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Lịch sử tiền lương tối thiểu ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, khái niệm “lương tối thiểu” được đề cập lần đầu tiên trong Sắc lệnh số 29-SL, ngày 

12/3/1947. Theo đó, tiền công tối thiểu, được định nghĩa “là số tiền công 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”, nhằm “làm định lương cho các hạng công nhân”. Khái niệm đầu tiên này 

đã mang những đặc điểm và tính chất của tiền lương tối thiểu theo cách hiểu hiện nay.  

Sắc lệnh số 188-SL ngày 29/5/1948 quy định về việc lập một chế độ công chức mới và một thang 

lương chung cho các ngạch và các hạng công chức Việt Nam. Mặc dù không quy định rõ mức tiền 

lương tối thiểu để tính toán các bậc lương, điều 5 của Sắc lệnh này nêu rõ “Nếu lương và các 

khoản phụ cấp kể trên của một công chức dưới 220 đồng một tháng, thì công chức ấy được lĩnh 

220 đồng”. Như vậy, 220 đồng/tháng có thể được hiểu là mức tiền lương tối thiểu đối với một 

công chức. Nghị định số 270-TTg nga y 31/5/1958 quy định chế độ lương cho khu vực ha nh 

chính, sự nghiệp. Theo đó, Điều 3 của Nghị định quy định lương thấp nhất định là 27.300 

đồng/tháng.  

Từ năm 1960 đến năm 1985, khi nền kinh tế Việt Nam được định hướng phát triển theo cơ chế 

kế hoạch hóa tập trung, mọi vấn đề về lao động đều được quy định theo kế hoạch của Nhà nước 

và được triển khai thực hiện bằng mệnh lệnh hành chính. Đối với lĩnh vực công, mức tiền lương 

cụ thể cho từng loại công việc, thời gian trả lương, hình thức trả lương, nâng bậc lương và các 

vấn đề liên quan đều do Nhà nước định sẵn thông qua hệ thống các bậc lương và hoàn toàn phụ 

thuộc vào ngân sách Nhà nước. Tuy Nha  nước không tiến ha nh cải cách tiền lương và công bố 

mức lương tối thiểu, trên thực tế, lương danh nghĩa đã được tăng nhiều lần thông qua các hình 

thức trợ cấp tạm thời, tiền thưởng, khuyến khích lương sản phẩm, lương khoa n va  điều chỉnh 

mức phụ cấp khu vực đối với ca c địa phương. Trong giai đoạn này, mặc dù tiền lương tối thiểu 

không được đề cập trong các văn bản pháp luật lao động, lương bậc một – mức lương khởi điểm 

được trả cho người lao động với công việc yêu cầu trình độ và cường độ lao động thấp nhất của 

từng ngành vẫn được xem là mức lương tối thiểu của từng ngành. 

Từ năm 1985 đến năm 1992, với sự chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền 

kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Chính phủ quyết định bãi bỏ chế độ cung 

cấp hiện vật theo giá bù lỗ, chuyển sang chế độ trả lương bằng tiền theo nguyên tắc phân phối 

theo lao động, xoá bỏ bao cấp, bảo đảm tính thống nhất của chế độ tiền lương trong cả nước, ổn 

định và từng bước cải thiện đời sống của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang. Nghị 

định số 235/NĐ-HĐBT ngày 18/9/1985 quy định mức lương tối thiểu là 220 đồng/tháng. Đây là 

mức lương được dùng để trả công cho những người làm công việc lao động giản đơn nhất và với 

điều kiện lao động bình thường tại vùng có mức giá sinh hoạt thấp nhất. Khi mức giá thay đổi 

hoặc ở những vùng có chi phí sinh hoạt cao hơn, tiền lương được tính thêm phụ cấp chênh lệch 

giá sinh hoạt.  
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Sau khi công cuộc Đổi Mới toàn diện được thực hiện từ năm 1986, giá cả sinh hoạt nga y ca ng 

ta ng nhanh la m cho tiền lương thực tế giảm sút nhanh chóng. Để phù hợp với tình hình thực tế, 

tháng 9/1987, Hội đồng Bộ trưởng đã Quyết định điều chỉnh lại tiền lương (trong đó có mức 

lương tối thiểu) với các mức tăng khác nhau đối với đơn vị sản xuất kinh doanh; công nhân, viên 

chức hành chính sự nghiệp, cán bộ xã, phường; và lực lượng vũ trang (Quyết định số 147/HĐBT). 

