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Tiếp tục tăng lương cơ sở, lương tối thiểu vùng

Nghị quyết nêu rõ, trong khu vực Nhà nước, giai đoạn từ năm 2018 đến 2020 sẽ tiếp tục
điều chỉnh tăng lương cơ sở, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với
tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề. Tuy nhiên, đến
năm 2021, mức lương cơ sở sẽ hoàn toàn được bãi bỏ.

Trong khu vực doanh nghiệp, thực hiện tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020,
mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Từ
năm 2021, vẫn tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo định kỳ.

Từ 2021, lương Nhà nước bằng lương doanh nghiệp

Từ năm 2021, mức lương cơ sở và hệ số lương được bãi bỏ, xây dựng mức lương cơ bản
bằng số tiền cụ thể, đảm bảo mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức phải bằng mức
lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức cao hơn mức lương thấp
nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức bằng hoặc cao hơn mức
lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Xây dựng 5 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm

Bao gồm:

- 1 bảng lương chức vụ: Áp dụng với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, không
phân biệt bộ, ngành, ban.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng chung với công chức, viên chức không
giữ chức danh lãnh đạo; được xây dựng trên nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công
việc thì mức lương như nhau…

- 3 bảng lương với lực lượng vũ trang nhân dân, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ
quan và hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên
môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công an.

Bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương

Cơ cấu tiền lương mới đối với khu vực Nhà nước sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm
khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);
bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ lương của năm, không bao gồm



phụ cấp).

Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương

Nghị quyết nêu rõ, sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt
khung, phụ cấp khu vực nhưng sẽ bãi bỏ các loại phụ cấp khác như: Phụ cấp thâm niên
nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác đảng,
đoàn thể; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời, bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức có nguồn gốc từ ngân
sách Nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật, đề án…

Không áp dụng lương công chức với nhân viên thừa hành, phục vụ

Đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới
trung cấp) sẽ không còn được áp dụng bảng lương công chức, viên chức như quy định
hiện nay mà thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật
Lao động.

Tiếp tục thí điểm cơ chế tăng thu nhập cho công chức nhiều nơi

Cũng theo Nghị quyết, sẽ mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách
tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không
quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp

Nhà nước chỉ công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ, tiền lương bình
quân trên thị trường đối với các ngành nghề và hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao
động mà không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp và người lao động tự thương lương, ký hợp đồng và trả lương gắn với năng
suất và kết quả lao động.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat


