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Chúng ta luôn xác định rõ quyền con người, xác định con
người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực
phát triển, trong đó có công nhân. Chúng ta luôn lắng
nghe, thấu hiểu, tôn trọng các ý kiến của người lao động,
trên cơ sở đó hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật
và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật.
(Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính)
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Thương lượng tập thể về tiền lương - Chìa khóa xây dựng quan hệ lao
động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Vai trò thương lượng tập thể về
tiền lương
Trong nền kinh tế thị trường, tiền
lương là giá cả hàng hóa sức lao
động, được hình thành qua thỏa
thuận giữa người sử dụng lao động
(NSDLĐ) và người lao động (NLĐ)
phù hợp với quan hệ cung cầu lao
động trên thị trường.
Xác lập mức lương tối thiểu và
thương lượng tập thể là hai công cụ
quan trọng, bổ trợ cho nhau trong hệ
thống điều chỉnh tiền lương của một
nền kinh tế thị trường. Trong khi mức
lương tối thiểu bảo vệ những NLĐ nghèo nhất, thì thương lượng tập thể
đem lại cơ hội điều chỉnh tiền lương
cho những người có thu nhập cao
hơn mức lương tối thiểu. Việc phát
triển quan hệ lao động (QHLĐ) hài
hòa có thể giúp doanh nghiệp (DN)
và NLĐ thích ứng với những thay đổi
do hội nhập sâu rộng hơn ở cấp khu
vực và toàn cầu mang lại.
Cùng với tiền lương tối thiểu, thương
lượng tâp thể cung cấp cho NLĐ và
NSDLĐ một cơ chế để kết nối tốt hơn
giữa vấn đề tiền lương và tăng năng
suất lao động, đồng thời giải quyết
các tranh chấp mang tính xây dựng,
đôi bên cùng có lợi.
Thương lượng tập thể cũng mang lại
NLĐ và NSDLĐ sự linh hoạt để thích
ứng với hoàn cảnh thay đổi. Điều
này cũng lý giải tại sao các quốc gia
có thiết chế thương lượng tập thể
Trang 2

và đối thoại xã hội phát triển thường
tìm ra những giải pháp sáng tạo để
đương đầu với những tác động của
khủng hoảng kinh tế và tài chính.
Với xu hướng tỷ lệ lao động làm công
ăn lương gia tăng trên tổng số lao
động có việc làm, và nền kinh tế hội
nhập sâu hơn vào các thị trường toàn
cầu, việc cải thiện và mở rộng thương
lượng tập thể về tiền lương trở thành
một nhu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy
một môi trường QHLĐ mang tính xây
dựng và hài hòa.

Vai trò của thương lượng tiền
lương trong xây dựng QHLĐ hài
hòa

lượng tập thể trực tiếp giữa tổ chức
của NLĐ và NSDLĐ. Nhà nước chỉ quy
định hệ thống tiền lương tối thiểu,
quy định nguyên tắc chung để DN
xây dựng và ban hành thang, bảng
lương, định mức lao động và tạo
hành lang pháp lý để tổ chức đại
diện của NLĐ tham gia vào quá trình
xây dựng chính sách và giám sát thực
hiện chính sách tiền lương trong DN.
Vai trò của thương lượng tập thể về
tiền lương trong xây dựng QHLĐ
- Thương lượng tập thể tiền lương
xác lập lợi ích hài hòa giữa NLĐ và
NSDLĐ.

