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Tóm tắt 

iền lương và chính sách tiền lương là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội vĩ mô 

quan trọng của Nhà nước nhằm phân phối, điều tiết thu nhập. Chính vì vậy, trong 

những năm qua, VN đã và đang thực hiện nhiều cải cách trong lĩnh vực tiền lương 

hướng tới một chính sách tiền lương hợp lý nhằm khuyến khích người lao động rèn luyện nâng 

cao nghiệp vụ, tay nghề; góp phần phát triển và phân bố hiệu quả nguồn nhân lực; thúc đẩy 

phát triển thị trường lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng thuận... Tuy nhiên, 

nhiều bất cập trong chính sách tiền lương liên quan đến lộ trình cải cách như: lương tối thiểu, 

lộ trình tăng lương, đối tượng hưởng lương ngân sách... đã và đang là mối quan tâm lớn của 

xã hội. Để có được một chính sách tiền lương hợp lý, tiến trình cải cách cần có những tư duy 

mới về tiền lương như: lương tối thiểu, cơ cấu thang bậc lương, quỹ lương, đối tượng hưởng 

lương và một chính sách quản lý phù hợp. 

Từ khoá: Tiền lương, cải cách tiền lương, chính sách cải cách tiền lương. 
 

Abstract 

Salaries and wages policy is one of the economic issues - important macro social 

distribution of the State to regulate income. Therefore, in recent years, Vietnam has carried out 

many reforms in the area of wage policy towards a reasonable salary in order to encourage 

employees enhance their professional training and skills; contribute to the development and 

effective distribution of human resources; promoting the development of the labor market; 

building harmonious labor relations, consensus ... However, many gaps in policies related 

to salary reform roadmap, such as minimum wage, salary increase plan, budget for salaried 

persons. .. has been a major concern of the society. To get a fair wage policy, the reform process 

needs to have a fresh perspective on wages, such as minimum wage, wage scale structure, 

salary fund, people who get paid and a consistent management policy box. 
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