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Nội dung   

• Tiến trình cải cách hành chính có sự chậm lại do 
những vấn đề nội tại của cải cách và hạn chế về 
không gian cải cách hệ thống công vụ  hệ thống 
nhân lực nhà nước và hệ thống tiền lương bị thiếu 
sinh khí 

• Ba giả định: 

– Mối quan hệ thân hữu hay hiện trạng vị thân khiến cho 
nhiều người có năng lực, có thực tài né tránh tham gia khu 
vực nhà nước 

– Lương không phải là mối quan tâm chính mà là bổng lộc và 
các nguồn thu nhập ngoài lương thu được từ vị trí mà 
nhiều cán bộ, công chức đang nắm giữ  

– Chi phí không chính thức là “nguồn chính” bù đắp cho mức 
lương thấp 



Chính sách = ghi nhận “chính thức” 

• Nghị quyết trung ương 7 (khóa 8) năm 1999 quán triệt quan điểm: “tiền 

lương gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.  
– Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập bậc trung  

• Nghị quyết 30c năm 2011 – cam kết tiếp tục cải cách hành chính, phù hợp 

với định hướng của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, trong đó Chiến lược 

phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 kêu gọi phát triển nguồn nhân 

lực vững mạnh cho khu vực nhà nước và tư nhân.  
– Tiền lương và các chế độ khác liên quan đến lương là điều kiện cần để đạt được những mục 

tiêu nêu trên. Đồng thời, chế độ tiền lương cần được thực hiện một cách công khai, công 

bằng, và đảm bảo trách nhiệm giải trình.   

• Nghị quyết 30c coi cải cách chính sách tiền lương là một trong trọng tâm 

cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm 

– Điều 2.5: “Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; 

xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách 

chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi 

công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất 

lượng dịch vụ công.”  

– Điều 3.4.h: “Tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo 

hiểm xã hội và ưu đãi người có công; đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức, viên 

chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và 

gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.” 



Những mục đích thông thường của việc ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công vụ 

• Nhằm thiết lập một nền công vụ chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ công kịp thời và hi

ệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của quốc gia, không thiên vị, không tham nhũng  

hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn, song lại tuân thủ những yêu cầu của chính phủ; 

• Xác định những thể chế/định chế được trao quyền để quản lý công chức hay giám  

sát công tác quản lý của họ khi công vụ được thực hiện ở cấp bộ/ngành; 

• Quy định việc tuyển chọn công vụ theo yếu tố thực tài sau khi tổ chức thi tuyển  

công khai và công bằng; 

• Quy định về cơ hội bình đẳng cho tất cả những người quan tâm và đề bạt công chức tr

ong hệ thống công vụ, về nghiệp công chức; 

• Thiết lập cơ chế trách nhiệm đối với công chức đối về việc tạo ra sản phẩm có chất  

lượng, có tính liên tục, không thiên vị, cũng như trách nhiệm báo cáo, giải trình khi  

thực hiện các chức năng của mình;   

• Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và các điều kiện làm việc để thu hút và giữ chân  

những công chức có chất lượng cao. 

 

     Nguồn: OECD/SIGMA (1996), p.8. 

 



Hệ thống tiền lương theo luật công vụ ở một số quốc gia 

Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc Việt Nam 

Đạo luật công vụ quốc gia Đạo luật công vụ quốc gia Luật Công chức Luật Cán bộ, công chức 

1. Những điều khoản chung 

2. Các cơ quan quản lý nhân 

sự cấp trung ương 

3. Tiêu chuẩn của các vị trí 

trong Chính phủ 

3-1. Những quy định chung 

3-2. Phân loại vị trí công vụ 

3-3. Thi tuyển, bổ nhiệm và 

sa thải 

3-4. Chế độ tiền lương 

3-5. Hiệu suất (đánh giá và 

các chương trình đào tạo bổi 

dưỡng) 

3-6. Thay đổi về vị trí công 

tác, kỷ luật và cơ chế bảo 

đảm 

3-7. Kỷ luật công vụ (nghĩa 

vụ và những điều cấm) 

3-8. Hệ thống lương hưu 

3-9. Tổ chức người lao động 

4. Những điều khoản cuối 

cùng 

1. Những điều khoản chung 

2. Các cơ quan quản lý nhân 

sự cấp trung ương 

3. Hệ thống phân loại vị trí 

công vụ 

4. Bổ nhiệm và thi tuyển 

5. Chế độ tiền lương 

6. Hiệu suất (đánh giá, đào 

tạo, khen thưởng) 

