
 
 

 

Các thuật ngữ cần lưu ý khi áp dụng trong thực tiễn  

HỘI THẢO CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
HÀ NỘI - 29/7/2016  

 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  

XÁC ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG Ở VIỆT NAM  

…”Tăng mức lương tối 
thiểu cần kèm theo các 
giải pháp đồng bộ …để 

vừa đảm bảo tăng thu 
nhập thực tế và năng suất 

lao động của người lao 
động…vừa tăng năng lực 

sản xuất của doanh 
nghiệp.. 

Cần nghiên cứu cách tiếp cận mới nếu Việt nam 
tiến đến mục tiêu Lương Sinh hoạt hay Công bằng 

RESPECT VIETNAM 

1. Lương tối thiểu – Trên thực tế cần được hiểu là mức lương thấp nhất nhằm mục đích bảo vệ 
những nhóm lao động yếu thế nhất, có vị thế yếu nhất để đàm phán về thu nhập với người sử 
dụng lao động, và/hoặc có nguy cơ thu nhập rơi xuống dưới ngưỡng nghèo.  

 

2. Lương đủ sống – Nên được gọi là “lương sinh hoạt” để khẳng định rõ mục tiêu bảo vệ người 
lao động có nguy cơ thu nhập nằm dưới mức sinh hoạt tối thiểu hay thu nhập không theo kịp 
giá cả sinh hoạt trên thị trường.  

 

3. Lương công bằng – Được hiểu là tổng thu nhâp của người lao động được tạo thành dựa trên 02 
mục tiêu (i) mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động ở mức trên ngưỡng 
nghèo hoặc trên mức sinh hoạt tối thiểu và (ii) năng lực đàm phán về các điều kiện làm việc về 
lương hay ngoài lương cao hơn quy định của chính phủ, trên cơ sở công bằng (theo luật định) 
về vị thế đàm phán với người sử dụng lao động 

05 nhóm 
khía cạnh 
cơ bản của 
Lương 
Công bằng 
của Mạng 
Lưới 
Lương 
Công bằng 
Quốc tế – 
FWN 2012 

1. Tăng MỨC lương tối thiểu không 
đồng nghĩa với tăng THU NHẬP 

THỰC TẾ  

2. Tăng MỨC lương tối thiểu không 
đồng nghĩa với tăng NĂNG SUẤT 

LAO ĐỘNG 

3. Chỉ tập trung vào MỨC lương tối 
thiểu sẽ khiến doanh nghiệp tìm cách 
VI PHẠM và hạn chế đầu tư vào đào 

tạo và tuân thủ  

4. Cần nghiên cứu các cơ chế ĐI KÈM  
với tăng mức lương tối thiểu để đảm 
bảo tăng thu nhập, việc làm và năng 

suất lao động.   

5. Cần nghiên cứu gợi ý về tính mức 
LƯƠNG SINH HOẠT của người 

lao động gắn với NĂNG SUẤT 
SẢN XUẤT của doanh nghiệp  

 
(H.1) 
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Năm 2014 Respect Vietnam nghiên cứu tác động của tăng lương tối thiểu 
lên thu nhập thực tế và năng suất của người lao động tại 10 doanh nghiệp 
dệt may và da giày đang tham gia Dự án FLA 3.0 Vietnam về Tuân thủ lao 
động bền vững trong Chuỗi cung (FLA Vietnam). Nghiên cứu này được 
thực hiện theo phương pháp Thảo luận Nhóm (Focus Group Discussion). 

Kết quả cho thấy 06 trong số 10 doanh nghiệp có biểu hiện 
không thực hiện hoặc cắt giảm một hoặc nhiều hơn một các 
loại thù lao, thưởng và thu nhập ngoài lương của người lao 
động, trong khi thực hiện tăng mức lương tối thiểu. Mức cắt 
giảm dao động từ 8% đến 12%, trong khi đó mức tăng lương 
tối thiểu năm 2014 rơi vào khoảng 14% so với năm 2013.  
Phần lớn người lao động tham gia khảo sát này và 02 khảo sát 
nhanh mà Respect Vietnam thực hiện trong năm 2015 và 2016 
với trên 35 doanh nghiệp (ngẫu nhiên) cho rằng các phần cắt 
giảm khác không đáng ngại vì nếu doanh nghiệp cắt giảm quá lộ liễu các khoản phụ cấp ngoài lương đã được 
thống nhất trong số đông người lao động thì họ sẽ đình công để đòi lại quyền lợi đã mất hoặc để doanh nghiệp 
ngưng hành vi này. Nhưng vấn đề lớn nhất và ngày càng phổ biến lại là doanh nghiệp thường xuyên tăng mức 