Đến tháng 4/1988, một hệ số được áp dụng thống nhất cho các nhóm lao động và chế độ trợ cấp 

được áp dụng trong các tháng tiếp theo.  

Nga y 28/12/1988, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 202/HĐBT về tiền lương công nhân, 

viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh va  co ng ty hợp doanh va  Quyết định số 

203/HĐBT về tiền lương công nhân, viên chức ha nh chí nh, sự nghiệp, lực lượng vũ trang va  ca c 

đối tượng hưởng chính sách xã hội, nâng mức lương tối thiểu lên 22.500 đồng/tháng. Như vậy, 

khu vực sản xuất đã được tách khỏi khu vực hành chính sự nghiệp khi áp dụng lương tối thiểu. 

Tuy nhiên, mức tiền lương tối thiểu được quy định cho hai khu vực này là như nhau. 

Năm 1987, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thông qua, một thành phần kinh tế mới 

được hình thành là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Với đặc điểm công việc yêu cầu 

trình độ chuyên môn và cường độ lao động cao hơn so với công việc tại các doanh nghiệp trong 

nước, lao động làm việc trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cần được quy định riêng về tiền 

lương tối thiểu nhằm đảm bảo tính công bằng và đánh giá đúng giá trị sức lao động. Quyết định 

số 356-LĐTBXH/QĐ ban hành ngày 29/8/1990 đã ấn định mức lương tối thiểu đối với người lao 

động làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường của các xí nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài là 50 USD/tháng. Tuy nhiên, việc áp dụng chung một mức lương tối thiểu chung 

cho toàn bộ các doanh nghiệp trên toàn quốc, không phân biệt theo vùng miền hay ngành nghề 

đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Trước tình hình đó, Quyết định số 242-LĐTBXH/QĐ được ban 

hành ngày 5/5/1992 đã quy định rõ mức lương tối thiểu trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

là từ 30 đến 35 USD/tháng tuỳ thuộc vào từng địa phương và đặc trưng của từng ngành nghề.  

Ngày 23/5/1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 25-CP quy định tạm thời chế độ tiền lương 

mới của công chức, viên chức ha nh chí nh, sự nghiệp va  lực lượng vũ trang va  Nghị định số 26-CP 

quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp. Mức lương tối thiểu được áp dụng 

đồng thời cho cả hai khu vực trên là 120.000 đồng/tháng.  

Bộ Luật Lao động năm 1994 đã ghi nhận một cách đầy đủ, toàn diện về tiền lương tối thiểu. Theo 

đó, 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. Mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng và mức lương tối 

thiểu ngành cho từng thời kỳ được Chính phủ quyết định và công bố sau khi lấy ý kiến Tổng liên 

đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động. Mức lương tối thiểu được điều 

chỉnh để đảm bảo tiền lương thực tế khi chỉ số giá sinh hoạt tăng lên – tiền lương thực tế của 
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người lao động bị giảm sút đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình 

họ.  

Nghị định 197/CP ngày 31/12/1994 và sau đó là Thông tư số 11-LĐTBXH/TT ngày 3/5/1995 

đã được ban hành nhằm cụ thể hoá và hướng dẫn thi hành các quy định về tiền lương, tiền lương 

tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 

các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam. Theo Thông tư này, mức lương tối 

thiểu là 35 USD/tháng 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 đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

đóng trên các địa phương 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.  

