việc phân bổ sắp xếp lao động giữa thành thị và nông thôn, Nhà 

nƣớc vẫn giữ nguyên mức lƣơng tối thiểu chung 27.300 đồng/tháng nhƣ năm 

1958.  

 Trong chế độ tiền lƣơng năm 1960, Nhà nƣớc chƣa quy định tiền lƣơng 

tối thiểu theo vùng, tuy nhiên thông qua chế độ phụ cấp khu vực đã thể hiện sự 

phân biệt giữa vùng này so với vùng khác qua các yếu tố sau: 

- Điều kiện khí hậu xấu; 

- Điều kiện sinh hoạt khó khăn, vật giá đắt đỏ có tính chất thƣờng xuyên; 

- Điều kiện công tác xa xôi, hẻo lánh. 

Căn cứ vào các yếu tố trên chia các địa phƣơng thành 7 khu vực với 7 

mức phụ cấp: 40%, 25%, 20%, 15%, 12%, 10%, 6% 

 Những vùng khan hiếm lao động, tập trung những công trình quan trọng 

sẽ nghiên cứu đặt các khoản phụ cấp tạm thời nhằm khuyến khích ngƣời lao 

động đến phụ vụ các công trình và giải quyết một phần khó khăn cho công nhân 

trong thời gian khi điều kiện sinh hoạt chƣa ổn định. 

 Từ năm 1960 đến năm 1985 tuy Nhà nƣớc không tiến hành cải cách tiền 

lƣơng, không công bố mức lƣơng tối thiểu nhƣng thực tế đã nhiều lần tăng tiền 

lƣơng danh nghĩa thông qua các hình thức trợ cấp tạm thời, hình thức tiền 
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thƣởng, khuyến khích lƣơng sản phẩm, lƣơng khoán… và điều chỉnh mức phụ 

cấp khu vực đối với các địa phƣơng. 

 Chế độ tiền lƣơng thi hành đến tháng 8/1985 về cơ bản là chế độ tiền 

lƣơng năm 1960 và đƣợc bổ sung bằng chế độ phụ cấp, trợ cấp. Trong tiền 

lƣơng, phần phụ cấp và tiền thƣởng lớn hơn tiền lƣơng cấp bậc, phần tiền lƣơng 

bằng hiện vật rất lớn lại không phân phối theo kết quả lao động mà mang tính 

bao cấp nên đã làm giảm ý nghĩa của tiền lƣơng. Chính những bất cập đó Nghị 

quyết Trung ƣơng Đảng lần thứ V đã chỉ rõ “Phải cải tiến chế độ tiền lương, 

thực hiện từng bước trong năm 1984” và “Định lại mức lương tối thiểu bảo 

đảm cho người lao động đủ sống và làm việc có hiệu suất. Căn cứ mức lương 

tối thiểu và khả năng tài chính của Nhà nước , tính lại mức lương trung bình và 

mức lương cao nhất nhằm giảm bớt tính chất bình quân, bảo đảm quan hệ đãi 

ngộ hợp lý hơn giữa các loại công nhân viên chức, giữa các ngành nghề và 

giữa các vùng khác nhau” 1, Nghị Quyết Trung ƣơng Đảng lần thứ IV đã 

khẳng định: “Phải khẩn trương xem xét và thông qua phương án toàn diện cải 

thiện một bước chế độ tiền lương làm cho tiền lương thực sự bảo đảm quan hệ 

hợp lý giữa các ngành, nghề và tính thống nhất của tiền lương trong cả nước, 

bảo đảm thực hiện theo lao động”2. 

2.1.3. Giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1993 

Ngày 18/9/1985, Hội đồng Bộ trƣởng đã ban hành Nghị định số 

235/HĐBT về cải tiến chế độ tiền lƣơng của công nhân, viên chức và lực lƣợng 

vũ trang. Điều 2 Nghị định 235/HĐBT quy định: “Mức lương tối thiểu là 220 

đồng một tháng. Mức lương này ứng với mức giá ở những vùng có giá sinh hoạt 

thấp nhất hiện nay. Khi nào mức giá thay đổi hoặc ở những vùng có giá sinh 

hoạt cao hơn thì tiền lương được tính thêm phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt. 

Lương tối thiểu dùng để trả công cho những người làm công việc lao động giản 

đơn nhất và với điều kiện lao động bình thường.  
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 Mức lương tối thiểu là cơ sở để định các mức lương cấp bậc hoặc chức 

vụ” 

 Nghị định 235 đã đánh dấu một bƣớc tiến lớn trong việc cải cách chế độ 

tiền lƣơng. Mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc áp dụng thống nhất và đƣợc tính toán 

khoa học dựa trên các cơ sở nhƣ giá cả sinh hoạt, tính chất công việc và điều 

kiện lao động. Những căn cứ này rất sát với những căn cứ dùng để tính toán 

mức lƣơng tối thiếu hiện nay. Trong Nghị định này, Nhà nƣớc chƣa quy định cụ 

thể mức tiền lƣơng tối thiểu theo vùng, tuy nhiên tiền lƣơng giữa các vùng đƣợc 

phân biệt thông qua việc thực hiện các chế độ phụ cấp khu vực, chênh lệch giá 

sinh hoạt. 

 - Phụ cấp khu vực: gồm 5 mức phụ cấp: 5%, 10%, 20%, 25% tính theo tỉ 

lệ trên lƣơng cấp bậc hoặc lƣơng chức vụ tùy theo điều kiện khí hậu, mức độ xa 

xôi, hẻo lánh, đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt vật chất và văn hóa thiếu 

thốn.  

 - Phụ cấp chênh lệch giá cả sinh hoạt theo vùng: Tỷ lệ phụ cấp căn cứ 

vào tỉ lệ chênh lệch giữa mức giá tính lƣơng (lấy lƣơng tối thiểu làm chuẩn) và 

mức giá thực tế ở từng địa phƣơng. Tỷ lệ phụ cấp cứ 3 tháng tính lại một lần và 

do Hội đồng Bộ trƣởng quy định. Theo Quyết định số 308-CT ngày 18/9/1985 

của chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng về việc phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo 

vùng cho công nhân, viên chức, các lực lƣợng vũ trang và các đối tƣợng hƣởng 

phụ cấp, trợ cấp hàng tháng, toàn quốc đƣợc chia thành 13 vùng giá, trong mỗi 

vùng chia thành 2 khu vực là thành phố và nông thôn, tƣơng ứng với 26 mức 

phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng, mức cao nhất là 28% trên lƣơng 

cấp bậc, chức vụ. Ngày 04/4/1986 do tốc độ giá sinh hoạt tăng lên, Chủ tịch Hội 

đồng Bộ trƣởng đã ban hành Quyết định số 86/CT điều chỉnh các mức phụ cấp 

chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng.  

 Từ năm 1987, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng nhanh làm cho tiền lƣơng 

thực tế giảm sút nhanh chóng, vì vậy đến tháng 9/1987, Hội đồng Bộ trƣởng đã 
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Quyết định điều chỉnh lại tiền lƣơng (trong đó có mức lƣơng tối thiểu) tăng lên 

13,15 lần đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh (Quyết định số 147/HĐBT); 

10,68 lần đối với công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, cán bộ xã, 

phƣờng; 11,51% đối với lực lƣợng vũ trang. Đến tháng 4/1988 thống nhất áp 

dụng một hệ số 13,15 lần; các tháng tiếp theo áp dụng chế độ trợ cấp hàng 

tháng trên lƣơng cấp bậc đã tính lại theo hệ số 13,15. 

 Ngày 28/12/1988, Hội đồng Bộ trƣởng có Quyết định số 202/HĐBT về 

tiền lƣơng công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và 

công ty hợp doanh và Quyết định số 203/HĐBT về tiền lƣơng công nhân, viên 

chức hành chính, sự nghiệp, lực lƣợng vũ trang và các đối tƣợng hƣởng chính 

sách xã hội, nâng mức lƣơng tối thiểu lên 22.500đồng/tháng. Nhƣ vậy, giai 

đoạn này, mặc dù Nhà nƣớc đã tách khu vực sản xuất ra khỏi khu vực hành 

chính sự nghiệp, tuy nhiên mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc quy định cho hai khu 

vực trên là nhƣ nhau. 

Do giá cả ngày càng tăng lên nên Hội đồng Bộ trƣởng tiếp tục thực hiện 

chế độ trợ cấp khó khăn. Tổng các khoản trợ cấp tính đến tháng 3/1993 là 

125%, tƣơng ứng với mức lƣơng tối thiểu là 50.625 đồng không kể các khoản 

tiền tệ hóa. 

 Nhƣ vậy, trong suốt 5 năm (từ 12/1988 đến 3/1993), mặc dù nền kinh tế 

có nhiều biến động, giá cả tăng cao, nhƣng Nhà nƣớc chƣa có văn bản chính 

thức điều chỉnh mức tiền lƣơng tối thiểu mà chỉ điều chỉnh thông qua chế độ trợ 

cấp khó khăn.  

2.1.4. Giai đoạn từ 4/1993 đến năm 2004 

 Ngày 23/5/1993 Chính phủ ban hành Nghị định số 25-CP quy định tạm 

thời chế độ tiền lƣơng mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và 

lực lƣợng vũ trang và Nghị định số 26-CP quy định tạm thời chế độ tiền lƣơng 

mới trong doanh nghiệp. Cũng giống nhƣ năm 1988, Nhà nƣớc đã ban hành một 

mức lƣơng tối thiểu áp dụng cho cả hai khu vực doanh nghiệp và hành chính, sự 
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nghiệp là 120.000đồng/ tháng. Mức lƣơng tối thiểu đó đƣợc xác định dựa trên 

những căn cứ nhƣ: 

 - Nhu cầu và mức sống tối thiểu của ngƣời lao động 

 - Mức lƣơng tối thiểu tháng 3/1993 (kể cả khoản tiền tệ hóa và hệ số 

trƣợt giá Nhà nƣớc cho phép)  

 - Kết quả điều tra mức sống và thu nhập ở một số vùng và ở một số địa 

phƣơng trên cả nƣớc 

 - Số liệu tham khảo tiền lƣơng tối thiểu ở một số nƣớc trên thế giới, đặc 

biệt là của các nƣớc trong khu vực 

 Trong chế độ tiền lƣơng mới này, Chính phủ cũng chƣa ban hành tiền 

lƣơng theo vùng, tuy vậy việc phân biệt mức lƣơng giữa các vùng đƣợc thể hiện 

thông qua việc thực hiện chế độ phụ cấp: 

 - Phụ cấp khu vực: Đƣợc áp dụng đối với những nơi xa xôi hẻo lánh có 

nhiều khó khăn và khí hậu xấu. Mức phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 

0,7 và 1,0 so với mức lƣơng tối thiểu. 

 - Phụ cấp đắt đỏ: Áp dụng đối với những nơi có chỉ số giá sinh hoạt 

(lƣơng thực, thực phẩm) cao hơn chỉ số sinh hoạt bình quân chung của cả nƣớc 

từ 10% trở lên. Phụ cấp gồm 5 mức: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 và 0,3 so với mức 

lƣơng tối thiểu. 

Sau khi Hiến pháp năm 1992 ra đời, nƣớc ta thực hiện chủ trƣơng muốn 

làm bạn với tất cả các nƣớc trên thế giới, mở rộng giao lƣu hợp tác trên hầu hết 

các lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, xã hội….). Do vậy giai đoạn này đã có rất nhiều 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đến đầu tƣ kinh doanh tại Việt Nam và rất nhiều các 

cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trƣớc tình hình này, 

vừa là để bảo vệ ngƣời lao động trong nƣớc, vừa là để khuyến khích đầu tƣ 

nƣớc ngoài, tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 197/CP ngày 31/12/1994 quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động quy định: “Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn Lao động 
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Việt Nam, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư và đại diện của người sử 

dụng lao động trình Chính phủ công bố hoặc Chính phủ uỷ quyền cho Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội công bố mức lương tối thiểu đối với người lao 

động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc 

quốc tế tại Việt Nam”.  

Ngày 03/5/1995, Bộ trƣởng Bộ Lao động Thƣơng binh và xã hội đã ban 

hành Thông tƣ số 11/BLĐTB-XH hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 197/CP 

nói trên, công bố mức TLTT “Mức lương tối thiểu hiện nay là 35 USD/tháng, 

áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; 30 USD/tháng áp dụng đối với các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên các tỉnh, thành phố, thị xã thị trấn 

còn lại hoặc các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đơn giản thuộc các 

ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Đối với các ngành, nghề 

đã được thoả thuận mức lương tối thiểu cao hơn thì tiếp tục thực hiện mức 

lương tối thiểu đó cho đến khi có quyết định mới” 

 Sự ra đời Quyết định số 385/LĐTBXH-QĐ ngày 01/4/1996 quy định 

mức lƣơng tối thiểu đối với ngƣời lao động Việt Nam làm việc trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và các cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức 

quốc tế tại Việt Nam là minh chứng cho sự hội nhập của Việt Nam với thế giới. 