khoán sản phẩm hay định mức sản xuất không báo trước, không 
đi kèm đào tạo và hướng dẫn. Kết quả là hầu hết công nhân 
dưới xưởng (và cán bộ quản lý cấp xưởng) đều không đạt chỉ 
tiêu thưởng sản lượng, thậm chí bị cắt giảm cuối tháng do 
không đạt tiêu chuẩn. Năm 2014 đa số các công nhân được hỏi 
cho rằng họ khó có thể đàm phán với công ty để ngăn chặn 
hành vi này. Nhưng đến đầu năm 2016 đã xuất hiện một số 
cuộc đình công yêu sách về vấn đề này.  
Khi được hỏi cụ thể thu nhập giai đoạn này so với giai đoạn 
trước khi tăng lương tối thiểu như thế nào. Hơn một nửa công 
nhân cho rằng thu nhập họ vẫn tăng nhẹ (dưới 10% năm 2014 

và dưới 5% năm 2015) nhưng họ nhận thấy rất 
rõ giá thực phẩm, giá nhà trọ, điện nước, v.v. đều 
liên tục tăng. Không thể tính toán được mức tăng 
bao nhiêu nhưng đa phần công nhân này không 
còn tích lũy được như trước. Số công nhân trả lời 
thu nhập không tăng còn cho thấy một tình trạng 
khá phổ biến năm 2014 là công nhân nợ đồng 
nghiệp và dân địa phương nhiều khoản nhỏ, 
thường xuyên và lãi cao. Kết quả này đồng nhất 
với nghiên cứu phỏng vấn sâu 100 công nhân tại 
03 doanh nghiệp mà Respect Vietnam phối hợp 
vởi Đại học Science Po Paris và Hiệp hội Lao 
động Công bằng (FLA) thực hiện. Trong đó có 
một phát hiện đáng lưu ý về nguyên nhân một số 
cuộc đình công xuất phát từ các chủ nợ của 
người lao động (báo cáo gửi kèm theo yêu cầu).  

RESPECT VIETNAM                                                                                         THÁNG 7 -  

1. Tăng MỨC lương tối thiểu không đồng nghĩa với 
tăng THU NHẬP THỰC TẾ 
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(H.3) 

Kết luận: Như vậy có thể thấy chỉ tập 
trung tăng MỨC lương tối thiểu mà không 
kèm theo các giải pháp như đảm bảo thực 
thi các yêu cầu tối thiểu của pháp luật về 
giờ làm việc thông thường, cơ chế trả 
lương, các phụ cấp bổ sung ngoài lương đã 
được thỏa thuận trong hợp đồng lao động 
hoặc thỏa ước lao động tập thể, và/hoặc 
hướng dẫn công đoàn, người lao động đàm 
phán các tiêu chí đánh giá định mức lao 
động, khoán sản lượng, v.v. thì mục tiêu 
tăng lương tối thiểu để tăng thu nhập thực 
tế cho đa số người lao động sẽ khó thành 
hiện thực Số liệu tham khảo:  Số lượng đình công tăng giảm tương ứng với chỉ số lạm phát từ 

năm 2006 cho đến 2015 (Nghiên cứu thực tế đình công Respect Vietnam - 2015)  

2. Tăng MỨC lương tối thiểu không đồng nghĩa với tăng NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 

Trong 02 năm 2013 và 2014 FLA Vietnam nghiên cứu thực trạng 03 vấn đề cơ bản là (i) Quan hệ lao 
động, (ii) Giờ làm việc; (iii) Lương Công bằng tại gần 40 doanh nghiệp dệt may da giày tại 13 tỉnh trên 
toàn quốc, bao phủ hơn 100000 lao động. Trong rất nhiều các kết quả nghiên cứu, phát hiện cơ bản về 
năng suất lao động theo quan điểm của người lao động được thể hiện trong hai hình dưới đây. 
 