Khung khổ thương
lượng tập thể về
tiền lương
Bộ luật Lao động xác
định QHLĐ được xác
lập qua đối thoại,
thương lượng, thỏa
thuận theo nguyên
tắc tự nguyện, thiện
chí, bình đẳng, hợp
tác, tôn trọng quyền
và lợi ích hợp pháp
của nhau (khoản 1
Điều 7).
Như vậy, từ năm
2021, Nhà nước sẽ
không can thiệp mà
vấn đề tiền lương
sẽ được quyết định
bởi các cuộc thương
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- Thương lượng tập thể làm giảm bất
bình đẳng trong DN. Theo một báo
cáo mới của ILO (rà soát các thỏa ước
lao động tập thể và thực hành tại 80
quốc gia có mức độ phát triển kinh tế
khác nhau cũng như khuôn khổ pháp
luật và quy định của 125 quốc gia),
cho thấy số lượng NLĐ thuộc diện
bao phủ trong các thỏa ước thương
lượng tập thể càng nhiều thì mức
chênh lệch tiền lương càng thấp.
- Thương lượng tập thể là quá trình
thương lượng tự nguyện giữa một
hay nhiều NSDLĐ (hoặc tổ chức của
họ) với một hay nhiều tổ chức của
NLĐ. Vì vậy, thương lượng tập thể có
thể giảm thiểu bất bình đẳng về tiền
lương trong DN, lĩnh vực hay ngành
nghề một cách hiệu quả.
- Thương lượng tập thể cũng có thể
góp phần thu hẹp khoảng cách trả
lương theo giới. Hơn một nửa (59%)
các thỏa ước lao động tập thể thuộc
phạm vi nghiên cứu của ILO thể hiện
sự cam kết của NSDLĐ hay tổ chức
của họ và tổ chức của NLĐ (đặc biệt
là công đoàn) cùng giải quyết bất
bình đẳng giới bằng cách đảm bảo
trả công bình đẳng cho công việc có
giá trị như nhau, đảm bảo chế độ
thai sản và nghỉ phép vì lý do gia đình
cũng như giải quyết bạo lực trên cơ
sở giới tại nơi làm việc
- Thương lượng tập thể đã và đang
đóng vai trò quan trọng trong thời

kỳ đại dịch, giúp tôi luyện khả năng
chống chịu bằng cách bảo vệ NLĐ và
DN, đảm bảo tính liên tục trong hoạt
động kinh doanh cũng như bảo vệ
việc làm và thu nhập. Thương lượng
tập thể đã tạo môi trường hiệu quả
để NSDLĐ và NLĐ đi đến đồng thuận
trong giải quyết những vấn đề /thách
thức chung và trong giảm thiểu tác
động của các cuộc khủng hoảng hiện
tại và tương lai mà NLĐ, DN và nền
kinh tế phải đối mặt.
Thương lượng tiền lương tại Việt
Nam còn nhiều hạn chế
Việt Nam đã đạt những bước tiến
lớn trong việc xác định tiền lương tối
thiểu, nhưng thương lượng tập thể
về tiền lương vẫn còn rất hạn chế.
Các chuyên gia nhận định rằng
thương lượng tiền lương chưa đi
vào thực chất ở Việt Nam, trong khi
nhu cầu thực chất của NLĐ hầu hết
là tăng lương. Vấn đề này là nguyên
nhân cơ bản của hàng loạt các cuộc
ngừng việc tập thể, đình công không
theo quy trình, thủ tục luật định khi
NLĐ tìm cách đạt được những cải
thiện về tiền lương hoặc điều kiện
làm việc. Thống kê cho thấy gần 90%
các cuộc ngừng việc tập thể, đình
công có nguyên nhân xuất phát từ
tiền lương, 80% là do chủ doanh DN
vi phạm pháp luật, thỏa ước lao động
tập thể về tiền lương.

Khuyến nghị nhằm tăng cường
thương lượng tập thể về tiền
lương
Nền kinh tế đang trong quá trình
chuyển đổi, hội nhập kinh tế quốc tế,
cho nên cơ chế, chính sách nói chung
và chính sách tiền lương nói riêng
cũng trong quá trình đổi mới, hoàn
thiện cho phù hợp với yêu cầu thực
tiễn. Các giải pháp nhấn mạnh đến:
- Hoàn thiện hệ thống các văn bản
hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động
về tổ chức của NLĐ tại DN; quy định
mức lương tối thiểu theo giờ nhằm
nâng cao độ bao phủ của tiền lương
tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt
cho thị trường lao động. Mức lương
tối thiểu sẽ làm căn cứ vững chắc để
các bên căn cứ vào đó để quyết định
chiến lược đàm phán về tiền lương.
- Nâng cao năng lực và kỹ năng đám
phán, thương lượng tập thể nói
chung và về tiền lương cho NLĐ tại
DN.
- Tăng cường vai trò hỗ trợ của Nhà
nước mà nòng cốt là đội ngũ HGVLĐ,
TTVLĐ trong quá trình thương lượng,
ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- Tích cực tuyên truyền phổ biến cho
các bên và toàn xã hội về vai trò của
thương lượng tập thể góp phần xây
dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến
bộ tại DN.