7. Nghĩa vụ công vụ (nghĩa 

vụ và những điều cấm) 

8. Đảm bảo vị thế công vụ 

9. Đảm bảo quyền hạn và lợi 

ích 

10. Kỷ luật 

11. Những điều khoản cuối 

12. Những điều khoản bổ 

sung 

1. Những điều khoản chung 

2. Trình độ, nghĩa vụ và 

quyền hạn của công chức 

3. Vị trí và ngạch bậc 

4. Tuyển dụng 

5. Đánh giá 

6. Bổ nhiệm và bãi miễn 

7. Đề bạt và giáng chức 

8.  Khen thưởng 

9.  Kỷ luật 

10.  Đào tạo bồi dưỡng 

11.  Thuyên chuyển và trốn 

tránh thuyên chuyển 

12. Lương, lợi ích và bảo 

hiểm 

13. Từ chức và bãi nhiệm 

14. Về hưu 

15. Khiếu nại 

16. Công chức hợp đồng 

17. Nghĩa vụ pháp lý 

18. Những điều khoản bổ 

sung 

I.  Những quy định chung 

II. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức  

II.1. Nghĩa vụ 

II.2. Quyền 

Đều 12. Quyền của cán bộ, công chức 

về tiền lương và các chế độ liên quan 

đến tiền lương 

II. 3. Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán 

bộ, công chức 

II. 4. Những việc cán bộ, công chức 

không được làm 

III. Cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp 

huyện 

IV. Công chức ở trung ương, cấp tỉnh, 

cấp huyện 

IV.I. Công chức và phân loại công chức 

IV.2. Tuyển dụng công chức 

IV.3. Các quy định về ngạch công chức  

IV.4. Đào tạo, bồi dưỡng công chức  

IV. 5.  Điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, 

biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với 

công chức 

IV. 6. Đánh giá công chức  

IV.7. Thôi việc, nghỉ hưu đối với công 

chức 

V. Cán bộ, công chức cấp xã 

VI. Quản lý cán bộ, công chức 

VII. Các điều kiện đảm bảo thi hành công 

vụ 

VIII. Thanh tra công vụ 

IX. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

X. Điều khoản thi hành 



Số lượng và cơ cấu lao động theo ngành kinh tế 2009-2012 

1/9/2009 1/7/2010 1/7/2011 1/10/2012 

Tổng 47.999,4 

[100] 

49.465,7 50.352,0 52.114,5 

Cá nhân/hộ kinh doanh cá thể 37.716,8 

[78,6] 

38.820,3 

[78,5] 

39.163,6 

[77,8] 

-- 

Tập thể 226,5 

[0,5] 

364,1 

[0,7] 

137,9 

[0,3] 

-- 

Khu vực tư nhân 3.864,8 

[8,0] 

3.745,5 

[7,6] 

4.099,8 

[8,1] 

-- 

Khu vực ngoài nhà nước -- -- -- 45.057,3 

[86.5] 

Khu vực nhà nước 4.793,7 

[10,0] 

4.780,1 

[9,7] 

5.250,7 

[10,4] 

5.273,2 

[10,1] 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.397,6 

[2,9] 

1.755,7 

[3,5] 

1.700,1 

[3,4] 

1.663,7* 

[3,2] 

Không xác định -- -- -- 120,2 

[0,02] 

Ghi chú: Đơn vi: 1000 và số % trong dấu [%]. 

Nguồn: Tổng Cục thống kê (2012a) Báo cáo điều tra lao động và việc làm (các năm 2009, 2010 và 2011) và Tổng Cục thống kê (2012b) 

Báo cáo điều tra lao động và việc làm: 9 tháng đầu năm 2012 (của năm 2012), tại http://www.gso.gov.vn [truy cập: ngày 9/1/2013]. 

http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.gso.gov.vn/


Giả định 1 

– Mối quan hệ thân hữu hay hiện trạng vị thân khiến cho 
nhiều người có năng lực, có thực tài né tránh tham gia khu 
vực nhà nước 



Hiện trạng ‘vị thân’ trong khu vực công:  

Tầm quan trọng của việc thân quen khi tuyển chọn nhân lực 

• Đa số người dân cho rằng quan hệ thân quen với người có chức có quyền là yếu tố quan 

trọng khi xin việc vào khu vực nhà nước.  