Người lao động chỉ hiểu vấn đề này thông qua hai tiêu chí, số lượng và chất lượng. Hơn 55% cho rằng họ 
sẽ có thu nhập cao hơn nếu làm nhanh hơn và gần 50% nếu làm tốt hơn. Các cán bộ công đoàn cơ sở khi 
được hỏi cũng tương đối mù mờ về việc doanh nghiệp đánh giá năng suất lao động cá nhân và tập thể như 
thế nào. Respect Vietnam đã mở rộng các câu hỏi nghiên cứu của FLA Vietnam với các khái niệm như 
tiêu chí tính trình độ tay nghề, tính thưởng sản lượng nhóm, công cụ tính khoán cho mỗi cá nhân và định 
mức lao động cho một số sản phẩm tiêu biểu, năng lực đội nhóm, quan hệ với cá nhân được quyền đánh 
giá năng lực đội nhóm, tần suất và chất lượng đào tạo hướng dẫn thực hành, năng lực tương tác với máy 
móc, nguyên phụ liệu cũng như thực trạng cung cấp đủ và đúng hạn của các công cụ sản xuất của nhà 
máy cho người lao động (báo cáo cung câp theo yêu cầu). 
 
Kết luận: Như vậy khó có thể kết luận tăng mức lương tối thiểu khuyến khích tăng năng suất lao động, đặc biệt 
khi việc vi phạm và việc thu thập số liệu liên quan đến các chỉ tiêu nói trên rất thách thức trong thực tế. 
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3. Chỉ tập trung vào MỨC lương tối thiểu khiến doanh nghiệp tập trung vào VI PHẠM 
và cắt giảm các chi phí đào tạo, tuân thủ để duy trì tổng chi phí dành cho lao động  

Các doanh nghiệp tham gia trong khuôn khổ các 
chương trình nghiên cứu nói trên cho biết kế hoạch 
và thực tế sử dụng quỹ chi phí lao động thường 
được lên kể hoạch từ năm trước để phù hợp với (i) 
báo cáo cho nhãn hàng và (ii) thực tế đơn hàng 
(đối với các doanh nghiệp không phải báo cáo với 
nhãn hàng).  
 
Thực tế tăng lương tối thiểu (và chính sách thay 
đổi cách thức và mức đóng bảo hiểm xã hội) trong 
03 năm trở lại đây khiến họ không thể tiếp tục đầu tư 
vào (i) đào tạo cho người lao động, liên quan đến thi 
và đào tạo kỹ năng nghề, năng lực tương tác máy 
móc công nghệ mới, đa phần thường hướng dẫn trên 
cơ sở kinh nghiệm của người trước lên người sau; 
(ii) tuân thủ tốt hơn các yêu cầu hiện có của pháp 
luật và của khách hàng (thông thường yêu cầu cao 
hơn pháp luật trong nước), bao gồm các chi phí            
đào tạo kiến thức pháp luật nói chung, kiến thức               
đối thoại, năng lực hợp tác đội nhóm, được gọi             
chung là chi phí tuân thủ. Các doanh nghiệp này            
cho răng các thù lao ngoài lương là thỏa thuận tự 
nguyện, nếu nhà máy phải chi nhiều hơn cho các            
khoản lương chính thức thì giảm hoặc cắt khoản            
khác là phù hợp, miễn là họ thông báo hoặc đối            
thoại cởi mở với công nhân (RespectVN 2015).  
 
Kết luận:  Cần nghiên cứu để đảm bảo hạn chế             
doanh nghiệp vi phạm và khuyến khích doanh               
nghiệp tuân thủ nhưng đang nhận thấy chi phí tuân 
thủ cao khiến khả năng cạnh tranh giảm xuống. 
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4. Cần nghiên cứu bộ chỉ số LƯƠNG CÔNG 
BẰNG để đánh giá đa chiểu các chính sách tiền 
lương trong bối cảnh hội nhập quốc tế  

Lương công bằng bao gồm 05 nhóm khía cạnh chính (hình 
bên trái) và 12 chỉ tiêu cơ bản thể hiện mục tiêu đảm bảo công 
bằng trong trả lương cho người lao động và hiệu suất kinh 
doanh của doanh nghiệp (hình dưới)  
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5. Cần xác định lại mục tiêu của LƯƠNG TỐI 
THIỂU và LƯƠNG SINH HOẠT tại Việt Nam 

Lương tối thiểu nên được hiểu là mức lương được quy 
định bởi Nhà nước để bảo vệ việc làm và thu nhập của 
những người lao động yếu thế nhất trong thị trường lao 
động. Trong khi đó lương sinh hoạt (hay được gọi là lương 
đủ sống) lại là mức lương phản ánh giá cả sinh hoạt, điều 

kiện và mức sống của người lao động trong một thị trường lao động.  
 
