
CHƯƠNG TRÌNH 
HỘI THẢO CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH  

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP  

Ngày: 25-26 tháng 11 năm 2014              

Địa điểm: Khách sạn Pullman, Hà Nội, Việt Nam 

25/11/2014:  

8.00-8.30:  Đăng ký đại biểu 

8.30-10.00: Phiên Khai mạc  

Chủ trì:  Bà Bộ trưởng, Bộ LĐTBXH  

8.30-8.35: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bà Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế 

hoặc bà Chánh Văn phòng, Bộ LĐTBXH) 

8.35-8.50: Phát biểu khai mạc 

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH 

Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam 

8.50-9.05: “Những thách thức và xu hướng về chính sách tiền lương trong khu vực và toàn cầu” 

(Bà Sandra Polaski, Phó Tổng giám đốc, ILO) 

9.05-9.20: “Các chính sách tiền lương ở Việt Nam: những thành tựu gần đây và con đường phía 

trước” (Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng, Bộ LĐTBXH)  

9.20-9.40: Hỏi đáp 

9.40-10.00: Nghỉ giải lao 

10.00-11.45: Phiên 1: Chính sách tiền lương và hội nhập quốc tế 

Những vấn đề đặt ra: 

(i) Tiền lương và năng suất có mối quan hệ như thế nào? Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 đem lại 

những cơ hội và thách thức gì? 

(ii) Quá trình hội nhập có tác động như thế nào đến doanh nghiệp và người lao động? 

Chủ trì:  Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Chủ tịch Hội đồng TLQG 

10.00-10.20: Liên hệ giữa tiền lương với năng suất và Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 (Ông Malte 

Luebker, Chuyên gia cao cấp về tiền lương, Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái 

Bình Dương) 



 

10.20-11.30 Thảo luận nhóm lãnh đạo cấp cao: Hàm ý của hội nhập kinh tế tới tính cạnh tranh 

của doanh nghiệp và đời sống của người lao động ở Việt Nam 

Hỗ trợ thảo luận:  Nhà báo Thu Hà, phóng viên VTV1 

 

Các lãnh đạo tham gia thảo luận:  

• Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH 

• Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế 

• Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam 

• Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch, Tổng LĐLĐVN 

• Bà Nicola Connolly, Chủ tịch EuroCham 

• Ông Phillip Hazelton (Cố vấn trưởng, Dự án QHLĐ Việt Nam – ILO) 

 

11.30-11.45: Kết luận những nội dung của phiên 1 

11.45-13.30: Nghỉ trưa 

13.30-17.00:  Phiên 2: Xác lập tiền lương tối thiểu và thương lượng tập thể về tiền lương 

Những vấn đề đặt ra: 

(i) Việc xác lập tiền lương tối thiểu và thương lượng tập thể bổ trợ nhau như thế nào trong nền 

kinh tế thị trường? 

(ii) Các phương pháp xác lập tiền lương tối thiểu ở Việt Nam? 

(iii) Nên điều chỉnh mức lương như thế nào để đảm bảo cân bằng giữa lợi ích của người lao động 

và doanh nghiệp? 

(iv) Những thách thức mà người lao động và người sử dụng lao động phải đối mặt khi thương 

lượng về tiền lương và điều kiện làm việc tại cấp doanh nghiệp/cấp ngành?  

Chủ trì:  Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng TLQG 

13.30-13.45:  Sự bổ trợ giữa việc xác lập tiền lương tối thiểu và thương lượng tập thể. Kinh 

nghiệm của một số quốc gia về thương lượng tiền lương hiệu quả và sự phù hợp đối 

với Việt Nam (Ông John Ritchotte, Chuyên gia Quan hệ Lao động, Văn phòng ILO Khu 

vực Châu Á – Thái Bình Dương) 

13.45 -14.00: Những tiến bộ và bài học rút ra từ quá trình xác lập tiền lương tối thiểu ở Việt Nam 

(Ông Tống Văn Lai, Phó Vụ trưởng, Vụ Lao động-Tiền lương, Bộ LĐTBXH)  

14.00-14.15: Thách thức về thương lượng tiền lương trong khuôn khổ thương lượng tập thể đối 

với khu vực kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Ông Nguyễn 

Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm HTPTQHLĐ, Bộ LĐTBXH) 