Sau một thời gian thực hiện chính sách tiền lương tối thiểu năm 1993, mức lương tối thiểu không 

đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của người lao động. Trước tình hình đó, ngày 21/1/1997 

Chính phủ ra Nghị định số 06/CP về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công 

chức, viên chức hành chính - sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức, lực lượng vũ trang cán bộ 

xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội. Mức lương tối thiểu được nâng từ 

120.000 đồng/tháng lên 144.000 đồng/tháng. 

Tiếp đến, nga y 15/12/1999, Chí nh phủ tiếp tục điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu cho các đối 

tượng hưởng lương từ nga n sa ch nha  nước từ 144.000 đồng/tháng lên 180.000 đồng/tha ng 

(Theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP). Đến 15/12/2000, mức tiền lương tối thiểu được điều 

chỉnh lên 210.000 đồng/tháng, áp dụng cho cả khu vực doanh nghiệp va  ha nh chí nh, sự nghiệp 

(Nghị định số 77/2000/NĐ-CP).  

Theo thời gian, tiền lương tối thiểu đã được điều chỉnh nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu thiết 

yếu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình. Tuy nhiên, nếu như lương 

tối thiểu theo vùng chính thức được pháp luật quy định từ năm 1995, lương tối thiểu theo vùng 

chỉ được áp dụng đối với người lao động la m việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoa i, cơ quan nước ngoa i va  tổ chức quốc tế tại Việt Nam; trong khi đó, không có sự phân biệt 

theo vùng mức lương tối thiểu áp dụng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong 

nước. Chỉ đến năm 2006, lương tối thiểu áp dụng cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp 

trong nước mới có sự phân biệt theo vùng.  
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Thực trạng tiền lương tối thiểu tại Việt Nam 

Tiền lương cơ sở và lương tối thiểu vùng 

Hệ thống tiền lương tối thiểu hiện tại được đưa vào thực hiện lần đầu tiên vào năm 2006. Ban 

đầu, tiền lương tối thiểu được quy định theo vùng và thành phần kinh tế (khu vực công, doanh 

nghiệp trong nước–bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI), trước khi chuyển 

sang một hệ thống mới từ cuối năm 2011. Theo đó, tiền lương tối thiểu chỉ còn phân biệt theo 

bốn vùng. Đây được xem là kết quả tất yếu của việc thực hiện quy định gia nhập WTO, khi mà 

khoảng cách tiền lương giữa khối doanh nghiệp trong nước và FDI cần được thu hẹp dần 

(Schmillen và Packard, 2016). Tuy nhiên, một chế độ tiền lương tối thiểu riêng biệt vẫn được áp 

dụng với khu vực công là lương tối thiểu chung. 

Lương tối thiểu chung (sau đây gọi là lương cơ sở) được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, 

người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh 

phí hoạt động ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt và lực lượng vũ trang.  

Bảng 1. Quy định mức lương tối thiểu chung (lương cơ sở), 1995-2017 

Nghị định/Nghị quyết Thời điểm áp dụng Lương cơ sở Tốc độ tăng (%) 

05/CP 01/01/1995 120.000  

06/CP 01/01/1997 144.000 20,0 
175/1999/NĐ-CP 01/01/2000 180.000 25,0 

77/2000/NĐ-CP 01/01/2001 210.000 16,7 
03/2003/NĐ-CP 01/01/2003 290.000 38,1 

118/2005/NĐ-CP 01/10/2005 350.000 20,7 

94/2006/NĐ-CP 01/10/2006 450.000 28,6 
166/2007/NĐ-CP 01/01/2008 540.000 20,0 

33/2009/NĐ-CP 01/05/2009 650.000 20,4 
28/2010/NĐ-CP 01/05/2010 730.000 12,3 
22/2011/NĐ-CP 01/05/2011 830.000 13,7 
31/2012/NĐ-CP 01/05/2012 1.050.000 26,5 