• Chỉ có ¼ số người được hỏi cho biết quan hệ thân quen là không quan trọng. Gần 50% số 

người được hỏi cho biết quan hệ thân quen là quan trọng hoặc rất quan trọng, và khoảng ¼ 

còn lại trả lời họ không biết.  

11% 9% 12% 10% 10% 

15% 
12% 

15% 
12% 14% 

38% 
40% 

36% 
40% 39% 

9% 12% 8% 9% 10% 

27% 26% 28% 29% 27% 

0% 
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75% 

100% 

Nhân viên văn 
phòng UBND 
xã/phường 

 

Công chức  
địa chính 

Giáo viên trường 
tiểu học công lập 

 

Công chức  tư pháp 
 

Công an  
xã/phường 

 

Không biết 

Rất quan trọng 

Quan trọng 

Không quan trọng 

Không quan trọng chút 
nào 



Nguồn: PAPI 2012 www.papi.vn  

Cảm nhận của người dân về tham nhũng  

vặt và hối lộ trong khu vực công 
• Phát hiện của PAPI cho thấy tham nhũng vặt và hối lộ là những vấn đề còn thường trực ở nhiều lĩnh vực. 

Người dân đánh giá hiện trạng tham nhũng vặt có chiều hướng gia tăng.  

• Người trả lời đồng tình với những nhận định cho nhiều người phải đưa hối lộ, ‘lót tay’: 

• khi xin việc vào khu vực nhà nước (44% số người trả lời đồng tình với nhận định này trong năm 2012, tăng đáng kể so với 

tỉ lệ 29% trong năm 2011) 

• khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện công tuyến huyện (tỉ lệ người trả lời đồng ý với nhận định này là 42% trong năm 

2012, tăng so với 31% trong năm 2011) 

• khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tỉ lệ người trả lời đồng ý với nhận định này là 32% trong năm 

2012, tăng so với 21% trong năm 2011)  
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Để xin được việc vào 
làm cơ quan nhà nước, 
nhiều người phải đưa 

tiền ‘lót tay’ 
 

Người dân phải chi 
thêm tiền để nhận 
được giấy phép xây 

dựng 
 

Phụ huy trường tiểu 
học phải chi thêm tiền 
để con em được quan 

tâm hơn 
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thêm tiền để được 

quan tâm hơn khi đi 
khám, chữa bệnh 

 

Người dân phải chi 
thêm tiền để được 

nhận giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

 

Cán bộ chính quyền 
dùng tiền công quỹ vào 

mục đích riêng 

Đúng 
 
Đúng phần nào 

http://www.papi.vn/


Giả định 2 

– Lương không phải là mối quan tâm chính mà là bổng lộc và 
các nguồn thu nhập ngoài lương thu được từ vị trí mà 
nhiều cán bộ, công chức đang nắm giữ  



Một số vấn đề liên quan đến đãi ngộ và tiền lương ở Việt Nam (i) 

Nếu bạn là công chức và lương không đủ 

sống, bạn làm gì để kiếm tiền? (n=15,016) 

Nếu là công chức, điều gì đang giữ chân bạn ở lại  
với bộ máy nhà nước?  (n=10,745) 

Nguồn: Acuña-Alfaro, Jairo (2012)  Chế độ khuyến khích và tiền lương trong  khu vực công 

ở Việt nam. Diễn đàn luật pháp Việt Nam, tháng 1 – 2, dựa trên khảo sát qua mạng 

internet của Vietnamnet  

. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Không làm gì 

Gia đình nuôi 

Sử dụng thời gian của cơ 
quan để làm thêm 

Sử dụng mối quan hệ từ 
chức vụ của mình để làm 

thêm 

Sử dụng chức vụ của mình 
để nhận quà, tiền từ người 

dân hay doanh nghiệp 

Không làm 
gì 

Gia đình 
nuôi 

Sử dụng 
thời gian 
của cơ 

quan để 
làm thêm 

Sử dụng 
mối quan 

hệ từ chức 
vụ của 

mình để 
làm thêm 

Sử dụng 
chức vụ 

của mình 
để nhận 

quà, tiền từ 
người dân 
hay doanh 

nghiệp 

Tỉ lệ % trên 15016 người 
trả lời 

4% 5% 34% 25% 30% 

3% 

9% 

12% 

12% 

36% 

24% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Môi trường làm việc hấp 
dẫn 