Đổi mới chính sách tiền lương theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong khu
vực doanh nghiệp
(1) Nhà nước quy định mức lương tối thiểu để bảo vệ lao động yếu thế trong thị trường lao động,
chống bần cùng hóa lao động.
(2) Người sử dụng lao động (doanh nghiệp) có quyền xây dựng thang lương, bảng lương, định mức
lao động theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và quyết định hình thức trả lương, chế độ
trả lương, sau khi thỏa thuận với người lao động đảm bảo tuân thủ các quy định tiêu chuẩn về
tiền lương theo pháp luật lao động.
(3) Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tiền lương gắn với công việc và điều kiện
làm việc; tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công
việc đã thỏa thuận, bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
(4) Nhà nước - với vai trò quản lý vốn sở hữu nhà nước có chính sách tiền lương riêng đối với doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần nhà nước chiếm cổ phần chi phối.

www.quanhelaodong.gov.vn

Trang 3

ỦY BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Phát huy vai trò của Ủy ban Quan hệ lao động trong xây dựng
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới
Ủy ban Quan hệ lao động1 (sau đây
gọi là Ủy ban) là thiết chế ba bên về
quan hệ lao động (QHLĐ) ở cấp quốc
gia, đóng vai trò quan trọng trong
xây dựng đồng thuận xã hội đối với
những vấn đề lớn của QHLĐ và những
vấn đề kinh tế - xã hội khác có liên
quan đến QHLĐ.
Hiện nay, hệ thống pháp luật lao
động Việt Nam tiếp tục được đổi
mới, hoàn thiện theo nguyên tắc kinh
tế thị trường và Việt Nam tích cực hội
nhập quốc tế. Để phát huy vai trò của
thiết chế ba bên trong bối cảnh này,
những nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban
xác định thời gian tới đó là:
(1) Nghiên cứu tư vấn cho Thủ tướng
Chính phủ và các cơ quan liên quan
ở Trung ương về cơ chế, chính sách
- Các biện pháp chỉ đạo, điều hành
thực hiện chủ trương, chính sách về
QHLĐ và các giải pháp xây dựng, phát
triển QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến
bộ;
- Nghiên cứu, đánh giá, kiến nghị sửa
đổi, bổ sung một số quy định của Bộ
luật Lao động về hợp đồng lao động,
tiền lương, thỏa ước lao động tập thể
trong bối cảnh công nghệ 4.0, thiết
chế về đối thoại, thương lượng, quy
trình giải quyết tranh chấp lao động,
việc quản lý tổ chức đại diện của
người lao động;
- Phương hướng, lộ trình điều chỉnh,
hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp
luật về QHLĐphù hợp với các cam
kết quốc tế về quyền tự do liên kết,
quyền tổ chức và thương lượng tập
thể trong các hiệp định thương mại
tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã
1. Ngày 18.8.2021, Thủ tướng Chính phủ
ký Quyết định số 1413/QĐ-TTg kiện toàn
chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao
động.
Trang 4

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về một số hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động,
Hải Phòng ngày 6/6/2022. Ảnh: CIRD.

tham gia.
(2) Nghiên cứu định hướng và thúc
đẩy sự phát triển của QHLĐ phù hợp
với các tiêu chuẩn chung và nguyên
tắc phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
- Xu hướng phát triển QHLĐ;
- Hệ thống tiêu chí phản ánh QHLĐ
hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;
- Quy trình thương lượng hài hòa,
hiệu quả trong doanh nghiệp.
(3) Khuyến nghị các bên các nội
dung liên quan đến thương lượng,
thỏa thuận để xác lập các điều kiện
lao động cụ thể, giải pháp xây dựng
QHLĐ
- Các nội dung khuyến nghị, dẫn dắt
thương lượng hiệu quả trong hợp
đồng, thỏa ước lao động tập thể, chế
độ phúc lợi, thưởng, ăn giữa ca, định
mức lao động, thời giờ nghỉ ngơi, đối
thoại…v.v;
- Các giải pháp xây dựng QHLĐ, giải
quyết tranh chấp lao động, nhất là
trong trường hợp xảy ra tranh chấp