Theo đó mức tiền lƣơng tối thiểu là từ 30USD đến 45 USD tùy theo khu vực và 

ngành nghề (quy định tại Điều 1 Quyết định số 385/BLĐTB-XH). 

Sau 3 năm điều chỉnh tiền lƣơng tối thiểu tính từ năm 1994, ngày 

21/01/1997 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/CP về việc giải quyết tiền 

lƣơng và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, 

ngƣời nghỉ hƣu, nghỉ mất sức, lực lƣợng vũ trang; cán bộ xã, phƣờng và một số 

đối tƣợng hƣởng chính sách xã hội, nâng mức tiền lƣơng tối thiểu từ 

120.000đồng/tháng lên 144.000đồng/tháng.  
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Tiếp đến, ngày 15/12/1999, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức tiền lƣơng 

tối thiểu cho các đối tƣợng hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc từ 

144.000đồng/tháng lên 180.000đồng/tháng (Theo Nghị định số 175/1999/NĐ-

CP) đồng thời cũng quy định mức tiền lƣơng tối thiểu cho lao động làm việc 

trong các doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp (theo Nghị định số 10/2000/NĐ-CP ngày 27/3/2000) lên 

180.000đồng/tháng. Đến 15/12/2000, mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc điều chỉnh 

lên 210.000đồng/tháng, áp dụng cho cả khu vực doanh nghiệp và hành chính, 

sự nghiệp (Nghị định số 77/2000/NĐ-CP). Và mức tiền lƣơng tối thiểu 

210.000đồng/tháng đƣợc duy trì cho đến năm 2004.  

2.1.5 Giai đoạn từ năm 2004 đến nay 

Năm 2004 đánh dấu mốc cải cách chế độ tiền lƣơng mới. Với sự cải cách 

về thang, bảng lƣơng trong khu vực hành chính, sự nghiệp làm cho mức lƣơng 

của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên đáng kể. Các doanh nghiệp Nhà nƣớc 

đƣợc chủ động quyết định mức lƣơng trên cở sở ký hợp đồng lao động, chủ 

động trong việc xếp lƣơng và trả lƣơng cho ngƣời lao động theo hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh chứ không nhất thiết phải theo thang, bảng lƣơng nhƣ trƣớc 

đây. Mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc quy định trong năm 2004 là 290.000đồng 

một tháng theo Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 áp dụng cho: 

“a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

b) Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, gồm: công ty 

nhà nước; công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước 

quyết định đầu tư và thành lập; 

c) Công ty, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;  

d) Các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức 

khác có thuê mướn lao động” 
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Với mức tiền lƣơng tối thiểu mới này và chế độ tiền lƣơng mới đã cải 

thiện đáng kể mức sống của một bộ phận lớn ngƣời lao động.  

Nhƣ vậy, lần đầu tiên khái niệm “tiền lƣơng tối thiểu chung” xuất hiện 

trong văn bản luật. Tiền lƣơng tối thiểu chung là mức sàn thấp nhất trong xã 

hội. Các mức tiền lƣơng tối thiểu vùng (nếu có) cũng không đƣợc quy định thấp 

hơn tiền lƣơng tối thiểu chung. 

Khác với các giai đoạn trƣớc đây, thời gian điều chỉnh tiền lƣơng tối 

thiểu không đều, từ năm 2004 đến nay, tiền lƣơng tối thiểu đƣợc điều chỉnh gần 

nhƣ mỗi năm một lần. Tiền lƣơng tối thiểu chung từ 01/10/2005 là 

350.000đồng/tháng (Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005), 

01/10/2006 là 450.000đồng/tháng (Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 

07/9/2006), 01/01/2008 là 540.000đồng/tháng (Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 

16/11/2007), 01/5/2009 là 650.000đồng/tháng (Nghị định số 33/2009/NĐ-CP 

ngày 06/4/2009), 01/5/2010 là 730.000đồng/tháng (Nghị định số 28/2010/NĐ-

CP ngày 25/3/2010). 

Mức tiền lƣơng tối thiểu theo vùng chính thức đƣợc pháp luật quy định từ 

năm 1995, tuy nhiên chỉ áp dụng đối với ngƣời lao động làm việc trong các 

doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, cơ quan nƣớc ngoài và tổ chức quốc tế 

tại Việt Nam. Chỉ đến năm 2007, mức tiền lƣơng tối thiểu theo vùng mới đƣợc 

áp dụng cho cả các doanh nghiệp trong nƣớc. Mức tiền lƣơng tối thiểu theo 

vùng áp dụng cho ngƣời lao động làm việc trong công ty, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam 

có thuê mƣớn lao động năm 2007 là từ 540.000đồng/tháng đến 

620.000đồng/tháng (quy định cho 3 vùng, theo Nghị định 167/2007/NĐ-CP 

ngày 16/11/2007), năm 2008 là từ 650.000đồng một tháng đến 800.000đồng 

một tháng (quy định cho 4 vùng , theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 

10/10/2008), năm 2009 là từ 730.000đồng/tháng đến 980.000đồng/tháng (quy 

định cho 4 vùng, theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009). Trong 
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khi đó, mức tiền lƣơng tối thiểu vùng áp dụng cho ngƣời lao động Việt Nam 

làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, cơ quan, tổ chức 

nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam năm 

2007 là từ 800.000đồng/tháng đến 1.000.000đồng/tháng (áp dụng cho 3 vùng–

theo Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007), năm 2008 là từ 

920.000đồng/tháng đến 1.200.000đồng/tháng (áp dụng cho 4 vùng – theo Nghị 

định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008), năm 2009 là từ 

1.000.000đồng/tháng đến 1.340.000đồng/tháng (áp dụng cho 4 vùng, theo Nghị 

định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009). 

Mặc dù trong Bộ luật Lao động có nói đến tiền lƣơng tối thiểu theo 

ngành: “Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu chung, mức 

lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý 

kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao 

động”. Tuy nhiên cho đến nay, chỉ duy nhất trong Quyết định số 

385/BLĐTBXH-QĐ ngày 01/4/1996 tại Khoản 3 Điều 1 có nhắc tới tiền lƣơng 

tối thiểu ngành “Mức tiền lương tối thiểu không thấp hơn 35 USD/tháng áp 

dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư, tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn các 

tỉnh còn lại hoặc các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn thuộc các 

ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, sau đó trong 

các văn bản quy định mức tiền lƣơng tối thiểu của Chính phủ không có quy 

định nào nói đến tiền lƣơng tối thiểu ngành.  

2.2 Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tiền lƣơng tối thiểu 

Bộ luật Lao động Việt Nam đã qua nhiều lần sửa đổi, tuy nhiên những 

quy định chung về tiền lƣơng tối thiểu vẫn còn nguyên giá trị kể từ khi Bộ luật 

đƣợc ban hành (năm 1994) đến nay. Điều  56, Bộ luật Lao động quy định:  

“Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, bảo đảm cho 

người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình 

thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao 
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động mở rộng và được dùng làm căn cứ để tính các mức lương cho các loại lao 

động khác. 

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu chung, mức lương 

tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý kiến 

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động. 

Khi chỉ số giá sinh hoạt tăng lên làm cho tiền lương thực tế của người 

lao động bị giảm sút, thì Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu để bảo đảm 

tiền lương thực tế.” 

Thực hiện Điều 56 của Bộ luật Lao động, từ năm 1994 đến nay, Chính 

phủ đã ban hành các mức tiền lƣơng tối thiểu  phù hợp cho từng thời kỳ nhằm 

đảm bảo chức năng của tiền lƣơng tối thiểu (bù đắp sức lao động giản đơn và 

một phần tích lũy tái sản xuất sức lao động mở rộng). Tuy nhiên cho đến nay, 

chúng ta mới chỉ thực hiện mức tiền lƣơng tối thiểu chung, tiền lƣơng tối thiểu 

vùng đối với các doanh nghiệp và mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc tính theo 

tháng. 

2.2.1 Tiền lƣơng tối thiểu chung 

Mức tiền lƣơng tối thiểu chung hiện nay đƣợc quy định trong Nghị định 

số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 Chính phủ quy định mức lƣơng tối thiểu 

chung. Theo đó, mức tiền lƣơng tối thiểu chung 730.000đồng/tháng bắt đầu 

đƣợc thực hiện từ 01/5/2010, đƣợc áp dụng đối với: 

“- Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội; 

- Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và 

hoạt động theo quy định của pháp luật; 

- Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp nhà nước;  
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- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% 

vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp” 

 Trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên, mức tiền lƣơng tối thiểu chung 

đƣợc dùng để tính các mức lƣơng trong hệ thống thang lƣơng, bảng lƣơng, mức 

phụ cấp lƣơng và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật; 

tính trợ cấp kể từ ngày 01/5/2010 trở đi đối với lao động dôi dƣ theo Nghị định 

số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với ngƣời 

lao động dôi dƣ do sắp xếp lại công ty nhà nƣớc; tính các khoản trích và các chế 

độ đƣợc hƣởng tính theo lƣơng tối thiểu chung. 

 Mức tiền lƣơng tối thiểu chung đƣợc xác định dựa trên cơ sở kết quả của 

4 phƣơng pháp tiếp cận: 

 - Từ nhu cầu của một ngƣời lao động làm công việc giản đơn nhất trong 

điều kiện lao động bình thƣờng, có nuôi con. 

 - Từ điều tra tiền lƣơng, tiền công trên thị trƣờng lao động đang trả cho 

ngƣời lao động không có trình độ chuyên môn, kỹ thuật tại một thời điểm và 

trong một vùng nhất định. 

 - Từ khả năng của nền kinh tế (GDP) và quỹ tiêu dùng dân cƣ, tính trên 

cơ sở tiêu dùng thực tế đạt đƣợc qua các năm và dự báo xu hƣớng tiêu dùng 

trong thời gian tới để tính khả năng áp dụng các mức tiền công tối thiểu trong 

từng thời kỳ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế. 

 - Từ trƣợt giá sinh hoạt, tính trên cơ sở điều chỉnh mức tiền lƣơng tối 

thiểu hiện hành theo chỉ số tăng giá tiêu dùng chung hoặc chỉ số tăng giá lƣơng 

thực, thực phẩm theo mặt bằng giá hiện tại để bảo đảm tiền lƣơng thực tế6. 

2.2.2 Tiền lƣơng tối thiểu vùng 

Tiền lƣơng tối thiểu vùng đối với ngƣời lao động làm việc ở công ty, 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ 

chức khác của Việt nam có thuê mƣớn lao động (gọi chung là doanh nghiệp 
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trong nƣớc) hiện nay đƣợc quy định trong Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 

30/10/2009 của Chính phủ, đƣợc áp dụng đối với:  

“1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp nhà nước. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 

100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 

4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá 

nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động” 

Theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP, mức lƣơng tối thiểu vùng mới đƣợc 

thực hiện từ 01/01/2010 và đƣợc áp dụng cho 4 vùng: 

“1. Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn thuộc vùng I. 

2. Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng II. 

3. Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng III. 

4. Mức 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

các địa bàn thuộc vùng IV” 

Việc tiền lƣơng tối thiểu vùng theo quy định hiện hành cũng đƣợc áp 

dụng cho 4 vùng (Vùng I, II, III, IV) nhƣ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 

10/10/2008, tuy nhiên các địa bàn áp dụng tiền lƣơng tối thiểu vùng đã có sự 

khác biệt do có sự thay đổi về tốc độ đô thị hóa, cơ sở hạ tầng, tăng trƣởng 

GDP, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế đƣợc hình thành. Theo đó, Vùng II bổ 

sung thêm các quận khác thuộc thành phố Cần Thơ (ngoài Quận Ninh Kiều, 

Bình Thủy) và Thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Vùng II bổ sung 

thêm các huyện Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dƣơng, huyện 
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Bình Xuyên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh, 

các huyện Điện Bàn, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam, Thị xã Đồng Xoài và các 

huyện Chơn Thành, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phƣớc.  

Mức lƣơng tối thiểu vùng đối với ngƣời lao động Việt Nam làm việc 

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài, 

tổ chức quốc tế và cá nhân ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam (gọi chung là doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài) đƣợc quy định cụ thể trong Điều 1 Nghị định 

số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 nhƣ sau: 

“1. Mức 1.340.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn thuộc vùng I. 

2. Mức 1.190.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn thuộc vùng II. 

3. Mức 1.040.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn thuộc vùng III. 

4. Mức 1.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn thuộc vùng IV” 

Nhƣ vậy so với quy định mức lƣơng tối thiểu vùng trong Nghị định số 

167/2007/NĐ-CP và Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 thì thay 

vì chỉ phân cả nƣớc thành 3 vùng áp dụng 3 mức lƣơng tối thiểu khác nhau, 

Nghị định số 110/2008/NĐ-CP và Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 

10/10/2008 và hiện nay là Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và Nghị định số 

98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 đã phân cả nƣớc thành 4 vùng và việc phân 

vùng cũng cụ thể hơn, chi tiết hơn. Mức tiền lƣơng tối thiểu nhƣ trên đƣợc các 

doanh nghiệp dùng làm cơ sở để tính đơn giá tiền lƣơng, hay áp dụng để tính 

các mức lƣơng trong thang lƣơng, bảng lƣơng, các loại phụ cấp lƣơng...Tại các 

Nghị định này, nhằm bảo vệ ngƣời lao động, Chính phủ cũng quy định mức 

lƣơng thấp nhất trả cho ngƣời lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% 

so với mức lƣơng tối thiểu vùng quy định trong Nghị định (Điểm b, Khoản 2, 
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Điều 3 Nghị định 110/2008/NĐ-CP và Nghị định 97/2009/NĐ-CP; Điểm b, 

Khoản 2, Điều 2 Nghị định 111/2008/NĐ-CP và Nghị định 98/2009/NĐ-CP). 

Các doanh nghiệp không đƣợc trả thấp hơn mức lƣơng tối thiểu vùng do Chính 

phủ quy định và đƣợc khuyến khích thực hiện mức lƣơng tối thiểu cao hơn. 

2.2.3 Xử lý vi phạm pháp luật về chế độ tiền lƣơng tối thiểu 

Nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tiền lƣơng 

tối thiểu, bảo đảm mức sống tối thiểu, bảo vệ ngƣời lao động khỏi sự bóc lột từ 

phía ngƣời sử dụng lao động, Nhà nƣớc không chỉ quy định mức tiền lƣơng tối 

thiểu áp dụng trong từng thời kỳ mà Nhà nƣớc còn có các chế tài áp dụng đối 

với những hành vi vi phạm pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu. Đây là hành vi của 

ngƣời sử dụng lao động, hoặc là trả lƣơng cho ngƣời lao động thấp hơn mức 

tiền lƣơng tối thiểu do luật lao động đã quy định, hoặc là hành vi trả bằng mức 

lƣơng tối thiểu cho ngƣời lao động làm việc yêu cầu chuyên môn kỹ thuật đã 

qua đào tạo, hoặc điều kiện lao động không bình thƣờng, cƣờng độ lao động 

không phải là nhẹ nhàng nhất.  

Khoản 4, Điều 12 Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính 

phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động quy 

định rõ: 

“Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm:  

trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu; trả bằng mức 

lương tối thiểu đối với lao động chuyên môn kỹ thuật đã qua đào tạo quy định 

tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không 

trả lương hoặc trả lương không đúng, không đầy đủ cho người lao động làm 

việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật lao động; xử 

phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động, theo các mức như sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 01 người 

đến 10 người lao động; 
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b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 11 người 

đến 50 người lao động; 

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 51 người 

đến 100 người lao động; 

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 101 

người đến 500 người lao động; 

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 500 

người lao động trở lên” 

 Hiện nay ở nƣớc ta, chế tài áp dụng đối với những hành vi vi phạm pháp 

luật lao động về tiền lƣơng tối thiểu mới chỉ là những chế tài hành chính. Mặc 

dù chế tài hình sự đã đƣợc quy định trong Công ƣớc 131 (Khoản 1, Điều 2) về 

Ấn định lƣơng tối thiểu và một số nƣớc đã áp dụng chế tài hình sự cho những vi 

phạm về tiền lƣơng tối thiểu (Hàn Quốc) tuy nhiên nó chƣa đƣợc quy định trong 

pháp luật Việt Nam. Việc quy định các chế tài nghiêm khắc áp dụng đối với 

những hành vi vi phạm về tiền lƣơng tối thiểu sẽ đảm bảo cho việc thực hiện 

các quy định về tiền lƣơng tối thiểu và bảo vệ ngƣời lao động đƣợc tốt hơn. Đối 

với những hình thức xử phạt quá nhẹ sẽ dẫn đến các hiện tƣợng coi thƣờng 

pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời lao động bị xâm phạm, mục 

đích bảo vệ ngƣời lao động khó đạt đƣợc.  

2.3 Thực tiễn áp dụng chế độ tiền lƣơng tối thiểu ở Việt Nam  

2.3.1 Tình hình thực hiện chế độ tiền lƣơng tối thiểu chung 

2.3.1.1 Kết quả đạt đƣợc 

 Mức tiền lƣơng tối thiểu chung 730.000đồng/tháng hiện nay đƣợc xác 

định dựa trên 4 phƣơng pháp (tính từ mức sống tối thiểu theo nhu cầu của một 

ngƣời lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình 

thƣờng; điều tra tiền lƣơng, tiền công trên thị trƣờng lao động của một lao động 

không có chuyên môn, kỹ thuật, làm công việc giản đơn nhất; theo khả năng 

nền kinh tế (GDP) và quỹ tiêu dùng cá nhân dân cƣ và tiếp cận từ trƣợt giá sinh 
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hoạt điều tra tiền lƣơng, tiền công trên thị trƣờng lao động), có căn cứ khoa học 

phù hợp với mức tăng trƣởng kinh tế và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Với 

mục tiêu, mức lƣơng tối thiểu phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của bản thân 

ngƣời lao động, chi phí nuôi con tối thiểu cần thiết và có một phần tích lũy để 

tái sản suất mở rộng sức lao động. Điều này phù hợp với quan điểm của Đảng 

và Nhà nƣớc ta là bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời lao động 

ngày càng đƣợc nâng cao, phù hợp với nhu cầu sống tối thiểu của ngƣời lao 

động trong từng thời kỳ. Mức lƣơng tối thiểu chung đƣợc điều chỉnh trên cơ sở 

chỉ số giá sinh hoạt, có tính đến yếu tố tăng trƣởng của nền kinh tế, bảo đảm 

tiền lƣơng thực tế và cải thiện một bƣớc đời sống cho ngƣời lao động qua mỗi 

giai đoạn phát triển. Nếu tính từ thời điểm cải cách tiền lƣơng năm 1993 đến 

nay, mức tiền lƣơng tối thiểu đã tăng từ 120.000đồng/ tháng lên 730.000đồng/ 

tháng về cơ bản đã góp phần cải thiện đời sống cho ngƣời lao động. Những năm 

gần đây, mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc điều chỉnh thƣờng xuyên (gần nhƣ mỗi 

năm 1 lần), điều đó thể hiện sự quan tâm của Nhà nƣớc đến việc đảm bảo mức 

sống tối thiểu cho ngƣời lao động cho phù hợp với từng thời kỳ.  

 Cơ chế áp dụng mức tiền lƣơng tối thiểu chung hiện nay rất linh hoạt, 

phù hợp với tính chất và điều kiện của từng khu vực, từng loại hình doanh 

nghiệp: 

 + Đối với công ty Nhà nƣớc, tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh 

và năng suất lao động, đƣợc áp dụng hệ số điều chỉnh không quá 3 lần so với 

mức TLTT chung để tính đơn giá tiền lƣơng và trả lƣơng cho ngƣời lao động; 

 + Các doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc đƣợc quyền định mức tiền lƣơng tối 

thiểu cao hơn mức tiền lƣơng tối thiểu do Nhà nƣớc quy định để trả lƣơng cho 

ngƣời lao động; 

 + Đối với cơ quan hành chính thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính, tùy thuộc và kinh phí tiết kiệm, đƣợc áp dụng hệ số điều chỉnh 
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không quá 2 lần so với mức tiền lƣơng tối thiểu chung để tính trả lƣơng cho 

công chức, viên chức; 

 + Đối với đơn vị sự nghiệp công, tùy thuộc nguồn thu và kết quả hoạt 

động, đƣợc áp dụng hệ số điều chỉnh không quá 3,5 lần so với mức tiền lƣơng 

tối thiểu chung để tính trả lƣơng cho công chức, viên chức, đối với đơn vị bảo 

đảm toàn bộ chi phí hoạt động không khống chế mức tối đa. 

 Với việc quy định nhƣ trên, Chính phủ không chỉ đề cao tính tự chủ của 

các đơn vị, doanh nghiệp trong việc quy định mức tiền lƣơng tối thiểu chung 

cho đơn vị mình nhằm thu hút lao động, cải thiện đời sống cho ngƣời lao động 

mà còn góp phần tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, phát triển thị trƣờng lao động. 

 Với việc xác định tiền lƣơng tối thiểu dựa trên các cơ sở khoa học, điều 

tra thực tiễn cùng với việc thống nhất với đại diện ngƣời lao động (Tổng liên 

đoàn lao động Việt Nam) và đại diện ngƣời sử dụng lao động (Phòng Thƣơng 

mại và Công nghiệp Việt Nam), mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc ấn định hiện nay 

là khá phù hợp với tăng trƣởng kinh tế của đất nƣớc và khả năng chi trả của 

doanh nghiệp. Do vậy, trong quá trình thực hiện, nhìn chung hầu hết các doanh 

nghiệp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu 

chung. Trên thực tế, đa số các doanh nghiệp áp dụng mức lƣơng tối thiểu cao 

hơn mức do nhà nƣớc quy định. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng 

mức tiền lƣơng thực tế cho ngƣời lao động.  

 Việc thực hiện quy định về tiền lƣơng tối thiểu qua các năm cho thấy các 

doanh nghiệp cơ bản thực hiện mức tiền lƣơng tối thiểu cao hơn quy định của 

Nhà nƣớc. Ví dụ nhƣ đầu năm 2006, khi Nhà nƣớc quy định mức tiền lƣơng tối 

thiểu chung là 350.000đồng/tháng thì trên thực tế đa số các doanh nghiệp áp 

dụng phổ biến mức lƣơng tối thiểu từ 600.000đồng/tháng-700.000đồng/tháng, 

một số doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao đã áp dụng mức tiền lƣơng tối 

thiểu tối đa là 1.050.000đồng/tháng, các doanh nghiệp nhà nƣớc áp dụng từ 

500.000đồng/tháng đến 550.000đồng/tháng. 
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2.3.1.2 Những vấn đề đặt ra 

 Về lý thuyết, tiền lƣơng tối thiểu phải đảm bảo cho ngƣời lao động một 

mức sống tối thiểu với tƣ cách là ngƣời chủ gia đình, phù hợp với điều kiện 

kinh tế xã hội nhất định. Điều đó có nghĩa là lƣơng tối thiểu phải đảm bảo thỏa 

mãn những nhu cầu thiết yếu nhất, ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, cho đến nay 

mặc dù lƣơng tối thiểu chung đã nâng lên đến 730.000đồng/tháng, song, do giá 

cả hàng hóa tăng nhanh nên chỉ số tiền lƣơng tối thiểu thực tế vẫn giảm. Mức 

lƣơng tối thiểu chung quy định còn thấp, chƣa bảo đảm mức sống tối thiểu của 

ngƣời làm công ăn lƣơng. Theo Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội, mức 

lƣơng tối thiểu chung do Chính phủ quy định thấp hơn so với nhu cầu sống tối 

thiểu của ngƣời lao động khoảng 30% và bằng khoảng 80% so với mức tiền 

công thực trả thấp nhất trên thị trƣờng lao động. Mặt khác, mức lƣơng tối thiểu 

chung chỉ phù hợp với vùng có giá cả sinh hoạt, mức sống thấp nhất, những 

vùng có mức giá sinh hoạt cao thì chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tối thiểu của 

ngƣời lao động. Trên thực tế, mức sống tối thiểu ở các vùng kinh tế phát triển 

thƣờng cao hơn từ 1,3 đến 1,6 lần so với vùng thấp nhất. Điều đó có nghĩa là 

mức lƣơng tối thiểu chung đƣợc coi là đủ sống đối với ngƣời lao động ở vùng 

giá cả sinh hoạt, mức sống thấp nhất thì mới đáp ứng đƣợc 40% đến 70% nhu 

cầu của ngƣời lao động ở các vùng khác [6].  

 Mặc dù mức tiền lƣơng tối thiểu chung đƣợc quy định khá thấp nhƣng 

một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn chƣa tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu chung. Tháng 

6/2009 vừa qua Thanh tra Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội đã có báo cáo 

kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 12 doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả, đoàn thanh tra phát hiện 5 doanh 

nghiệp chƣa triển khai áp dụng mức lƣơng tối thiểu do Nhà nƣớc quy định 

(650.000 đồng/tháng) 4. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi 

phạm pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu, gây ảnh hƣởng đến quyền và lợi ích hợp 
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pháp của ngƣời lao động, đó là công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về tiền lƣơng tối thiểu chƣa đƣợc thƣờng xuyên, chƣa quan tâm đúng 

mức và chế tài để xử lý vi phạm chƣa đủ mạnh. Theo số liệu điều tra, số các 

doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu qua các 

năm đều có nhƣng không phổ biến (năm 2005 là 7.8%, 6 tháng đầu năm 2006 là 

1.8%) và chủ yếu tập trung ở khu vực ngoài quốc doanh [6]. Vì vậy, cần phải 

tăng cƣờng hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra ở khu vực này, xử lý nghiêm 

khắc các trƣờng hợp vi phạm nhằm bảo vệ ngƣời lao động. 