66/2013/NĐ-CP 01/07/2013 1.150.000 9,5 
47/2016/NĐ-CP 01/05/2016 1.210.000 5,2 
27/2016/QH14 01/07/2017 1.300.000 7,4 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả  

Lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác 

xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao 

động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.1  

                                                        

1 Phân loại bốn vùng được áp dụng theo Phụ lục đính kèm trong các Nghị định. 
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Bảng 2. Quy định mức lương tối thiểu vùng, 2009-2017 

Nghị định Ngày ban hành 
Thời điểm 

áp dụng 
Vùng I Vùng II Vùng III Vùng IV 

110/2008/NĐ-CP 
111/2008/NĐ-CP 

10/10/2008 
10/10/2008 

01/01/2009 
800.000 

1.200.000a 

740.000 
1.080.000a 

690.000 
950.000a 

650.000 
920.000a 

97/2009/NĐ-CP 
98/2009/NĐ-CP 

30/10/2009 
30/10/2009 

01/01/2010 
980.000 

1.340.000a 

880.000 
1.190.000a 

810.000 
1.040.000a 

730.000 
1.000.000a 

108/2010/NĐ-CP 
107/2010/NĐ-CP 

29/10/2010 
29/10/2010 

01/01/2011 
1.350.000 

1.550.000a 

1.200.000 
1.350.000a 

1.050.000 
1.170.000a 

830.000 
1.100.000a 

70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 01/10/2011b 2.000.000 1.780.000 1.550.000 1.400.000 
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 01/01/2013 2.350.000 2.100.000 1.800.000 1.650.000 
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 31/12/2013 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.900.000 
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 01/01/2015 3.100.000 2.750.000 2.400.000 2.150.000 
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 01/01/2016 3.500.000 3.100.000 2.700.000 2.400.000 
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 01/01/2017 3.750.000 3.320.000 2.900.000 2.580.000 

Chú thích: a Tiền lương tối thiểu áp dụng cho doanh nghiệp FDI tương ứng mỗi vùng. 

b Từ ngày 01/10/2011, tiền lương tối thiểu chỉ còn phân biệt theo vùng. Ở mỗi vùng, mức tiền lương tối 

thiểu được áp dụng chung cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Theo Điều 91, Bộ Luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày và 

giờ. Tuy nhiên trên thực tế, lương tối thiểu chỉ được xác định theo tháng.  

Về cơ bản, Chính phủ đã có những điều chỉnh cần thiết với tiền lương tối thiểu khi có những thay 

đổi về mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và cung cầu lao động. Tuy nhiên, lương tối 

thiểu tăng còn phải tính đến dựa trên khả năng chi trả của ngân sách nhà nước và khả năng chi 

trả của doanh nghiệp. Hiện nay, việc điều chỉnh lương cơ sở hay lương tối thiểu vùng tương đối 

khác nhau. Một mặt, lương cơ sở được điều chỉnh phụ thuộc vào ngân sách quốc gia, do tiền 

lương chi trả cho lực lượng lao động khu vực công được định theo bậc dựa trên mức lương cơ 

sở. Mặt khác, lương tối thiểu vùng được Chính phủ điều chỉnh căn cứ vào khuyến nghị của Hội 

đồng tiền lương quốc gia, dựa trên kết quả đồng thuận thông qua thương lượng của ba bên: (1) 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, (2) Đại diện người lao động ở Trung ương (Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam), và (3) Đại điện người sử dụng lao động ở Trung ương (Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam, Hiệp hội Ngành nghề ở Trung ương có sử dụng nhiều lao động).2 

                                                        