lao động phức tạp có nguy cơ ảnh
hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật
tự xã hội.
(4) Xây dựng các báo cáo về tình
hình QHLĐ và việc xử lý những vấn
đề mới, phức tạp trong QHLĐ
- Tổ chức diễn đàn và công bố báo cáo
quốc gia về QHLĐ (định kỳ 2 - 3 năm);
- Dự báo những đề phức tạp nảy sinh
trong QHLĐ để tư vấn, khuyến nghị
với Thủ tướng Chính phủ, các cơ
quan, tổ chức liên quan.
(5) Hỗ trợ thí điểm việc thiết lập và
vận hành cơ chế ba bên về QHLĐ ở
một số địa phương phù hợp với yêu
cầu và điều kiện cụ thể
- Thí điểm xây dựng cơ chế ba bên về
QHLĐ ở một số địa phương có nhiều
khu công nghiệp và tập trung nhiều
lao động;
- Hỗ trợ địa phương (kỹ thuật, kinh
nghiệm, cơ chế) để thiết lập và vận
hành cơ chế ba bên về QHLĐ;
- Tổng kết, đánh giá và lựa chọn
những mô hình thực hiện hiệu quả
để quy định áp dụng chung.
www.quanhelaodong.gov.vn

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Cơ chế ba bên (CCBB) quốc gia thúc đẩy các nguyên tắc
đối thoại xã hội và chủ nghĩa ba bên là trọng tâm trong
hoạt động của ILO và phù hợp với Công ước Tham vấn Ba
bên, 1976 (Số 144).
CCBB giúp cho các tổ chức của người sử dụng lao động và
công đoàn tham gia vào việc thiết kế các chính sách liên
quan đến bảo vệ và thúc đẩy thương lượng tập thể và
thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả. Cơ chế
ba bên đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy
dân chủ tại nơi làm việc thông qua sự tham gia của các đối
tác xã hội vào quá trình ra quyết định.
Ở cấp quốc gia, việc tất cả các bên liên quan được tham
gia trong quá trình xây dựng các chính sách quốc gia điều
chỉnh thị trường lao động là rất quan trọng trong việc đảm
bảo quyền sở hữu, tính bền vững và quan hệ đối tác với
các chính sách đó.

Thiết chế ba bên dưới hình thức các
Hội đồng kinh tế xã hội
• Khung chính sách kinh tế vĩ mô và
tăng trưởng kinh tế.
• Thay đổi cơ cấu và chuyển đổi nền
kinh tế
• Chính sách việc làm.
• Bình đẳng giới.
• Giáo dục và dạy nghề.
• Năng suất và khả năng cạnh tranh
kinh tế
• Chính sách thuế và tài khóa.
• Phúc lợi xã hội, an toàn lao động và
bảo trợ lao động.
• Các chiến lược kinh tế và xã hội để
đối phó với các áp lực từ bên ngoài
đối với cải cách như: chuyển đổi
sang nền kinh tế thị trường, hội
nhập khu vực.
• Các vấn đề về lao động và QHLĐ.

Tương ứng, các thiết chế này cũng có thể xuất hiện dưới
hình thức các thiết chế ba bên tập trung vào QHLĐ hoặc
dưới hình thức Hội đồng kinh tế xã hội. Tổng kết kinh nghiệm quốc tế cho thấy đa số các quốc gia có xu hướng
lồng ghép thiết chế ba bên về QHLĐ vào các Hội đồng kinh
tế xã hội.
Đối thoại xã hội được sử dụng trong các thiết chế ba bên
rất đa dạng, bao gồm tất cả các hình thức từ chia sẻ thông
tin, tham vấn, thương lượng, đàm phán và thống nhất
chính sách.

Thiết chế ba bên tập trung
vào các vấn đề QHLĐ
• Thiết lập tiền lương, bao
gồm xác định mức lương
tối thiểu.
• Pháp luật về lao động.
• Các điều kiện lao động.
• Chính sách thị trường lao
động.
• Giải quyết tranh chấp lao
động.
• An toàn, vệ sinh lao động.
• Các vấn đề về QHLĐ.
- Xem xét về tranh chấp
lao động.
- Xem xét về thương
lượng tập thể .