14.15-14.30: “Kinh nghiệm thương lượng tiền lương trong khuôn khổ thỏa ước lao động tập thể 

ngành dệt may” (Ông Trương Văn Cẩm, Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt 

may Việt Nam) 

14.30-15.00: Hỏi đáp 

15:00-15.15: Nghỉ giải lao 

15.15-16.45:  Thảo luận nhóm chuyên gia: Hiện thực hóa việc thương lượng tập thể về tiền lương 

ở Việt Nam 

Hỗ trợ thảo luận: Nhà báo Thu Hà, Phóng viên VTV1 
 
Nhóm chuyên gia thảo luận: 

• Ông Lê Đình Quảng (Phó Ban QHLĐ, Tổng LĐLĐVN), 

• Ông Lê Tiến Trường (Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam),  

• Bà Vi Thị Hồng Minh (Phó Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI),  

• Chủ tịch công đoàn công ty Changshin Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Nai) 

16.45 – 17.00: Kết luận những nội dung của phiên 2 

NGÀY 2      26/11/2014 

8.30 – 12.00: Phiên 3: Xác lập tiền lương tối thiểu - Ước lượng nhu cầu sống tối thiểu của người 

lao động và gia đình họ   

Những vấn đề đặt ra: 

(i) Hiện có những phương pháp nào ước lượng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình 

họ tại Việt Nam? 

(ii) Làm thế nào để cải thiện phương pháp tính trong tương lai? 

Chủ trì:  Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng TLQG 

8.30-8.45: Phương pháp xác định nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ 

(Ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ 

LĐTBXH) 

8.45-9.00:  Rà soát bộ dữ liệu hiện tại do Tổng cục thống kê (GSO) thu thập và xác định những 

“bất cập” trong bộ dữ liệu hiện tại (GSO) để xác định nhu cầu sống tối thiểu của 

người lao động (Bà Lộ Thị Đức, Chuyên viên Vụ Thống kê Môi trường và Xã hội, Tổng 

cục Thống kê) 

9.00-9.15: Phương pháp xác định nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ: 

Phương pháp tính của Tổng LĐLĐVN (Ông Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công 

nhân và Công đoàn, Tổng LĐLĐVN) 

9.15-9.45: Hỏi đáp 



9.45-10.00: Đánh giá các phương pháp xác định nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia 

đình họ tại Việt Nam và một số gợi ý cải thiện (Ông Richard Anker) 

10.00-10.30: Thảo luận chung về báo cáo đánh giá (Hỗ trợ thảo luận: Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Điều 

phối viên cấp quốc gia, Dự án QHLĐ Việt Nam – ILO) 

10.30-10.45: Nghỉ giải lao 

10.45-11.15: Thảo luận nhóm “Tìm kiếm sự đồng thuận về định hướng cải thiện phương pháp xác 

định mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tại Việt Nam” 

11.15-12.00:   Các nhóm trình bày kết quả thảo luận 

12.00-13.30: Nghỉ trưa 

13.30-16.00: Phiên 4: Tác động của điều chỉnh tiền lương tối thiểu tới doanh nghiệp 

Những vấn đề đặt ra: 

(i) Tiền lương tối thiểu tác động như thế nào đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp?  

(ii) Các công ty ứng phó như thế nào khi chi phí lao động gia tăng? 

(iii) Làm thế nào để cải thiện dữ liệu thống kê để có cơ sở khoa học cho việc ra quyết định về tiền 

lương? 

Chủ trì: Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Chủ tịch Hội đồng TLQG 

13.30-13.45: Đo lường các yếu tố tác động của tiền lương tối thiểu đến kinh tế vĩ mô, sản xuất 

kinh doanh và thu nhập, tiền lương của người lao động (Ông Trần Đình Thiên, Viện 

trưởng Viện Kinh tế) 

13.45-14.00: Tác động của tiền lương tối thiểu đến doanh nghiệp và người lao động tại Việt Nam, 

(TS Nina Torm, Trường Đại học Copenhagen)  

14.00-14.15: Góc nhìn của người sử dụng lao động về chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế 

thị trường và hội nhập (Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội da giày Việt Nam) 

14.15-15.15: Hỏi đáp và thảo luận 

15.15-15.30: Nghỉ giải lao  

15.30-16.00: Tổng kết những nội dung chính của ngày 2 và Bế mạc Hội thảo 