2 Hội đồng tiền lương quốc gia được thành lập năm 2013 theo quyết định 1055/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ 
với chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng (Xem thêm Điều 3 và Điều 4 
Nghị định số 49/2013/NĐ-CP). Cơ cấu Hội đồng bao gồm 15 thành viên, trong đó: 05 thành viên đại diện của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, 05 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 05 thành viên đại 
diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương (Xem thêm Điều 5 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP).  
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Một số đánh giá về chính sách và hệ thống tiền lương tối thiểu 

Tốc độ tăng lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng tương đối cao  

Trong hơn hai thập kỷ qua, tốc độ tăng lương cơ sở hàng năm trung bình đạt mức gần 19%. Tuy 

nhiên, con số này đã giảm trong những năm gần đây xuống dưới mức 10% (Bảng 1). Đối với 

lương tối thiểu vùng, tốc độ tăng lương tối thiểu giai đoạn 2009-2016 cao hơn nhiều so với tốc 

độ tăng chỉ số giá và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng lương tối thiểu đạt mức trên 

20% tại cả bốn vùng (Vùng I: 24,69%/năm; Vùng II: 23,85%/năm; Vùng III: 22,75%/năm; Vùng 

IV: 21,61%/năm). Tốc độ tăng tiền lương tối thiểu vùng bình quân cao hơn gần 4 lần so với tốc 

độ tăng GDP và cao hơn 3 lần so với tốc độ tăng chỉ số giá.  

Hình 1. Tốc độ tăng tiền lương tối thiểu vùng, chỉ số giá, và GDP (%) 

 

Chú thích: Số liệu GDP tổng hợp từ Tổng cục Thống kê GSO. Số liệu CPI tổng hợp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF (ngoại 

trừ năm 2016, số liệu tổng hợp từ GSO). Trước tháng 10/2011, số liệu lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh 

nghiệp trong nước. 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  
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Hình 2. Quá trình biến đổi tiền lương tối thiểu vùng, chỉ số giá, và GDP (so với năm 2008) 

 

Chú thích: Số liệu GDP tổng hợp từ Tổng cục Thống kê GSO. Số liệu CPI tổng hợp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF (ngoại 

trừ năm 2016, số liệu tổng hợp từ GSO). Trước tháng 10/2011, số liệu lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh 

nghiệp trong nước. 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  

Tốc độ tăng lương tối thiểu thực tế cao hơn so với tốc độ tăng năng suất lao động thực tế 

Từ năm 2011 trở về trước, mặc dù cao hơn nhưng tốc độ tăng lương tối thiểu vẫn bám sát tương 

đối so với tốc độ tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, kể từ 2012 tới nay, khoảng cách giữa tốc độ 

tăng lương tối thiểu và tăng trưởng năng suất lao động của cả ba khu vực doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp tư nhân trong nước, và doanh nghiệp FDI ngày càng dãn rộng theo thời gian. Theo 

Schmillen và Packard (2016), trừ khi có một mức tăng đột phá trong năng suất lao động, khoảng 

cách này sẽ ngày càng rộng trong những năm tiếp theo. Mức tăng không đồng bộ giữa lương tối 

thiểu và năng suất lao động không chỉ là mối đe dọa với tăng trưởng việc làm mà còn với năng 

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt đối với những ngành công nghiệp thâm dụng lao 

động (nói cách khác, nhạy cảm với vấn đề chi phí lao động) và đóng vai trò quan trọng với sự 

phát triển kinh tế Việt Nam như ngành công nghiệp may, giày dép; ngành sản xuất, chế tạo linh 

kiện điện tử. 3 

                                                        