CCBB cũng là diễn đàn để tranh luận, cải cách hoặc xem
xét luật pháp quốc gia và phân tích xu hướng phát triển
của thị trường lao động và các vấn đề về kinh tế - xã hội
khác của đất nước.
Tùy từng điều kiện thực tế, thiết chế ba bên ở các quốc
gia được thành lập bao gồm ba bên là Chính phủ, đại diện
NLĐ, đại diện NSDLĐ và/hoặc có sự tham gia của các đối
tác xã hội khác nhằm cố gắng đạt được sự đồng thuận về
các vấn đề của quan hệ lao động và chính sách kinh tế-xã
hội khác.
Các nội dung đối thoại mà các thiết chế ba bên ở các
nước có thể là (i) các vấn đề lao động và quan hệ lao động
hoặc (ii) các vấn đề kinh tế và chính sách xã hội rộng hơn.
www.quanhelaodong.gov.vn

Kinh nghiệm quốc tế về hoạt động
của các thiết chế ba bên trong quan
hệ lao động

Một số quốc gia, thiết chế ba bên đã đóng
góp đáng kể trong việc thiết kế và thực
hiện các chính sách kinh tế và xã hội quốc
gia như xác định mức lương tối thiểu, an
toàn và sức khỏe, thiết lập cơ cấu giải
quyết tranh chấp lao động, tạo việc làm,
đào tạo và phát triển kỹ năng, và an sinh
xã hội.
Trong khi tại nhiều nước vai trò của các
thiết chế ba bên này có ít tác động đến
quá trình ban hành và thực thi pháp luật
lao động và hoạt động khá mờ nhật.
Tuy nhiên trong các thời kỳ khủng khoảng
hoặc đại dịch, vai trò của các thiết chế ba
bên được phát huy, đặc biệt trong việc
ban hành các giải pháp cấp bách kịp thời
hoặc điều chỉnh các chính sách cần có sự
tham vấn và đồng thuận của cả ba bên,
đảm bảo các chính sách được triển khai
kịp thời và hiệu quả giúp đất nước vượt
qua giai đoạn khó khăn.

Một số ví dụ về các thiết chế ba bên trên thế giới

•
•
•
•
•
•

Hội đồng Kinh tế Đan Mạch
Hội đồng Kinh tế - Xã hội Hà Lan
Hội đồng Kinh tế - Xã hội Tây Ba Nha
Hội đồng hòa giải các lợi ích Hungary
Hà Lan: Hội đồng Kinh tế - Xã hội (SER)
Nam Phi: Hội đồng Phát triển Kinh tế và Lao động
quốc gia (NEDLAC)
• Đối thoại xã hội Ailen: “Hiệp ước xã hội” đạt được
mà không cần có một tổ chức chuyên trách
• Hàn Quốc: Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động
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Mô hình chi lương linh hoạt