 Việc quy định tiền lƣơng tối thiểu cho từng thời kỳ do Chính phủ thực 

hiện trên cơ sở thống nhất của 3 bên (Chính phủ, Tổng liên đoàn lao động Việt 

Nam và Phòng Thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam). Điều này đã đƣợc quy 

định trong Bộ Luật Lao động, tuy nhiên trên thực tế, việc phối hợp của cơ chế 3 

bên trong việc xác định tiền lƣơng tối thiểu chƣa thiết thực. Sự tham gia của đại 

diện ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động vào việc xác định tiền lƣơng tối 

thiểu còn mang tính hình thức. Để đảm bảo cơ chế 3 bên đƣợc thực hiện chặt 

chẽ cùng với yêu cầu của cơ chế thị trƣờng thì cần phải thiết lập Ủy ban quốc 

gia về tiền lƣơng để xác định, điều chỉnh tiền lƣơng tối thiểu chung, trong đó 

phải quy định cụ thể chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ủy ban, 

của Chính phủ và các bên trong quan hệ lao động. 

2.3.2 Tình hình thực hiện tiền lƣơng tối thiểu vùng 

2.3.2.1 Kết quả đạt đƣợc 

Tiền lƣơng tối thiểu theo vùng bị chi phối bởi đặc thù của từng vùng và 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng vùng. Do sự không đồng đều về mức 

sống giữa các vùng, khu vực và bộ phận dân cƣ trong quốc gia dẫn đến sự khác 

biệt về hệ thống nhu cầu, giá cả, chi phí sinh hoạt và khả năng đảm bảo mức 

sống tối thiểu. Vì vậy mục đích của chính sách tiền lƣơng tối thiểu  theo vùng là 

nhằm bảo đảm nhu cầu tối thiểu cho bản thân và gia đình ngƣời lao động tại các 
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vùng khác nhau. Tiền lƣơng tối thiểu theo vùng còn có ý nghĩa lớn trong việc 

điều tiết quan hệ cung - cầu lao động giữa các vùng và trong phạm vi vùng. 

Tiền lƣơng tối thiểu theo vùng hiện nay áp dụng đối với các doanh 

nghiệp trong nƣớc đƣợc quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 

30/10/2009 và các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc quy định tại 

Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009. Các mức lƣơng này đƣợc xác 

định trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt, khả năng chi trả của doanh nghiệp theo 

từng vùng, bảo đảm sức mua của các mức tiền lƣơng tối thiểu tại các vùng với 

các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến động giá cả khác nhau, góp phần 

nâng cao hiệu quả sử dụng lao động giữa các vùng và khuyến khích thu hút đầu 

tƣ vào các vùng kém phát triển, vào khu vực nông thôn. Việc quy định mức 

lƣơng tối thiểu theo 4 vùng với các địa bàn nhƣ quy định hai Nghị định trên vào 

thời điểm ban hành Nghị định (tháng 10/2009) là khá hợp lý với chỉ số giá sinh 

hoạt và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của các vùng.  

Kết quả điều tra tại 75 Doanh nghiệp thuộc 5 ngành (Khai thác mỏ, Dịch 

vụ-Thƣơng mại, Xây dựng, Da giầy - Dệt may, Thủy sản) về tiền lƣơng vào 

thời điểm tháng 8/2008 cho thấy tiền lƣơng trung bình cao nhất ở các doanh 

nghiệp Nhà nƣớc (3.073.000đ/tháng), sau đó đến các doanh nghiệp dân doanh 

(2.243.000đ/tháng) và thấp nhất ở các Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

(1.780.000đ/tháng)13. Số liệu này trái ngƣợc với số liệu của một số cuộc điều 

tra trƣớc đây, theo đó, mức  lƣơng trung bình cao nhất ở các doanh nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, sau đó đến các doanh nghiệp Nhà nƣớc và thấp nhất là ở 

các doanh nghiệp dân doanh. 

Theo số liệu điều tra 1.500 doanh nghiệp năm 2009 do Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội thực hiện cho thấy, mặc dù bị ảnh hƣởng của suy giảm 

kinh tế (khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008) nhƣng phần lớn các doanh 

nghiệp đều trả lƣơng cho ngƣời lao động bằng hoặc cao hơn mức quy định của 

Nhà nƣớc. Khoảng 98% doanh nghiệp trả lƣơng cao hơn mức lƣơng tối thiểu 
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vùng do Chính phủ quy định 7. Tuy nhiên, trong điều kiện chỉ số giá tiêu dùng 

tiếp tục tăng (8 tháng đầu năm 2009 tăng 3,47%) làm cho tiền lƣơng thực tế của 

ngƣời lao động bị giảm sút, vì vậy cần tiếp tục điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu 

vùng đối với các loại hình doanh nghiệp để bảo đảm đời sống cho ngƣời lao 

động. 

2.3.2.2 Những vấn đề đặt ra 

 Cả nƣớc đƣợc chia thành 4 vùng (vùng I, II, III, IV) áp dụng các mức tiền 

lƣơng tối thiểu khác nhau. Tại thời điểm ban hành Nghị định 97/2009/NĐ-CP 

và Nghị định 98/2009/NĐ-CP thì việc phân vùng các địa bàn áp dụng tiền 

lƣơng tối thiểu là hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều địa phƣơng có tốc độ 

đô thị hóa nhanh, cơ sở hạ tầng đƣợc cải thiện và phát triển, GDP tăng trƣởng ở 

mức cao, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế đƣợc hình thành, thị trƣờng lao 

động phát triển dẫn đến việc áp dụng mức tiền lƣơng tối thiểu theo vùng nhƣ 

quy định hiện hành không còn phù hợp. Ví dụ: Các địa bàn có tốc độ phát triển 

nhanh nhƣ thành phố Vĩnh Yên, Thái Nguyên, Việt Trì, Hải Dƣơng... (hiện áp 

dụng mức lƣơng tối thiểu Vùng III, 810.000đ/tháng) cần phải nghiên cứu để áp 

dụng mức lƣơng tối thiểu Vùng II. Các huyện Mỹ Lộc – Nam Định, Lâm Thao 

– Phú Thọ, thị xã Tam Điệp – Ninh Bình... (hiện đang áp dụng mức lƣơng tối 

thiểu vùng IV, 730.000đ/tháng) cần nghiên cứu để điều chỉnh, áp dụng mức 

lƣơng tối thiểu vùng III... 

Có nhiều quan điểm cho rằng việc quy định tiền lƣơng tối thiểu theo 

vùng không đảm bảo sự công bằng cho ngƣời lao động. Hai ngƣời có trình độ 

nhƣ nhau, bỏ ra sức lao động nhƣ nhau, hiệu quả lao động nhƣ nhau lại hƣởng 

lƣơng khác nhau chỉ vì họ ở những vùng khác nhau. Nên chăng, nếu có sự 

chênh lệch về giá hàng thiết yếu thì cần có chế độ phụ cấp đắt đỏ cho ngƣời lao 

động, nhƣ vậy sẽ đảm bảo hơn về sự công bằng. Mặt khác, một thực tế cho thấy 

với quy định chênh lệch về tiền lƣơng tối thiểu giữa các vùng, vùng phát triển 

hơn đƣợc quy định mức lƣơng tối thiểu cao hơn, sẽ không thu hút đƣợc nguồn 
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lao động có năng lực, trình độ cao về làm việc tại những vùng vừa xa xôi, hẻo 

lánh, kinh tế kém phát triển, cơ sở hạ tầng nghèo nạn lại có mức lƣơng tối thiểu 

thấp hơn. Trong khi nhiều địa phƣơng ở vùng núi đã phải có những chính sách 

ƣu đãi, kể cả trải thảm đỏ để thu hút nhân lực, song vẫn không thu hút đƣợc 

ngƣời hiền tài về cống hiến. Hiện nay với việc quy định lƣơng tối thiểu vùng lại 

là một trong những nguyên nhân làm tăng khoảng cách giàu - nghèo giữa thành 

thị, những vùng có nền kinh tế phát triển với những vùng khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa. Theo chúng tôi, việc quy định lƣơng tối thiểu theo vùng là hợp lý, phù 

hợp với một nƣớc đang phát triển và có nhiều sự khác biệt giữa các vùng, miền 

nhƣ nƣớc ta. Tuy nhiên việc phân vùng để quy định tiền lƣơng tối thiểu vùng 

cho phù hợp cần phải đƣợc tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh để vừa đảm bảo 

đƣợc cuộc sống tối thiểu cho bản thân và gia đình ngƣời lao động tại các vùng, 

vừa đảm bảo thực hiện đƣợc các chính sách kinh tế - xã hội của vùng nói riêng 

và của cả nƣớc nói chung. 

 Tuy nhiên vấn đề ở đây lại là tiền lƣơng tối thiểu áp dụng cho các doanh 

nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là khác nhau dẫn 

đến sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Điều này 

không phù hợp với nguyên tắc đối xử bình đẳng khi hội nhập kinh tế quốc tế. 

Theo ý kiến của TS Lê Thanh Hà thì: “Nhà nƣớc nên điều chỉnh để tiền lƣơng 

tối thiểu ở các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp Nhà nƣớc và doanh 

nghiệp FDI bằng nhau, bắt đầu từ năm 2010 để khắc phục tình trạng “phân biệt 

đối xử” trong tiền lƣơng tối thiểu. Điều này hoàn toàn có tính khả thi bởi kết 

quả điều tra cho thấy mức lƣơng thấp nhất và mức lƣơng trung bình ở các 

doanh nghiệp Nhà nƣớc và doanh nghiệp dân doanh hiện nay cao hơn so với 

doanh nghiệp FDI” 13. Theo lộ trình thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền 

lƣơng, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công giai đoạn 2008-2012, 

dự tiến tới năm 2012 sẽ không còn sự phân biệt giữa Doanh nghiệp Nhà nƣớc 

và Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, mà các doanh nghiệp sẽ có chung 
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mức tiền lƣơng tối thiểu và tiến tới việc Nhà nƣớc sẽ không can thiệp vào việc 

trả lƣơng của doanh nghiệp, tạo môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng. Tuy nhiên, 

theo ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trƣởng Vụ Tiền lƣơng - Tiền công, Bộ Lao 

động Thƣơng binh và Xã hội “Cùng với mức tiền lƣơng tối thiểu cụ thể cho 

năm 2009, Vụ Tiền lƣơng - Tiền công cũng sẽ đƣa ra lộ trình thống nhất tiền 

lƣơng tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp dựa trên mức tiền lƣơng tối 

thiểu chung mới” và “Từ năm nay, nếu tốc độ tăng lƣơng hàng năm đƣợc đẩy 

nhanh hơn, rất có thể năm 2010, các loại hình doanh nghiệp sẽ có một mức 

lƣơng tối thiểu chung cao hơn 1triệu đồng/tháng” 10 

 Trong bối cảnh nƣớc ta đã gia nhập WTO nhƣ hiện nay thì việc xây dựng 

chính sách tiền lƣơng theo định hƣớng kinh tế thị trƣờng là vấn đề cấp thiết. 

Vấn đề đặc biệt quan trọng khi gia nhập WTO là tiền lƣơng phải theo định 

hƣớng thị trƣờng và không đƣợc vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử về 

tiền lƣơng (nghĩa là các loại hình doanh nghiệp phải có mối quan hệ rất bình 

đẳng với nhau về trả lƣơng), không đƣợc tạo ra rào cản bằng chính sách để chi 

phí tiền lƣơng trong sản phẩm không bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Việc 

thống nhất mức tiền lƣơng tối thiểu đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt 

Nam hiện nay cũng cần phải thực hiện theo lộ trình cho phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Nhà nƣớc cần đặc biệt quan tâm và đẩy nhanh việc 

thực hiện lộ trình này. 

2.3.3 Tình hình thực hiện tiền lƣơng tối thiểu ngành 

Điều 56, Bộ Luật Lao động quy định “....Chính phủ quyết định và công 

bố mức lƣơng tối thiểu chung, mức lƣơng tối thiểu vùng, mức lƣơng tối thiểu 

ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và 

đại diện của ngƣời sử dụng lao động...”. Trên thực tế, việc quy định áp dụng 

tiền lƣơng tối thiểu ngành chƣa đƣợc thể chế hoá tại bất kỳ một văn bản dƣới 

luật nào. Hay nói cách khác, ở nƣớc ta chƣa chính thức áp dụng tiền lƣơng tối 

thiểu ngành. Tuy nhiên, mặc dù chƣa đƣợc thể chế hoá nhƣng các doanh nghiệp 
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đã hình thành mức lƣơng tối thiểu phân biệt theo ngành tùy thuộc vào năng suất 

lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng chi trả của các đơn vị của 

từng ngành. 

 Theo số liệu điều tra 1000 doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2005 và 2006, 

mức lƣơng thấp nhất các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc thực trả cho ngƣời lao 

động: Ngành nông, lâm, ngƣ nghiệp bình quân năm 2005 là 751.000đồng/tháng, 

6 tháng đầu năm 2006 là 779.000đồng/tháng; Ngành công nghiệp, xây dựng 

bình quân năm  2005 là 722.000đồng/tháng, 6 tháng đầu năm 2006 là 

765.000đồng/tháng; Ngành thƣơng mại, dịch vụ bình quân năm  2005 là 

756.000đồng/tháng, 6 tháng đầu năm 2006 là 805.000đồng/tháng5. 

 Việc quy định mức lƣơng tối thiểu theo ngành là cần thiết và phù hợp với 

nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. Nó không chỉ đảm bảo mức sống tối thiểu cho 

ngƣời lao động hoạt động trong những ngành, lĩnh vực khác nhau mà còn đảm 

bảo đƣợc khả năng chi trả của doanh nghiệp và góp phần điều tiết thị trƣờng lao 

động... Vì vậy cần phải tiếp tục hoàn chỉnh các quy định về tiền lƣơng tối thiểu 

theo ngành và cụ thể hóa mức lƣơng tối thiểu ngành; xác dịnh rõ cơ chế hình 

thành mức lƣơng tối thiểu ngành do Chính phủ quy định hay Công đoàn Ngành 

và đại diện ngƣời sử dụng lao động thỏa thuận; căn cứ xác định, điều chỉnh và 

cơ chế áp dụng mức lƣơng tối thiểu ngành nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc 

thực hiện tiền lƣơng tối thiểu ngành đƣợc thống nhất và hiệu quả. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

TIỀN LƢƠNG TỐI THIỂU Ở VIỆT NAM 

3.1 Một số nhận xét chung về tiền lƣơng tối thiểu ở Việt Nam 

3.1.1 Ƣu điểm 

Mức lƣơng tối thiểu chung đƣợc quy định từ năm 1993 và trong các năm 

tiếp theo cho đến nay đã điều chỉnh tăng dần cùng với việc quy định các mức 

lƣơng tối thiểu theo vùng cho thấy: 

Thứ nhất, tiền lƣơng tối thiểu bảo đảm tái sản xuất sức lao động giản đơn 

và một phần để tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng cho những ngƣời lao 

động làm công ăn lƣơng, phù hợp với khả năng của nền kinh tế, khả năng chi 

trả của ngƣời sử dụng lao động và bảo đảm quan hệ hợp lý với mặt bằng tiền 

công trên thị trƣờng và mức sống của các tầng lớp dân cƣ trong xã hội.  

Thứ hai, tiền lƣơng tối thiểu bảo vệ những ngƣời lao động không có trình 

độ tay nghề hoặc những ngƣời lao động trong các ngành, nghề có cung - cầu lao 

động bất lợi trong thị trƣờng hƣởng mức tiền lƣơng thấp nhất. Các mức tiền lƣ-

ơng tối thiểu do Nhà nuớc qui định có tác động ổn định mức sống cho ngƣời lao 

động ở mức tối thiểu, là một trong các biện pháp bảo vệ ngƣời lao động thoát 

khỏi sự nghèo đói 

Thứ ba, tiền lƣơng tối thiểu căn cứ để trả công lao động, mức tiền lƣơng 

tối thiểu đƣợc coi là mức sàn thấp nhất để ngƣời sử dụng lao động không đƣợc 

trả công thấp hơn mức đó; dùng làm căn cứ tính các mức lƣơng khác của hệ 

thống thang, bảng lƣơng và phụ cấp lƣơng trong khu vực nhà nƣớc.  

Thứ tư, tiền lƣơng tối thiểu thiết lập mối quan hệ về kinh tế giữa ngƣời sử 

dụng lao động và ngƣời lao động trong từng ngành, từng vùng; duy trì và nâng 

cao sức cạnh tranh của lao động, hạn chế và ngăn ngừa các tranh chấp lao động. 

Tăng khả năng hội nhập của lao động Việt Nam vào thị trƣờng lao động của 
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khu vực và quốc tế, là yếu tố để thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài và phát triển thị 

trƣờng lao động.  

Chính sách tiền lƣơng tối thiểu đi vào cuộc sống đã phát huy vai trò của 

nó trong cải thiện đời sống ngƣời lao động và tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp hoạt động theo đúng nguyên tắc thị trƣờng. Tiền lƣơng tối thiểu đƣợc 

điều chỉnh tăng dần (trên 20% mỗi lần điều chỉnh) đã từng bƣớc thực hiện tiền 

tệ hóa tiền lƣơng, thay đổi cơ cấu nhu cầu của mức sống tối thiểu theo hƣớng 

đƣợc cải thiện hơn, do đó, làm cho mức sống của ngƣời lao động làm công ăn 

lƣơng đƣợc nâng lên phù hợp với mức sống chung ngày đƣợc cải thiện của toàn 

xã hội. 

Quá trình thực hiện, tiền lƣơng tối thiểu đã thực sự tham gia vào điều tiết 

quan hệ cung-cầu lao động trên thị trƣờng; làm cho thị trƣờng lao động phát 

triển sôi động trên cơ sở chính sách tiền lƣơng linh hoạt hơn. Thông qua việc 

quy định tiền lƣơng tối thiểu, tiền lƣơng trong khu vực sản xuất kinh doanh dần 

trả đúng giá trị lao động, phụ thuộc vào năng suất lao động, hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

Việc điều chỉnh mức tiền lƣơng tối thiểu những năm gần đây đã dựa trên 

các căn cứ thực tiễn, nhất là tăng trƣởng kinh tế, khả năng chi trả của doanh 

nghiệp, bù đắp trƣợt giá để đảm bảo tiền lƣơng thực tế. Việc điều chỉnh đƣợc 

thực hiện theo xu hƣớng tăng dần nên đã khắc phục từng bƣớc chênh lệch về 

khoảng cách giữa mức lƣơng tối thiểu với nhu cầu sống tối thiểu của ngƣời lao 

động. 

Việc xác định mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc dựa trên các phƣơng pháp có 

căn cứ khoa học và tiếp cận các phƣơng pháp tiên tiến của thế giới. Trong đó, 

chú ý đến các phƣơng pháp xác định mức tiền lƣơng tối thiểu dựa trên nhu cầu 

mức sống tối thiểu của ngƣời lao động; dựa trên cơ sở mức tiền công trên thị 

trƣờng và khả năng chi trả của doanh nghiệp; dựa trên khả năng của nền kinh tế 

và quỹ tiêu dùng cá nhân dân cƣ. 
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3.1.2 Hạn chế 

 Trong điều kiện kinh tế của nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay, mặc dù đã 

đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội 

nhƣng điểm xuất phát chƣa cao, GDP bình quân đầu ngƣời, khả năng cạnh tranh 

của nền kinh tế còn thấp, khả năng ngân sách còn hạn hẹp, cung cầu lao động 

vẫn còn mất cân đối, năng suất lao động so với khu vực và thế giới còn rất thấp 

(theo số liệu thống kê, năng suất lao động ở nƣớc ta thấp hơn so với khu vực từ 

2 đến 15 lần), chất lƣợng nguồn lao động chƣa cao, vì vậy có thể thấy các mục 

tiêu đề ra của tiền lƣơng tối thiểu nêu trên là đúng đắn nhƣng lại khá cao so với 

khả năng của nền kinh tế và trình độ phát triển xã hội. 

Việc xác định và điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu và cơ chế áp dụng mức 

lƣơng tối thiểu chƣa đƣợc pháp luật quy định cụ thể, dẫn đến trong quá trình 

thực hiện còn thiếu nhất quán, thiếu căn cứ khoa học và có tính áp đặt, chƣa sát 

với tình hình thực tế và yêu cầu khách quan của cuộc sống. 

Việc xác định mức lƣơng tối thiểu chung vẫn bị phụ thuộc bởi ngân sách 

Nhà nƣớc, chƣa gắn với nhu cầu sống tối thiểu của ngƣời lao động và sát với 

mức tiền công trên thị trƣờng để đảm bảo tiền lƣơng tối thiểu đủ sống. Một thực 

tế cho thấy, mặc dù trong những năm gần đây, việc điều chỉnh tiền lƣơng tối 

thiểu đã đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, tuy nhiên, mức tiền lƣơng tối thiểu do 

nhà nƣớc quy định không đáp ứng đƣợc cuộc sống tối thiểu cho ngƣời lao động. 

Chính sách tiền lƣơng tối thiểu thấp đã gây ra những hệ quả tiêu cực, làm cho 

ngƣời hƣởng lƣơng không sống đƣợc bằng tiền lƣơng và thu nhập ngoài lƣơng 

chiếm tỷ lệ cao, lại không đƣợc kiểm soát, làm cho chính sách tiền lƣơng bị bóp 

méo. Chính sách tiền lƣơng tối thiểu bị ràng buộc bởi nhiều quan hệ kinh tế, 

quan hệ lao động, quan hệ xã hội (chính sách BHXH, chế độ đóng BHXH trong 

các doanh nghiệp, trợ cấp thôi việc, bồi thƣờng tai nạn lao động, …). Đây là 

những mắt xích, những nút trói buộc chính sách tiền lƣơng làm cho nó khó 

thoát ra khỏi cơ chế hành chính, bao cấp để đi vào đời sống xã hội. 
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Tiền lƣơng tối thiểu khu vực hành chính Nhà nƣớc gắn liền với tiền 

lƣơng tối thiểu chung là một sự bất hợp lý trong quan hệ tiền lƣơng, làm cho 

tiền lƣơng khu vực này luôn thấp hơn khu vực thị trƣờng, và do đó dẫn đến 

dòng di chuyển lao động từ khu vực Nhà nƣớc sang khu vực có tiền lƣơng cao 

hơn, đồng thời là một trong những nguyên nhân gây tiêu cực, tham nhũng. Mặt 

khác, khu vực dịch vụ công (nhất là sự nghiệp công) với cơ chế tiền lƣơng tối 

thiểu hiện hành chƣa thúc đẩy mạnh lao động khu vực này tham gia thị trƣờng 

lao động và trở thành lực cản mạnh nhất trong cải cách hành chính ở nƣớc ta 

hiện nay. 

Tồn tại rất nhiều cơ chế tiền lƣơng tối thiểu cho các khu vực sản xuất 

kinh doanh (cơ chế tiền lƣơng tối thiểu doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc, đối với 

doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài) dẫn đến phân biệt đối xử về tiền lƣơng 

trong các loại hình doanh nghiệp và tạo thành sân chơi không bình đẳng trong 

cạnh tranh trên thị trƣờng đối với các loại hình doanh nghiệp. 

Việc quy định căn cứ để điều chỉnh lƣơng tối thiểu còn chƣa đầy đủ. 

Ngoài yếu tố lạm phát của tiền tệ thì việc tăng mức lƣơng tối thiểu cũng cần 

đƣợc xem xét điều chỉnh khi năng suất lao động trung bình của xã hội tăng lên 

và theo sự tăng trƣởng của nền kinh tế. Song, các quy định của pháp lụât và 

thực tế điều chỉnh tiền lƣơng tối thiểu trong hơn chục năm qua chƣa xác định 

yếu tố này. Nhƣ vậy, pháp luật chƣa có sự đảm bảo để ngƣời hƣởng lƣơng tối 

thiểu nói riêng và ngƣời lao động nói chung đƣợc tham gia đầy đủ vào sự phồn 

vinh của nền kinh tế. 

Trong kinh tế thị trƣờng, tiền lƣơng tối thiểu trong các loại hình doanh 

nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc thị trƣờng, song phải đƣợc xác định trên cơ 

sở thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp và ở cấp 

ngành thông qua ký kết thỏa ƣớc lao động tập thể. Hiện nay tồn tại lớn nhất là 

cơ chế thỏa thuận về tiền lƣơng tối thiểu ở cấp doanh nghiệp rất yếu kém và 

chƣa có cơ chế thỏa thuận ở cấp ngành. Do đó, việc áp dụng tiền lƣơng tối thiểu 
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ở doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào ngƣời sử dụng lao động, làm cho tiền 

lƣơng tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp chƣa thực sự theo nguyên tắc 

thị trƣờng, và do đó cũng dẫn đến những tranh chấp lao động, đình công có xu 

hƣớng gia tăng. 