3 Nguyen, Cuong Viet (2013) sử dụng số liệu Điều tra Mức sống Hộ gia đình năm 2004-2006, phân tích tác động của 
điều chỉnh lương tối thiểu năm 2005 đến tình trạng việc làm của người lao động có thu nhập thấp. Tác giả kết luận 
rằng mức điều chỉnh trên đã làm giảm tỷ lệ người lao động có thu nhập thấp trong đội ngũ lao động chính thức. Phần 
lớn những người lao động có thu nhập thấp có xu hướng tự làm chủ, kinh doanh tự do. Hansen và cộng sự (2015) 
phân tích tác động của điều chỉnh lương tối thiểu đến sự bất cân đối thu nhập, sử dụng dữ liệu khảo sát lao động 
(Labor Force Survey) năm 2011-2013. Kết quả cho thấy tăng lương tối thiểu gắn với tăng lương cho người lao động. 
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Hình 3. Tăng trưởng năng suất lao động và tiền lương tối thiểu, 2006-2018 

 

Chú thích: Dấu “*” thể hiện ước tính. Trục đứng thể hiện các mốc thời gian quan trọng với chính sách tiền lương và 

lao động, cũng như thị trường lao động Việt Nam. 

Nguồn: Schmillen và Packard (2016) 

Lương tối thiểu chưa đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động 

Xét về giá trị tuyệt đối, lương cơ sở của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với lương tối thiểu chung và 

với lương trung bình, trung vị. Năm 2013, tỷ lệ lương cơ sở so với lương trung bình và lương 

trung vị chỉ đạt xấp xỉ 25%. Trong khi đó, tỷ lệ này lần lượt là 50% và 58% đối với lương tối thiểu 

trên cả 4 vùng (Schmillen và Packard, 2016).4  

Bên cạnh đó, mặc dù lương tối thiểu được Chính phủ kỳ vọng sẽ đảm bảo mức sống tối thiểu của 

người lao động và gia đình, các kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù tăng nhanh, tiền lương tối 

thiểu chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Trong giai đoạn 2010-2011, 

khi chỉ số giá tăng cao, mức lương tối thiểu vùng chỉ đáp ứng khoảng 47% nhu cầu tối thiểu của 

người lao động. Đến năm 2015, nhờ vào tốc độ tăng nhanh của tiền lương tối thiểu, mức đáp ứng 

này đã tăng và đạt 80% (Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2015). Điều này cũng được thể hiện 

trong kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn (2014) – đơn vị trực 

thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo nghiên cứu này, mức lương tối thiểu vùng áp 

dụng cho khu vực doanh nghiệp thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu sống tối thiểu của một người 

lao động. 

                                                        

4 Mức tỷ lệ này được xem là phù hợp theo phương án xác định lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng được 
đề xuất bởi Dube (2014). Theo đó, lương tối thiểu được xem là phù hợp nếu tương ứng khoảng 50% lương trung vị 
vùng.  
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Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa với việc hộ gia đình có người lao động nhận lương tối 

thiểu có tổng thu nhập dưới mức chuẩn nghèo hay nói cách khác, thuộc nhóm hộ nghèo. Theo 

phân tích của Schmillen và Packard (2016), hộ gia đình với một lao động nhận lương bằng mức 

lương tối thiểu và với ít nhất ba thành viên phụ thuộc sẽ thuộc nhóm hộ nghèo. Hộ gia đình với 

ít nhất hai lao động nhận lương tối thiểu, hoặc một lao động nhận lương tối thiểu và ít hơn ba 

thành viên phụ thuộc sẽ có đủ khả năng chi tiêu sinh hoạt trên chuẩn hộ nghèo. Hai tác giả cũng 

kết luận rằng, hộ gia đình trung bình điển hình ở Việt Nam (gồm hai lao động và hai thành viên 

phụ thuộc) nằm trong nhóm hộ gia đình có lao động nhận lương tối thiểu nhưng không thuộc 

nhóm hộ nghèo. 

Chính sách lương tối thiểu chưa được các doanh nghiệp tuân thủ một cách chặt chẽ 

Để đánh giá tính ràng buộc và tính thực thi của mức lương tối thiểu, chúng tôi mô phỏng phân 

bố tiền lương và tiền công trung bình hàng tháng áp dụng cho công việc chính của người lao động 

(dựa trên bộ số liệu Điều tra Mức sống Hộ gia đình năm 2014), sử dụng biểu đồ mật độ 

Epanechnikov kernel với bandwidth=0,1.5 Lương tối thiểu được xem là ràng buộc nếu có mức 

tăng đột biến về tỷ lệ người lao động nhận được tiền lương ngay trên mức lương tối thiểu.  