Mô hình Chi lương linh hoạt
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
khiến hàng loạt doanh nghiệp (DN)
bị đình trệ và rơi vào cảnh thiếu vốn
trầm trọng, hàng triệu người lao
động (NLĐ) bị giảm thu nhập, giảm
giờ làm, nghỉ giãn việc và bị mất việc.
Thu nhập sụt giảm khiến NLĐ thường
xuyên căng thẳng về tài chính và dần
trở thành đối tượng dễ bị lôi kéo
bởi các tổ chức “tín dụng đen”. Các
tổ chức này lợi dụng tâm lý cần tiền
nhanh, gọn và thủ tục đơn giản, thậm
chí không cần giấy tờ mà chỉ cần
“người giới thiệu” để tiếp cận “con
mồi”. Hệ quả là rất nhiều NLĐ vướng
vào “bẫy” lãi suất cao lên đến 300500%/năm và rơi vào cảnh khốn đốn,
đường cùng. Có thể nói, tín dụng
đen đã và đang gây ra nhiều bức xúc
trong dư luận cùng với đó là những
hệ lụy hết sức tiêu cực cho xã hội.
Nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải xây
dựng giải pháp tăng cường sức khỏe
tài chính cho NLĐ và DN để phát
triển bền vững sau đại dịch, Hiệp hội
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
(VINASME) đã chủ động nghiên cứu
mô hình “Chi lương linh hoạt”. Mô
hình này đã được áp dụng tại một
số tập đoàn lớn, đa ngành nghề như:
Walmart, Target, H&M, McDonald’s,
Uber, NHS, Novotel v.v. và được nhiều
tổ chức uy tín tiến hành nghiên cứu,
kiểm chứng hiệu quả như: Trường
Đại học Harvard Kennedy, KPMG,
Ernst & Young và VISA.
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Mô hình Chi lương linh hoạt kết nối
với các DN, cho phép NLĐ nhận sớm
một khoản tiền lương ngay khi cần
thông qua một ứng dụng điện thoại,
giúp họ gỡ bỏ gánh nặng tài chính và
vững vàng hơn trong cuộc sống.
Ứng dụng Vuiapp - một giải pháp chi
lương linh hoạt
Công ty Nano Technologies Vietnam
- thành viên của VINASME, đã phát
triển ứng dụng "Chi lương linh hoạt"
đầu tiên tại Việt Nam mang tên Vui
App.
Giải pháp Chi lương linh hoạt với ứng
dụng Vuiapp cho phép NLĐ nhận
trước một phần lương đã kiếm được
trong tháng, qua ứng dụng trên điện
thoại thông minh với thời gian giao
dịch chỉ chưa đến 30 giây.
Với Vui App, NLĐ có thể nhận lương
thường xuyên hơn. Doanh nghiệp
không phải chi tiền thời điểm NLĐ rút
lương sớm. Khi đến kỳ chi lương định
kỳ của tháng, DN sẽ hoàn ứng cho
Nano số tiền NLĐ đã nhận và chi số
tiền còn lại cho NLĐ theo bảng lương
của tháng đó.

mức từ 100.000 VNĐ đến tối đa số
tiền công thực tế đã kiếm được.
- NLĐ được tiếp cận sớm với thu
nhập đã làm ra, giảm thiếu tối đa
việc phải vay tín dụng đen với lãi suất
tới 300-500%/năm. Với các trường
hợp đang có khoản vay, mô hình này
góp phần giúp họ điều tiết chi tiêu để
sớm thoát khỏi bẫy nợ.
- Giúp NLĐ gắn bó với DN và tập trung
vào công việc, ổn định cuộc sống.
- NLĐ được hình thành thói quen chi
tiêu hiệu quả, xây dựng nền tảng kiến
thức tài chính cá nhân và có thể đặt
mục tiêu lâu dài cho tương lai.
* Lợi ích cho DN
- Phúc lợi tài chính thiết thực giúp cho
NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó với
DN, làm hạn chế những biến động về
nhân sự và giảm tỷ lệ nghỉ việc.
- Nâng cao năng suất lao động và
chất lượng công việc do NLĐ gỡ bỏ
áp lực tài chính và khích lệ tinh thần
làm việc của NLĐ đóng góp nhiều
hơn cho DN.

Ứng dụng Vui có thể áp dụng tại tất
cả các cơ quan, đơn vị, DN có NLĐ có
thu nhập từ 20 triệu trở xuống.

- Mô hình số hóa nghiệp vụ ứng lương
và quản lý công giúp DN tiết kiệm chi
phí liên quan đến tuyển dụng, đào
tạo và thay thế lao động.

* Lợi ích cho NLĐ

- Tạo lợi thế khi tuyển dụng lao động.

- Mọi nhu cầu hàng ngày và khẩn cấp
đều được đáp ứng với những khoản
lương linh hoạt do NLĐ tự chọn, hạn

* Một số kết quả đạt được
VINASME đã và đang hợp tác với
hàng chục DN lớn và vừa trong nước,
www.quanhelaodong.gov.vn
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có thể kể đến những cái tên đáng
chú ý như: FPT Retail, GS25, Annam
Group, Lanchi Mart, Family Mart
(ngành Bán lẻ); Vietwash (ngành Dịch
vụ), Kangaroo, Gỗ Trường Thành
(ngành Sản xuất) và Technical World
Education (ngành Giáo dục).
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn
từ tháng 06/2020 đến nay, mô hình
Chi lương linh hoạt đã thu được kết
quả tích cực, cụ thể:
- Trên 100.000 NLĐ tham gia ứng
dụng Vuiapp.
- Trên 63% NLĐ đăng ký sử dụng
Vuiapp.
- Trung bình một NLĐ sử dụng Vuiapp
2,7 lần/tháng để giải quyết vấn đề
thuê trọ, sinh hoạt hàng ngày, khám
chữa bệnh và sửa chữa đồ đạc v.v.; và
5-8 lần/tháng để thanh toán những
khoản nợ. Mức ứng lương trung bình
là 300.000đ/lần.
- Nhóm nhận lương sớm có tỷ lệ nghỉ
việc ít hơn 60% so với nhóm không