3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của tiền lƣơng tối thiểu  

3.2.1 Quan điểm về pháp luật tiền lƣơng tối thiểu trong nền kinh tế thị 

trƣờng 

 Pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu là công cụ pháp lý để Nhà nƣớc tăng 

cƣờng quản lý về lĩnh vực tiền lƣơng, tiền công và lao động, việc làm, bảo vệ 

quyền lợi của ngƣời lao động đặc biệt là những ngƣời có trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật thấp, làm công việc giản đơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

tăng sức cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm đói nghèo. Tiền 

lƣơng tối thiểu  phải thực hiện đƣợc chức năng của nó là bảo vệ ngƣời lao động, 

bảo đảm tiền lƣơng đủ sống, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của ngƣời lao động và 

gia đình họ, phù hợp với giá cả sinh hoạt trong từng thời kỳ. Ngoài ra, nó còn 

phải thực hiện đƣợc vai trò điều tiết quan hệ cung cầu về lao động, khuyến 

khích tạo việc làm cho ngƣời lao động trong từng thời kỳ. Trong bối cảnh hiện 

nay, tiền lƣơng tối thiểu phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo với từng thời kỳ; phù hợp 

với khả năng của nền kinh tế cũng nhƣ  khả năng chi trả của doanh nghiệp, kích 

thích tăng trƣởng kinh tế và thu hút đầu tƣ; phù hợp với quan hệ cung cầu lao 

động, điều chỉnh cơ cấu lao động, phát triển thị trƣờng lao động lành mạnh và 

đáp ứng đƣợc yêu cầu hội nhập kinh tế.  

Pháp luật về tiền lƣơng tối thiểu hiện nay đang thể hiện nhiều bất cập, 

chƣa phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng. Nƣớc ta chính thức gia nhập tổ chức 

Thƣơng mại thế giới WTO từ năm 2006. Khi gia nhập WTO tiền lƣơng là một 

trong những yếu tố chính để xem xét việc xác định tính chất thị trƣờng. Điều đó 
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có nghĩa là khi gia nhập WTO, Việt Nam phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các 

loại hình doanh nghiệp, các chủ thể tham gia quan hệ kinh tế. Tiền lƣơng vì thế 

phải theo định hƣớng thị trƣờng, đƣợc hình thành trên cơ sở mức sống, quan hệ 

cung cầu lao động và thỏa ƣớc lao động tập thể. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay 

lại tồn tại các mức lƣơng tối thiểu vùng áp dụng cho 2 loại hình doanh nghiệp là 

doanh nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Điều này 

là sự phân biệt đối xử, không công bằng giữa các doanh nghiệp. Vì vậy pháp 

luật về tiền lƣơng tối thiểu cần phải có sự thay đổi để đảm bảo nguyên tắc bình 

đẳng giữa những ngƣời sử dụng lao động trên cùng một địa phƣơng, vùng lãnh 

thổ, phải thống nhất mức lƣơng tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp trên 

cùng một địa bàn, vùng lãnh thổ.  

3.2.1.1 Định hƣớng xây dựng pháp luật tiền lƣơng tối thiểu chung 

Tiền lƣơng tối thiểu chung là lƣới an toàn cho ngƣời lao động làm công 

ăn lƣơng trong xã hội, đƣợc xác định trên cơ sở mức sống tối thiểu của ngƣời 

lao động, bảo đảm ngƣời lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện 

lao động bình thƣờng đủ bù đắp hao phí sức lao động cho bản thân, gia đình và 

có một phần tích lũy để tái sản xuất mở rộng sức lao động, phù hợp với mức 

tiền công thấp nhất trên thị trƣờng lao động của cả nƣớc. Tiền lƣơng tối thiểu 

phải là cơ sở để xây dựng chính sách tiền lƣơng tối thiểu vùng, tiền lƣơng tối 

thiểu ngành và đƣợc áp dụng thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp. Để 

đảm bảo tiền lƣơng tối thiểu đáp ứng đƣợc mức sống tối thiểu cho ngƣời lao 

động trong từng thời kỳ, tiền lƣơng tối thiểu cần phải đƣợc Chính phủ điều 

chỉnh kịp thời, phù hợp với mức tăng trƣởng kinh tế và chỉ số giá sinh hoạt của 

từng thời kỳ trong cả nƣớc.  

Để thực hiện đƣợc các mục tiêu trên thì mức tiền lƣơng tối thiểu do pháp 

luật quy định trong từng thời kỳ phải là mức sàn thấp nhất đƣợc áp dụng thống 

nhất đối với các quan hệ lao động làm công ăn lƣơng trong xã hội. Mức tiền 

lƣơng tối thiểu chung phải đƣợc xác định dựa trên năng suất lao động xã hội, 
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nhu cầu sống tối thiểu của ngƣời lao động và mức tiền công thấp nhất trên thị 

trƣờng lao động. Mức tiền lƣơng tối thiểu phải đƣợc điều chỉnh định kỳ hàng 

năm theo chỉ số giá sinh hoạt.  

3.2.1.2 Định hƣớng xây dựng pháp luật tiền lƣơng tối thiểu vùng 

Chính sách tiền lƣơng tối thiểu theo vùng là lƣới an toàn cho ngƣời lao 

động làm công ăn lƣơng trong vùng, bảo đảm tƣơng quan mức sống tối thiểu 

cho ngƣời lao động do sự khác biệt về không gian của các yếu tố chi phối tiền 

lƣơng tối thiểu nhƣ: giá cả sinh hoạt, điều kiện sống…Quy định về tiền lƣơng 

tối thiểu theo vùng góp phần làm linh hoạt hệ thống tiền lƣơng trong cơ chế thị 

trƣờng ở các vùng khác nhau, điều tiết cung - cầu lao động, khuyến khích thu 

hút đầu tƣ vào những vùng kém phát triển, nông thôn. 

Mức lƣơng tối thiểu vùng phải đƣợc áp dụng thống nhất cho tất cả các 

loại hình doanh nghiệp theo từng vùng, đảm bảo sự bình đẳng giữa các loại 

hình doanh nghiệp, góp phần tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, phát triển thị 

trƣờng lao động. 

 Mức lƣơng tối thiểu vùng có thể do Chính phủ quy định trên cơ sở đề 

xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (đã đƣợc sự 

thống nhất của ba bên: Đại diện của Nhà nƣớc, đại diện của ngƣời lao động và 

đại diện của ngƣời lao động cấp Tỉnh) hoặc Chính phủ có thể ủy quyền cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quy định để đảm bảo mức 

tiền lƣơng tối thiểu vùng đƣợc quy định là sát với tình hình thực tế của từng địa 

phƣơng.  

Mức lƣơng tối thiểu vùng đƣợc xác định và điều chỉnh theo định kỳ, dựa 

trên cơ sở mức lƣơng tối thiểu chung, chỉ số giá sinh hoạt, khả năng chi trả của 

doanh nghiệp và quan hệ cung cầu lao động theo từng vùng. Mức lƣơng tối 

thiểu vùng của vùng có mức giá sinh hoạt bình quân thấp nhất trong cả nƣớc 

phải đồng thời là mức lƣơng tối thiểu chung, khi điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu 

chung thì đồng thời phải điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu vùng. 
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 3.2.1.3 Định hƣớng xây dựng pháp luật  tiền lƣơng tối thiểu ngành 

  Quy định về tiền lƣơng tối thiểu theo ngành là công cụ bảo vệ quyền lợi 

cho ngƣời lao động làm công ăn lƣơng trong các ngành có cung - cầu bất lợi, có 

năng suất lao động thấp (ngành nông nghiệp), góp phần loại trừ các yếu tố lợi 

thế tạo ra sự cạnh tranh không công bằng giữa các ngành.  

 Mức lƣơng tối thiểu ngành hình thành dựa trên cơ sở mức lƣơng tối thiểu 

chung, mức lƣơng tối thiểu vùng và năng suất lao động, khả năng chi trả của 

doanh nghiệp và quan hệ cung cầu lao động của từng ngành và do đại diện 

ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động thỏa thuận, quy định trong thỏa ƣớc 

lao động ngành. 

3.2.2 Cơ chế ba bên trong việc thực hiện tiền lƣơng tối thiểu 

Cơ chế ba bên là một cơ chế xã hội, trong đó tồn tại hệ thống chủ thể 

gồm ba bên: Ngƣời lao động – Nhà nƣớc – Ngƣời sử dụng lao động, với mục 

tiêu thiết kế và tìm ra các giải pháp tốt nhất, có lợi nhất cho quan hệ lao động.  

Cơ chế ba bên và pháp luật về cơ chế ba bên chỉ đƣợc manh nha khi nƣớc 

ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, thị 

trƣờng lao động đƣợc thiết lập. Điều đó đƣợc thể hiện ở việc công nhận sự tham 

gia tổ chức Công đoàn và đại diện của ngƣời sử dụng lao động vào một số hoạt 

động liên quan đến việc xử lý mối quan hệ lao động nhƣ vấn đề việc làm, tiền 

lƣơng, giải quyết tranh chấp lao động… Tuy nhiên, các quy định của pháp luật 

chủ yếu đề cập tới việc “tham khảo” ý kiến hơn là xác lập các nguyên tắc, thiết 

lập các cơ chế, tổ chức để quyết định các vấn đề lao động bằng cơ chế ba bên. 

Để phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế cũng nhƣ thích ứng 

với thị trƣờng lao động ngày càng phát triển và các mối quan hệ lao động ngày 

càng phức tạp thì việc công nhận và bảo đảm bằng pháp luật cho sự tồn tại và 

hoạt động của cơ chế ba bên là cần thiết. Do vậy, ngày 14 tháng 7 năm 2004, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2004/NĐ-CP quy định về sự tham gia 

của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của ngƣời sử dụng lao động 
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với cơ quan nhà nƣớc về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan 

đến quan hệ lao động. Tuy nhiên, theo Nghị định 145/2004/NĐ-CP, việc tham 

gia của đại diện ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động chỉ đƣợc thực hiện ở 

tầm vĩ mô, việc tham gia vừa là “quyền” vừa là “trách nhiệm”. Tuy nhiên, xu 

hƣớng là thiên về thực hiện “trách nhiệm” dƣới dạng cơ quan “tham mƣu” đóng 

góp ý kiến để cơ quan nhà nƣớc nghiên cứu ban hành chính sách hoặc quyết 

định các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động. Không có cơ cấu ba bên nào 

đƣợc thiết lập mà chỉ có việc tham gia theo những hình thức đƣợc Nghị định đã 

quy định đó là: tham gia ý kiến bằng văn bản và tham gia ý kiến qua hội nghị 

đƣợc tổ chức giữa các bên.  

Ở Việt Nam, trong lĩnh vực tiền lƣơng, Điều 56 Bộ Luật lao động cũng 

quy định “Chính phủ quyết định và công bố mức lƣơng tối thiểu chung, mức 

lƣơng tối thiểu vùng, mức lƣơng tối thiểu ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý 

kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của ngƣời sử dụng lao 

động”. Tuy nhiên, có thể nói sự tham gia của ngƣời lao động và ngƣời sử dụng 

lao động trong việc quyết sách các vấn đề về lao động chỉ mang tính hình thức. 

Vì vậy trong thời gian tới đề nghị cần phải có sự hoàn thiện của pháp luật về cơ 

chế ba bên trong quan hệ lao động nói chung và trong việc quy định và thực 

hiện tiền lƣơng tối thiểu nói riêng. Để mức tiền lƣơng tối thiểu đƣợc công bố 

trong từng thời kỳ đảm bảo đƣợc chức năng và vai trò của nó là đảm bảo mức 

sống tối thiểu cho ngƣời lao động, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, 

khả năng chi trả của doanh nghiệp, góp phần bảo vệ ngƣời lao động, phát triển 

thị trƣờng lao động, phát triển kinh tế thì cần phải thành lập một tổ chức với sự 

tham gia của ba bên là cơ quan tham mƣu, tƣ vấn cho nhà nƣớc về tiền lƣơng 

nói chung và tiền lƣơng tối thiểu nói riêng. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của tổ chức này có thể đƣợc quy định trong Luật tiền lƣơng tối thiểu hoặc 

do Chính phủ quy định trong một văn bản luật riêng.  
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3.2.3 Xây dựng Luật Tiền tƣơng tối thiểu 

3.2.3.1 Sự cần thiết xây dựng Luật Tiền lƣơng tối thiểu  

Tiền lƣơng tối thiểu là một nội dung cơ bản của hệ thống chính sách tiền 

lƣơng, là công cụ để Nhà nƣớc thực hiện quản lý vĩ mô về tiền lƣơng và điều tiết 

quan hệ cung - cầu lao động trên thị trƣờng lao động. Các quy định về lƣơng tối 

thiểu ngày càng trở thành công cụ điều tiết cần thiết của Nhà nƣớc nhằm hạn chế 

những mặt trái của kinh tế thị trƣờng liên quan đến lao động và giá cả lao động. 

Đây đƣợc coi là công cụ để bảo đảm sự công bằng xã hội.  

Ở nƣớc ta hiện nay, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật Tiền 

lƣơng tối thiểu là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 

lao động; tiếp tục thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lƣơng; đáp ứng yêu 

cầu hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của thị trƣờng lao động Việt Nam, 

cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất: Xây dựng và ban hành Luật Tiền lƣơng tối thiểu nhằm tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động theo kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

XHCN. 