Hình 4 cho thấy mức lương tối thiểu có thể được ràng buộc ít nhất giữa người lao động có hợp 

đồng lao động trong khu vực tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, đối với cả hai lĩnh 

vực này, vẫn tồn tại một bộ phận người lao động được trả lương dưới mức lương tối thiểu. Tuy 

nhiên, không có hiệu ứng tăng đột biến rõ ràng đối với người lao động không có hợp đồng lao 

động trong khu vực tư nhân. Kết quả tính toán cho thấy một phần lớn người lao động qua điều 

tra nhận được mức tiền lương/tiền công trung bình tháng thấp hơn mức lương tối thiểu theo 

quy định. Điều này phần nào thể hiện chính sách lương tối thiểu chưa thực sự được các doanh 

nghiệp tuân thủ một cách chặt chẽ. 

  

                                                        
5 Biểu đồ mật độ kernel được sử dụng rộng rãi trong mô phỏng tính ràng buộc của lương tối thiểu. (Xem thêm 

Cunningham, 2007; Dinardo et al., 1996; Heckman và Pagés, 2003; Schmillen và Packard, 2016). 
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Hình 4. Phân phối tiền lương và tiền công hàng tháng  

 

Chú thích: Tiền lương và tiền công được áp dụng cho lao động trong độ tuổi lao động. Số liệu từ Điều tra Mức sống 

Hộ gia đình 2014. Với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, số liệu ước tính của lao động có hợp đồng lao động. Trục 

hoành thể hiện tỷ lệ giữa tiền lương/tiền công hàng tháng cho công việc chính của người lao động so với mức lương 

tối thiểu vùng tương ứng. Các trục đứng màu đỏ thể hiện tỷ lệ giữa tiền lương/tiền công hàng tháng so với cấp số 

nhân của lương tối thiểu vùng. 

Nguồn: Tinh toán của nhóm tác giả  

Bên cạnh đó, một bộ phận lớn người lao động tại Việt Nam hiện nay đang làm việc trong khu vực 

phi chính thức và không có hợp đồng lao động.6 Điều này đồng nghĩa với việc lương tối thiểu 

không phát huy hoàn toàn vai trò chính yếu của nó trong việc đảm bảo mức sống tối thiểu của 

toàn bộ người lao động.  

Kết luận và Hàm ý Chính sách 

Mức lương tối thiểu thường được sử dụng như là một công cụ nhằm sửa chữa những khiếm 

khuyết của thị trường lao động. Đồng thời, lương tối thiểu cũng là sự đảm bảo tính pháp lý của 

Nhà nước đối với người lao động trong mọi ngành nghề và khu vực có tồn tại quan hệ lao động, 

đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Tuy nhiên, 

khi mức lương tối thiểu được xác định không chính xác, các quy định về lương tối thiểu có thể 

dẫn đến tình trạng thất nghiệp với người lao động, đặc biệt người lao động có trình độ và chuyên 

môn thấp, và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, với chính sách tiền lương tối 

thiểu hiện nay, chúng tôi cho rằng Chính phủ cần chú ý các điểm sau.  