Khái niệm “người lao động thực hiện một công việc giản đơn nhất” trong luật pháp sẽ khiến 
quy định khó thực thi trong thực tế nếu nhóm người này không được coi là yếu thế nhất và được 
phân loại một cách cụ thể như “những người lao động có khả năng rơi xuống dưới ngường nghèo 
đói” do họ không có đủ vị thế thương lượng với người sử dụng lao động về mức trả công cho 
các công việc tạm thời như thực tập, thử việc, hợp đồng miệng, hợp đồng ngắn hạn, chưa nói 
đến thời hạn của các công việc và hợp đồng này trên thực tế.  
 
Nếu khái niệm mức lương tối thiểu được hiểu theo nghĩa này, các nghiên cứu hay khảo sát 
sẽ có chất lượng hơn thông qua việc tập trung nghiên cứu việc làm và thu nhập của các 
nhóm này trong một và nhiều doanh nghiệp.  
 
Ngược lại, phương pháp khảo sát hiện nay chỉ tập trung vào hỏi tất cả hoặc ngẫu nhiên (mẫu 
dù rộng hay hẹp đều đại diện cho tất cả) người lao động về mức chi tiêu (mức sinh hoạt) và 
kỳ vọng tăng thu nhập của họ, thì về nguyên tắc kết quả khảo sát sẽ không đáng tin cậy nếu 
không có phương pháp khảo sát chéo.  
 
Ngoải mong muốn hiện nay của các đối tác xã hội tại Việt Nam là đảm bảo lương tối thiểu tăng 
theo mức tăng của các chỉ số như giá sinh hoạt, năng suất, v.v. đều cho thấy Việt Nam đang 
muốn hướng đến lương sinh hoạt chứ không chỉ là lương tối thiểu. Cách tiếp cận này và đặc biệt 
là mục tiêu của chính sách  cần được nghiên cứu lại để phản ánh đúng bản chất của vấn đề, gọi 
đúng tên hiện tượng và sau đó là xây dựng, điều chỉnh các cấu phần chính sách một cách phù 
hợp thực tiễn và theo kịp tiêu chuẩn khu vực và thế giới. 



 

 

 

Xây dựng đồng thuận 
Về các cách tiếp cận và giải pháp phi truyền thống nhằm 
hỗ trợ gói giải pháp toàn diện về tuân thủ lao động  

Respect Vietnam mong muốn xây dựng và thực hiện một sáng kiến đa đối 
tác nhằm biến các thách thức thành cơ hội tăng trưởng kinh tế và công 
bằng xã hội có được từ việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại 
tự do có yếu tố tôn trọng các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

RESPECT VIETNAM 
 
Hanoi – Vietnam  
info@respectvn.com  

RESPECT VIETNAM 2016 

Respect Vietnam là một sáng kiến được xây dựng từ năm 2013 
chuyên cung cấp các giải pháp sáng tạo hỗ trợ phát triển bền 
vững của cộng đồng, xã hội dân sự và doanh nghiệp tại Việt 
Nam trước những biến động và thách thức của quá trình hội 
nhập kinh tế sâu rộng đang diễn ra. 
 
Respect Vietnam đã nghiên cứu xây dựng các giải pháp về Quản 
lý Xung đột hợp nhất (ICM), Quản lý Xung đột hợp nhất gắn với 
Hiệu suất làm việc (WE@WORK) và sáng kiến Made in Vietnam 
with Respect xây dựng đồng thuận về các cách tiếp cận mới nhằm 
giải quyết thách thức về tuân thủ lao động trong thương mại.  

 
Giới thiệu về Respect Vietnam 

 
Tài liệu này do Ths. Đặng Thị Hải Hà nghiên cứu và xây dựng cho Respect Vietnam.  

Respect Vietnam giữ bản quyền nội dung này.  
  