Chính sách tiền lƣơng tối thiểu ở Việt Nam bƣớc đầu đã đƣợc luật hoá 

trong Bộ Luật Lao động, tuy nhiên, mới chỉ đƣợc thể chế hoá bằng một điều 

trong Bộ Luật Lao động (Điều 56). Toàn bộ phạm vi, đối tƣợng áp dụng, cơ chế 

hình thành, xác định mức lƣơng tối thiểu chƣa đƣợc quy định cụ thể, mà chủ yếu 

đƣợc thể hiện bằng các văn bản dƣới luật. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực 

hiện, việc điều chỉnh tiền lƣơng tối thiểu còn chƣa thống nhất, đồng bộ, chƣa 

bảo đảm tính hệ thống (về thời gian điều chỉnh, mức điều chỉnh, ...), do đó cần 

phải quy định chi tiết bằng Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách 

tiền lƣơng ở nƣớc ta. Việc ban hành Luật Tiền lƣơng tối thiểu sẽ tạo hành lang 

pháp lý nhằm tăng cƣờng vai trò quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực lao động- tiền 

lƣơng bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động; tạo sự ổn định và thúc đẩy phát triển 

sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả của doanh nghiệp; giải quyết 
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hài hoà về lợi ích của các bên trong quan hệ lao động; tăng sức cạnh tranh trên 

thị trƣờng; góp phần củng cố và phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc.  

Thứ hai: Xây dựng và ban hành Luật Tiền lƣơng tối thiểu nhằm đáp ứng 

yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. 

Mặc dù pháp luật về lƣơng tối thiểu có tính quốc gia, phạm vi áp dụng 

trong nội bộ từng nƣớc, song các khuôn khổ quốc tế đã có rất sớm. Trên phạm vi 

quốc tế, luật tiền lƣơng tối thiểu là các công ƣớc và khuyến nghị của ILO (từ 

năm 1928) và đến nay hầu hết các nƣớc tuân theo công ƣớc của ILO đều áp 

dụng luật lƣơng tối thiểu. Theo tổng kết của ILO, tính đến năm 2006 có khoảng 

122 nƣớc trên tổng số 194 nƣớc (chiếm 63%), gồm cả các nƣớc phát triển và 

không phát triển có quy định luật tiền lƣơng tối thiểu và hệ thống pháp luật về 

lƣơng tối thiểu ngày càng có phạm vi mở rộng và có tác dụng tích cực đến thị 

trƣờng lao động. 

Những quy định về lƣơng tối thiểu trong Bộ luật Lao động Việt Nam hiện 

nay còn quá đơn giản, chƣa đƣợc quy định chi tiết phù hợp với cơ chế thị 

trƣờng. Vì vậy, theo chúng tôi nên tách riêng Điều 56 của Bộ luật Lao động để 

hình thành Luật Tiền lƣơng tối thiểu nhằm quy định một cách đầy đủ, chi tiết 

các nội dung về tiền lƣơng tối thiểu. 

Thứ ba: Xây dựng và ban hành Luật Tiền lƣơng tối thiểu là phù hợp với 

sự phát triển của thị trƣờng lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 

của đất nƣớc. 

Chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung sang kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nƣớc ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế 

quốc tế. Tuy nhiên, thị trƣờng lao động nƣớc ta mới đƣợc hình thành rất cần các 

thiết chế khác của thị trƣờng lao động để các bên tự do thoả thuận về tiền lƣơng 

nhƣ thoả ƣớc lao động tập thể hay thƣơng lƣợng tập thể nhƣng vấn đề này chƣa 

đƣợc thực hiện đầy đủ, trong khi đó chất lƣợng lao động còn thấp; số lƣợng, tỷ 

trọng lao động hƣởng mức lƣơng tối thiểu hoặc cận mức lƣơng tối thiểu vẫn 
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chiếm số lƣợng, tỷ trọng cao; số lƣợng doanh nghiệp nhiều, ngành nghề đa dạng 

nhƣng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp, ngành nghề sử dụng nhiều lao động, trình 

độ thấp; Tình trạng phát triển không đồng đều của thị trƣờng lao động giữa các 

vùng, xu hƣớng dịch chuyển lao động từ nông thôn đến thành thị, từ khu vực 

nông nghiệp sang các khu vực khác cũng tạo thêm áp lực đối với cầu về lao 

động.... Vì vậy, việc luật hoá tiền lƣơng tối thiểu là giải pháp tối ƣu nhất để bảo 

vệ những ngƣời lao động làm công ăn lƣơng, đặc biệt là những ngƣời lao động 

có trình độ thấp, làm công việc giản đơn khỏi bị trả lƣơng thấp để từ đó góp 

phần xây dựng mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ổn định, lành mạnh 

cùng phát triển. Luật Tiền lƣơng tối thiểu góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết 

các vấn đề xã hội nhƣ ngăn chặn sự bóc lột quá mức, chống đói nghèo. 

Thứ tư: Xây dựng Luật tiền lƣơng tối thiểu bảo đảm tính mềm dẻo, linh 

hoạt của chính sách tiền lƣơng phù hợp với kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, làm cơ sở xây dựng tốt mối quan 

hệ hợp tác ba bên và quan hệ lao động lành mạnh, ngăn ngừa, hạn chế tranh 

chấp lao động và đình công, đồng thời có chia sẻ lợi ích đối với ngƣời lao động 

khi có tăng trƣởng kinh tế. 

Từ những căn cứ nêu trên, Việt Nam cần có một hệ thống pháp lý và thể 

chế về lƣơng tối thiểu thông qua việc xây dựng Luật Tiền lƣơng tối thiểu để đáp 

ứng các yêu cầu mới của đất nƣớc trong bối cảnh hội nhập chung, bảo đảm sự 

phù hợp phát triển của thị trƣờng lao động với mục tiêu và yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội, thể chế hoá mức sống tối thiểu cho ngƣời lao động, bảo đảm cho 

ngƣời lao động không có trình độ tay nghề đƣợc chia sẻ các thành quả của sự 

phát triển, phấn đấu công bằng xã hội, cải thiện quan hệ phân phối có lợi cho 

ngƣời nghèo, ngƣời có thu nhập thấp và từ đó làm cho luật pháp Việt Nam phù 

hợp với các quy định chung của quốc tế, đặc biệt là việc tuân thủ các tiêu chuẩn 

lao động trong các công ƣớc, khuyến nghị của ILO về tiền lƣơng tối thiểu.  
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3.2.2.2 Một số suy nghĩ bƣớc đầu trong việc xây dựng Luật Tiền lƣơng tối 

thiểu ở Việt Nam 

a/ Về phạm vi điều chỉnh 

Việc xác định phạm vi điều chỉnh của văn bản pháp luật là xác định giới 

hạn sự tác động của văn bản lên các quan hệ xã hội. Luật Tiền lƣơng tối thiểu là 

cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cho các quan hệ xã hội phát sinh trong quá 

trình xác định mức tiền lƣơng tối thiểu, xác định phạm vi áp dụng, tổ chức thực 

hiện và quản lý nhà nƣớc về tiền lƣơng tối thiểu. Vì vậy, phạm vi điều chỉnh của 

Luật tiền lƣơng tối thiểu sẽ là những quy định về nguyên tắc, căn cứ để xác định 

và điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu; cơ chế áp dụng mức lƣơng tối thiểu chung, 

mức lƣơng tối thiểu vùng và mức lƣơng tối thiểu ngành; quản lý nhà nƣớc về 

tiền lƣơng tối thiểu.  

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khoá X về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí: “Ðẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện Ðề án cải cách 

chế độ tiền lƣơng, xây dựng lộ trình cải cách tiền lƣơng trong những năm tới 

theo hƣớng tăng thu nhập cao hơn cho cán bộ, công chức. Giao quyền tự chủ về 

tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị 

hành chính, sự nghiệp có đủ điều kiện. Xây dựng cơ chế tiền lƣơng riêng cho 

công chức hành chính” 3, trên cơ sở mức lƣơng tối thiểu chung (sàn), tùy 

thuộc khả năng ngân sách và mức tăng trƣởng kinh tế để áp dụng mức lƣơng tối 

thiểu cao hơn cho cán bộ, công chức hành chính. Do vậy, Luật Tiền lƣơng tối 

thiểu điều chỉnh quan hệ lao động giữa ngƣời lao động làm công ăn lƣơng với 

ngƣời sử dụng lao động trong việc thực hiện mức lƣơng tối thiểu chung, mức 

lƣơng tối thiểu vùng và mức lƣơng tối thiểu ngành, gồm: 

+ Công ty nhà nƣớc  

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 
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+ Công ty cổ phần.  

+ Công ty hợp danh. 

+ Doanh nghiệp tƣ nhân. 

+ Các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác 

(kể cả cơ quan hành chính, sự nghiệp – nơi thực hiện theo hợp đồng lao động 

theo quy định của Bộ Luật lao động) có thuê mƣớn lao động.  

Nói cách khác, phạm vi điều chỉnh của Luật Tiền lƣơng tối thiểu là toàn 

bộ các doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có thuê mƣớn lao động và một phần 

đối với khu vực hành chính, sự nghiệp – nơi thực hiện theo hợp đồng lao động 

theo quy định của Bộ Luật lao động. 

b/ Về đối tượng điều chỉnh:  

Ở các nƣớc nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nƣớc có nền kinh tế phát 

triển khác thì luật tiền lƣơng tối thiểu không áp dụng đối với khu vực phi kết cấu 

và lao động thuộc diện giúp việc gia đình. Ví dụ nhƣ Khoản 1, Điều 3 Luật Tiền 

lƣơng tối thiểu Hàn Quốc quy định: “Luật này đƣợc áp dụng cho tất cả các công 

ty sử dụng ngƣời lao động. Tuy nhiên, không áp dụng luật này cho các công ty 

chỉ sử dụng ngƣời trong gia đình và các công ty thuê ngƣời giúp việc gia đình”.  

Đối với Việt Nam, trong điều kiện cung đang vƣợt quá cầu lao động, 

ngƣời lao động có nhu cầu tìm việc làm rất lớn, để đảm bảo cuộc sống trƣớc mắt 

họ có thể chấp nhận làm việc với thu nhập dƣới mức sống tối thiểu, nhiều chủ sử 

dụng lao động lợi dụng điều này để ép buộc ngƣời lao động làm việc với mức 

tiền công thấp. Vì vậy, để bảo vệ ngƣời lao động, Luật Tiền lƣơng tối thiểu phải 

điều chỉnh trong phạm vi có quan hệ lao động xảy ra, tức là quan hệ lao động 

giữa ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động thông qua hợp đồng lao động. 

Luật Lao động Việt Nam quy định mọi ngƣời trong độ tuổi lao động có 

khả năng lao động đều đƣợc đối xử bình đẳng khi tham gia lao động. Do vậy tất 

cả mọi ngƣời trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động theo quy định của 

pháp luật khi tham gia lao động thông qua hợp đồng lao động giữa ngƣời sử 
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dụng lao động và ngƣời lao động đều thuộc đối tƣợng điều chỉnh của Luật tiền 

lƣơng tối thiểu. Vì vậy, đối tƣợng áp dụng Luật tiền lƣơng tối thiểu là ngƣời lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và 

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo phạm vi điều chỉnh của Luật. 

Xét về khả năng thực hiện công việc  và tính chất của công việc, Luật tiền 

lƣơng tối thiểu không áp dụng đối với các đối tƣợng sau: 

+ Ngƣời lao động bị hạn chế về khả năng lao động do khuyết tật về thể 

chất và trí não;  

+ Ngƣời lao động đang trong thời gian thử việc theo quy định của pháp 

luật;  

+ Ngƣời lao động đang trong quá trình học nghề tại doanh nghiệp trƣớc 

khi đƣợc tuyển dụng theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ và khả năng lao động thực tế và hiệu quả thực hiện công việc của 

ngƣời lao động mà ngƣời sử dụng lao động sẽ trả lƣơng hợp lý cho các đối 

tƣợng trên nhƣng không trái với các quy định của pháp luật lao động. 

c/ Về các nguyên tắc xác định và áp dụng mức lương tối thiểu 

+ Về nguyên tắc xác định mức lương tối thiểu 

Theo lý luận về tiền lƣơng tối thiểu nhƣ chƣơng I đã phân tích, theo tôi 

việc xác định tiền lƣơng tối thiểu cần phải thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

- Mức lƣơng tối thiểu đƣợc xác định cho từng thời kỳ phát triển kinh tế xã 

hội của đất nƣớc và dựa trên các căn cứ và phƣơng pháp khoa học để xác định 

mức lƣơng tối thiểu, bảo đảm bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích lũy 

tái sản xuất sức lao động mở rộng; 

- Mức lƣơng tối thiểu đƣợc điều chỉnh thƣờng xuyên hàng năm trên cơ sở 

chỉ số tăng giá sinh hoạt. 