chí 4 không: Không phải một khoản
vay, không lãi suất, không phụ phí và
không đòi nợ.
* Quy trình vận hành cho DN
Nhằm mục tiêu số hóa nghiệp vụ
chấm công và chi lương, giảm gánh
nặng vận hành và không hao tổn
nguồn lực công nghệ cho DN, Mô
hình Chi lương linh hoạt đáp ứng quy
trình tích hợp và vận hành hoàn toàn
tự động hóa. Việc triển khai và hợp
tác diễn ra nhanh chóng, linh hoạt,
không thay đổi quy trình trả lương và
kế toán, không ảnh hưởng tới dòng
tiền của DN.
* Vấn đề bảo mật thông tin
Về an ninh, an toàn thông tin của hệ
thống công nghệ, VINASSME đã triển
khai thực hiện các biện pháp bảo mật
và xin cấp phép Chứng chỉ ISO 27001
– Tiêu chuẩn Hệ thống bảo mật và an
toàn thông tin. Trong quá trình đó,
Ứng dụng Vuiapp đã trải qua một quy
trình đánh giá độc lập từ tổ chức uy

tín hàng đầu thế giới Bureau Veritas.
Chứng nhận này đảm bảo an toàn
thông tin của đội ngũ nhân viên đến
quy trình, hệ thống thông tin dữ liệu
của DN. Việc kiểm tra tính tuân thủ
của Hiệp hội sẽ được thực hiện định
kì hàng năm.
Mô hình cần được tiếp tục nghiên
cứu và làm rõ hơn trong bối cảnh ở
Việt Nam
- Bộ luật Lao động (khoản 1 Điều 94)
và Công ước số 95 (khoản 1 Điều
8) quy định là lương phải được trả
đầy đủ, trong khi NLĐ hoặc DN phải
trả phí cho mỗi lần rút tiền tại Ứng
dụng Vuiapp. Vì vậy, mô hình cần
được nghiên cứu xem nó có vi phạm
nguyên tắc trả lương cho NLĐ hay
không.
- Mô hình chi lương linh hoạt được
đánh giá là phù hợp với các DN tuyển
dụng nhiều lao động thu nhập thấp
và lao động theo giờ. Tuy nhiên,
những NLĐ thu nhập thấp lại phải trả
thêm phí cho mỗi lần rút tiền. Vậy,
liệu NLĐ thu nhập thấp có sẵn sàng
để chi thêm khoản phí này không.
- Hơn nữu, nguy cơ thiếu minh bạch
trong quá trình vận hành Ứng dụng
này nếu xảy ra thì NLĐ một lần nữa
lại rơi vào tình trạng khó khăn và chịu
thiệt thòi.
Vì vậy, Ứng dụng chi lương linh hoạt
vẫn cần phải được tiếp tục nghiên
cứu và dự báo được những rủi ro
tiềm ẩn, nếu được sử dụng rộng rãi
tại các DN trong tương lai.
(Tham khảo: Báo cáo nghiên cứu Mô hình
Chi lương linh hoạt của Hiệp hội Doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong hỗ trợ DN
và NLĐ thời kì Covid-19)

sử dụng phúc lợi này trong cùng giai
đoạn.
- Tỷ lệ NLĐ ứng lương rồi nghỉ ngang
là 0%.

Vận hành ứng dụng Vuiapp
* Giao diện ứng dụng Vuiapp
Mức phí giao dịch nhận lương, phù
hợp và tiết kiệm cho NLĐ, chỉ từ
2.000đ cho một khoản giao dịch
100.000đ. Chi phí này do NLĐ tự trả
hoặc do DN hỗ trợ. Hiệp hội cam
kết minh bạch chi phí, đảm bảo tiêu
www.quanhelaodong.gov.vn
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