                                                        
6 Theo ước tính từ số liệu Điều tra Mức sống Hộ gia đình (2014), 43,15% người lao động trong độ tuổi lao động (từ 
đủ 15 tuổi đến 55 tuổi với nữ; từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam) làm việc nhận lương, trong nhóm này, chỉ có 
40,9% có hợp đồng lao động.  
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Thứ nhất, việc quy định và điều chỉnh lương tối thiểu vùng, ngoài sự thống nhất của ba bên ở 

Trung ương trong Hội đồng tiền lương hiện nay, cần phải có sự tham gia của người đại die ̣n chung 

va  ne u y  kie  n tre n quan đie ̉m trung la ̣ p như nha  kinh te   học, nha  nghiên cứu chính sách sao cho 

các quan điểm kinh tế vĩ mô, ví dụ như tác động lương tối thiểu đến việc làm, thất nghiệp, thu 

nhập và tiền lương trước và sau khi điều chỉnh cần phải được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng. Bên 

cạnh đó, với mức lương tối thiểu chỉ quy định theo tháng như hiện nay, người lao động làm việc 

theo giờ hoặc theo ngày sẽ gặp nhiều bất lợi. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, lương tối 

thiểu cần được quy định thêm theo giờ hoặc ít nhất theo ngày.  

Thứ hai, để phát huy được vai trò đảm bảo mức sống của người lao động, một yêu cầu quan trọng 

đặt ra là lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng cần được thống nhất, hay nói cách khác, 

không có sự khác biệt giữa lương tối thiểu áp dụng cho khu vực hành chính, sự nghiệp và lương 

tối thiểu áp dụng cho khu vực doanh nghiệp. Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp hiện nay, 

nguyên nhân chính dẫn đến việc tiền lương cho người lao động không tương ứng với khối doanh 

nghiệp là do giới hạn nguồn ngân sách Nhà nước và bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả. Việc tinh 

giảm bộ máy Nhà nước và cắt giảm các khoản chi tiêu công không cần thiết là yêu cầu cấp thiết. 

Thứ ba, thực tế cho thấy tiền lương tối thiểu vùng chưa đáp ứng được nhu cầu chi tiêu tối thiểu 

cho cuộc sống của người lao động. Với tốc độ tăng tiền lương tối thiểu cao hơn nhiều so với tốc 

độ tăng chỉ số giá và tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua, một hướng đi mới cho chính sách 

lao động là cung cấp hệ thống phúc lợi xã hội phù hợp và đầy đủ hơn. Thay vì tăng lương cho 

người lao động, những hình thức hỗ trợ như nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện gần các khu 

công nghiệp không chỉ giúp người lao động giảm được gánh nặng chi tiêu mà còn giúp họ giảm 

nỗi lo, tập trung trong công việc, gián tiếp nâng cao năng suất lao động. Điều này sẽ giúp các 

doanh nghiệp giữ vững và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ 

hiện nay. 

Thứ tư, lương tối thiểu vẫn chưa được các doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ. Một bộ phận không 

nhỏ người lao động làm công ăn lương, đặc biệt người lao động không có hợp đồng lao động chỉ 

nhận được mức tiền lương/tiền công thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tương ứng. Nếu chính 

sách tiền lương tối thiểu không được Nhà nước kiểm soát thực thi thì về lâu dài, lương tối thiểu 

sẽ không phát huy được vai trò chính yếu của nó trong việc đảm bảo mức sống tối thiểu của toàn 

bộ lao động.  

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế trong hai thập kỷ 

qua, tốc độ tăng tưởng năng suất lao động vẫn ở mức độ tương đối thấp. Theo báo cáo của Viện 

Năng suất Việt Nam (2015), năng suất lao động chỉ tăng trung bình 3,5% trong giai đoạn 2006-

2015, trong đó, tốc độ tăng trưởng ở khu vực sản xuất và dịch vụ thấp hơn so với khu vực nông 

nghiệp. Mối quan hệ giữa tiền lương, tiền lương tối thiểu và năng suất lao động là một vấn đề 

kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, trong phạm vi bài thảo luận này, chúng tôi chưa thể đưa ra những 
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phân tích định lượng về mối quan hệ giữa tăng trưởng tiền lương tối thiểu, tiền lương, và tăng 

trưởng năng suất lao động ở Việt Nam.  
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