+ Về nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu 

- Ngƣời sử dụng lao động không đƣợc trả công cho ngƣời lao động thấp 

hơn mức lƣơng tối thiểu; 
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- Các khoản không thuộc kết cấu mức lƣơng tối thiểu thì không đƣợc tính 

gộp vào mức lƣơng tối thiểu nhƣ: tiền lƣơng làm thêm giờ, phụ cấp làm việc ban 

đêm, phụ cấp trách nhiệm hay chức vụ, tiền ăn giữa ca và các khoản tiền lƣơng 

khác ngoài tiền lƣơng thông thƣờng hàng tháng do Chính phủ quy định 

d/ Về mức lương tối thiểu chung 

+ Căn cứ xác định  

Việc xác định mức lƣơng tối thiểu chung một mặt phải đảm bảo cụ thể 

hóa các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế về ấn định tiền lƣơng tối thiểu 

(Công ƣớc 131 về ấn định lƣơng tối thiểu, đặc biệt đối với các nƣớc đang phát 

triển, 1070) vào Luật nƣớc ta, mặt khác cũng căn cứ vào điều kiện cụ thể ở trong 

nƣớc để có cơ chế xác định mức lƣơng tối thiểu cho phù hợp. Nhƣ vậy, mức 

lƣơng tối thiểu chung cần đƣợc xác định dựa trên các căn cứ sau: 

- Căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của ngƣời lao động và gia đình họ. 

Nhu cầu sống tối thiểu phải bảo đảm bù đắp năng lƣợng hao phí trong điều lao 

động bình thƣờng tƣơng đƣơng với 2300 Kcal/ngày thông qua rổ hàng hoá về 

nhu cầu lƣơng thực thực phẩm, phi lƣơng thực thực phẩm và một phần tích lũy 

để nuôi con.  

- Căn cứ vào mức tăng trƣởng nền kinh tế (GDP), tăng năng suất lao động 

xã hội và mức tiêu dùng dân cƣ. 

- Căn cứ vào mức tiền công thấp nhất trên thị trƣờng, thông qua việc điều 

tra khảo sát mức tiền công trên thị trƣờng và khả năng chi trả của doanh nghiệp. 

+ Cơ chế áp dụng: Mức lƣơng tối thiểu chung đƣợc áp dụng thống nhất 

trên phạm vi toàn quốc, làm cơ sở để xác định mức lƣơng tối thiểu vùng và mức 

lƣơng tối thiểu ngành. Tất cả ngƣời sử dụng lao động không đƣợc trả công cho 

ngƣời lao động thấp hơn mức lƣơng tối thiểu chung. 

+ Cơ chế điều chỉnh: Hàng năm trên cơ sở mức tăng chỉ số giá sinh hoạt, 

mức tăng trƣởng kinh tế, mức tăng tiền công trên thị trƣờng lao động (quan hệ 

cung cầu lao động) Bộ lao động - Thƣơng binh và Xã hội tham mƣu, đề xuất 
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với Chính phủ công bố mức lƣơng tối thiểu chung sau khi có ý kiến tham vấn 

của đại diện ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động.  

e/ Về mức lương tối thiểu vùng 

Mức lƣơng tối thiểu vùng là mức tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động làm 

công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thƣờng, bù đắp hao phí lao 

động giản đơn và có một phần tích luỹ để tái sản xuất sức lao động mở rộng phù 

hợp với chỉ số giá sinh hoạt của mỗi vùng và giá tiền công thấp nhất trên thị 

trƣờng của vùng đó; vùng có mức tiền lƣơng tối thiểu thấp nhất phải bằng mức 

lƣơng tối thiểu chung. 

+ Căn cứ xác định mức lương tối thiểu vùng: Mức lƣơng tối thiểu vùng 

đƣợc xác định trên cơ sở mức lƣơng tối thiểu chung và hệ số chênh lệch về mức 

giá sinh hoạt của vùng đó so với mức giá sinh hoạt làm cơ sở xác định mức 

lƣơng tối thiểu chung. Mức lƣơng tối thiểu vùng phải  phù hợp với mức tiền 

công thấp nhất trên thị trƣờng lao động của vùng 

+ Căn cứ phân định vùng: Việc phân định vùng để áp dụng mức lƣơng tối 

thiểu phải trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát về tình hình kinh tế xã hội của 

từng vùng bao gồm: thực trạng tăng trƣởng kinh tế, năng suất lao động lao động 

xã hội, chỉ số giá tiêu dùng, mức sống bình quân của vùng, mức độ phát triển thị 

trƣờng  lao động (tổng số lao động làm công ăn lƣơng, mặt bằng tiền công, quy 

mô doanh nghiệp) và có tính đến cả các chính sách ƣu đãi theo vùng của Nhà 

nƣớc. 

Khi các yếu tố xác định vùng thay đổi thì các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm 

quyền sẽ trình Chính phủ để điều chỉnh lại vùng áp dụng mức lƣơng tối thiểu 

cho phù hợp. 

+ Cơ chế áp dụng: Mức lƣơng tối thiểu vùng đƣợc áp dụng thống nhất 

trong phạm vi vùng, làm cơ sở để ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động 

thoả thuận mức tiền lƣơng cho các công việc khác nhau tuỳ theo quan hệ cung 

cầu lao động và giá tiền công trên thị trƣờng. Ngƣời sử dụng lao động đóng trên 
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địa bàn vùng nào thì không đƣợc trả công cho ngƣời lao động thấp hơn mức 

lƣơng tối thiểu của vùng đó.  

+ Cơ chế điều chỉnh: Trên cơ sở mức mức lƣơng tối thiểu chung và mức 

tăng của các yếu tố dùng làm căn cứ để xác định mức lƣơng tối thiểu vùng, Bộ 

lao động - Thƣơng binh và Xã hội tham mƣu, đề xuất với Chính phủ công bố 

mức lƣơng tối thiểu chung sau khi có ý kiến tham vấn của Ủy ban nhân dân cấp 

Tỉnh, đại diện ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động trong phạm vi vùng. 

f/ Về mức tiền lương tối thiểu ngành 

Mức lƣơng tối thiểu ngành là mức tiền công thấp nhất trả cho công việc 

đơn giản nhất của ngành trong điều kiện lao động bình thƣờng nhất của ngành, 

bù đắp hao phí lao động giản đơn và có một phần tích luỹ để tái sản xuất sức lao 

động mở rộng. Mức tiền lƣơng tối thiểu ngành không đƣợc thấp hơn mức tiền 

lƣơng tối thiểu chung, tiền lƣơng tối thiểu vùng (trong đó mức tiền lƣơng tối 

thiểu chung là mức sàn thấp nhất trong tất cả các mức lƣơng tối thiểu ngành). 

Tiền lƣơng tối thiểu ngành đƣợc hình thành trên cơ sở  thỏa thuận của các bên 

trong quan hệ lao động (ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động) thông 

thƣờng đƣợc ghi nhận trong thoả ƣớc lao động tập thể. 

+ Căn cứ xác định: Mức tiền lƣơng tối thiểu ngành đƣợc xác định dựa 

trên các yếu tố: năng suất lao động, mức tiền lƣơng trung bình, điều kiện lao 

động, quan hệ cung-cầu lao động của ngành so với ngành có điều kiện khó khăn 

nhất. Xác định tiền lƣơng tối thiểu ngành phải trên cơ sở mức lƣơng tối thiểu 

chung và mức lƣơng tối thiểu vùng.  

+ Cơ chế áp dụng: Mức lƣơng tối thiểu ngành đƣợc áp dụng thống nhất 

trong phạm vi ngành, ngƣời sử dụng lao động sản xuất, kinh doanh ở ngành nào 

thì không đƣợc trả công cho ngƣời lao động thấp hơn mức lƣơng tối thiểu của 

ngành đó. Đối với trƣờng hợp sản xuất, kinh doanh nhiều ngành khác nhau (đa 

ngành) thì mức lƣơng tối thiểu ngành đƣợc xác định theo công việc ngƣời lao 
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động đảm nhận. Công việc thuộc ngành nào thì áp dụng mức lƣơng tối thiểu 

ngành đó 

+ Cơ chế điều chỉnh: Căn cứ vào mức mức lƣơng tối thiểu chung, mức 

lƣơng tối thiểu vùng và mức tăng của các yếu tố dùng làm căn cứ để xác định 

mức lƣơng tối thiểu ngành, đại diện ngƣời lao động hoặc đại diện ngƣời sử dụng 

lao động hoặc cả hai bên có đề xuất để thoả thuận điều chỉnh mức lƣơng tối 

thiểu ngành phù hợp trong từng thời kỳ. 

g/ Hội đồng quốc gia về tiền lương 

Ở Hàn Quốc, tham vấn cho Chính phủ (Bộ Lao động) về vấn đề tiền 

lƣơng tối thiểu có Hội đồng lƣơng tối thiểu. Hội đồng này đƣợc thành lập trong 

Bộ Lao động với mục đích cân nhắc, đệ trình mức lƣơng tối thiểu và các vấn đề 

có liên quan khác. Ở Việt Nam cũng cần có một tổ chức nhƣ vậy, với sự tham 

gia của 3 bên (Nhà nƣớc, đại diện ngƣời lao động, đại diện ngƣời sử dụng lao 

động). Để đảm bảo sự bình đẳng của các bên thì số lƣợng ngƣời đại diện cho 3 

bên là nhƣ nhau. Tổ chức này có chức năng tƣ vấn cho Nhà nƣớc về chính sách 

tiền lƣơng tối thiểu chung, tiền lƣơng tối thiểu vùng, tiền lƣơng tối thiểu ngành 

trong từng thời kỳ gồm mức lƣơng, cơ chế xác định….; tƣ vấn trong việc phân 

loại vùng, ngành để làm cơ sở xác định tiền lƣơng tối thiểu vùng, ngành; Tƣ vấn 

các vấn đề quan trọng khác liên quan đến tiền lƣơng tối thiểu nhƣ các tác động 

của tiền lƣơng tối thiểu đến vấn đề đầu tƣ, hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, việc làm, thất nghiệp…Đó là sự đảm bảo pháp lý cho hoạt động 

của một cơ chế tất yếu trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

– cơ chế ba bên trong quan hệ lao động. Đồng thời nó cũng tạo ra khả năng cải 

thiện các bất cập về tiền lƣơng tối thiểu hiện nay.  

h/ quản lý Nhà nước về tiền lương tối thiểu 

- Quy định về vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố, đại diện ngƣời sử dụng lao động, đại diện ngƣời lao 

động trong việc xác định và thực hiện mức lƣơng tối thiểu chung, vùng, ngành;  
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- Quy định các chế tài xử lý vi phạm và việc thanh tra, kiểm tra và giám 

sát thực hiện Luật Tiền lƣơng tối thiểu. 
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KẾT LUẬN 

 Tiền lƣơng tối thiểu là vấn đề quan trọng không chỉ với đời sống của cá 

nhân ngƣời lao động mà đối với toàn xã hội bởi lẽ nó là cơ sở để thuê mƣớn, trả 

công lao động trong nền kinh tế thị trƣờng. 

Tiền lƣơng tối thiểu đƣợc coi là “lƣới an toàn” cho những ngƣời lao động 

làm công ăn lƣơng. Nó là công cụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của 

ngƣời lao động khi tham gia vào quan hệ lao động. Hơn thế, tiền lƣơng tối thiểu 

còn thiết lập nên mối quan hệ ràng buộc giữa ngƣời lao động và ngƣời sử dụng 

lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Tuy nhiên, tiền lƣơng tối thiểu 

áp dụng cho ngƣời lao động hiện nay còn thấp, chƣa đảm bảo đƣợc chức năng, 

vai trò là nguồn thu nhập chính của ngƣời lao động. Chính vì vậy, cần từng 

bƣớc nghiên cứu, rà soát lại các yếu tố cơ bản làm căn cứ xác định lƣơng tối 

thiểu, bổ sung các yếu tố mà trƣớc đây chƣa đƣợc tính hoặc chƣa đƣợc  tính đầy 

đủ (nhƣ tiền nhà, tiền điện thoại, các dịch vụ xã hội...) để bảo vệ ngƣời lao động 

đúng mức. Hơn nữa, cần phải từng bƣớc xóa bỏ việc quy định khác nhau về tiền 

lƣơng tối thiểu giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để tạo sự cạnh 

tranh bình đẳng trong sử dụng lao động giữa các khu vực kinh tế đó. 

Trƣớc thực trạng đó, việc tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật vè 

tiền lƣơng tối thiểu là vấn đề cần thiết. Trên cơ sở các yêu cầu hoàn thiện đang 

đặt ra phù hợp với từng giai đoạn hiện nay, hệ thống pháp luật tiền lƣơng nói 

chung và tiền lƣơng tối thiểu nói riêng cần đƣợc sửa đổi, bổ sung để bảo vệ 

ngƣời lao động hợp lý, linh hoạt và bền vững. 
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