Được trân trọng nhờ năng 
lực cá nhân 

Lương tương đương mức 
thu nhập bậc trung trong 

xã hội 

Có nhiều cơ hội thăng tiến 

Có nhiều cơ hội kiếm thêm 
thu nhập 

Khó tìm cơ hội việc làm 
nào khác hấp dẫn hơn 

Môi 
trường 

làm việc 
hấp dẫn 

Được 
trân 
trọng 
nhờ 

năng lực 
cá nhân 

Lương 
tương 
đương 

mức thu 
nhập 
bậc 

trung 
trong xã 

hội 

Có 
nhiều cơ 

hội 
thăng 
tiến 

Có 
nhiều cơ 
hội kiếm 
thêm thu 

nhập 

Khó tìm 
cơ hội 

việc làm 
nào 
khác 

hấp dẫn 
hơn 

Tỉ lệ % trên 10.745 phiếu 3% 9% 12% 12% 36% 24% 



Biểu 1. Nếu bạn là công chức đã công tác 10 năm và có 
gia đình gồm 4 thành viên,  

lương tháng của bạn? (n=14,108) 

Biểu đồ 3: Lý do chính khiến bạn lựa chọn gia 

nhập đội ngũ công chức dù mức lương thấp? 
(n=10,973) 

Một số vấn đề liên quan đến đãi ngộ và tiền lương ở Việt Nam (iii) 

Nguồn: Acuña-Alfaro, Jairo (2012)  Chế độ khuyến khích và tiền lương trong  khu vực công 

ở Việt nam. Diễn đàn luật pháp Việt Nam, tháng 1 – 2, dựa trên khảo sát qua mạng 

internet của Vietnamnet  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

A - Đủ cho các nhu cầu 
và để dành được một 

số tiền. 

B - Đủ cho các nhu 
cầu, không có khó khăn 

gì lớn. 

C - Không đủ cho nhu 
cầu và có chút khó 

khăn. 

D - Không đủ nhu cầu 
và có rất nhiều khó 

khăn. 

A - Đủ cho 
các nhu 

cầu và để 
dành được 

một số 
tiền. 

B - Đủ cho 
các nhu 

cầu, không 
có khó 
khăn gì 

lớn. 

C - Không 
đủ cho nhu 
cầu và có 
chút khó 

khăn. 

D - Không 
đủ nhu cầu 

và có rất 
nhiều khó 

khăn. 

Tỉ lệ % trên 14108 
người trả lời 

3% 2% 18% 75% 

12% 

30% 

18% 

7% 

7% 

26% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

A. Được đóng góp vào sự 
phát triển của khu vực nhà 

nước     

B. Có việc làm ổn định đến khi 
nghỉ hưu   

C. Cơ hội thăng quan, tiến 
chức               

D. Nhiều cơ hội học tập, nâng 
cao năng lực bản thân       

E. Người thân trong gia đình 
mong muốn          

F. Không biết làm ở đâu khác             

A. Được 
đóng góp 
vào sự 

phát triển 
của khu 
vực nhà 

nước     

B. Có 
việc làm 
ổn định 
đến khi 

nghỉ hưu   

C. Cơ hội 
thăng 

quan, tiến 
chức               

D. Nhiều 
cơ hội 

học tập, 
nâng cao 
năng lực 
bản thân       

E. Người 
thân 

trong gia 
đình 

mong 
muốn          

F. Không 
biết làm 
ở đâu 
khác              

Tỉ lệ % trên 10.973 người trả 
lời 

12% 30% 18% 7% 7% 26% 



Ở Việt Nam, thu nhập ≠ tiền lương  

Độ phân tán  

Độ tập trung  Nguồn thêm 

Lợi ích và thưởng 

Thu nhập bổ sung 

Trợ cấp 

Lương 
chính 
thức 

Nguồn thêm 

Lương chính 
thức 



Giả định 3 

– Chi phí không chính thức là “nguồn chính” bù đắp cho mức 
lương thấp 



• Chi phí không chính thức tác động tới một tỉ lệ lớn người dân, với số tiền phải chi 

trả cho chi phí không chính thức là đáng kể khi so sánh với mức phí và lệ phí 

chính thức cho những dịch vụ này.  

• Chi phí không chính thức phản ánh ‘một sân chơi không bình đẳng’ đối với 

người sử dụng dịch vụ công với điều kiện kinh tế hộ gia đình khác nhau, đặc biệt 

là những hộ còn nghèo và khó khăn. 

Phạm vi và quy mô chi phí không chính  

thức trong cung ứng dịch vụ công (cận trên): Đáng lo ngại 

• PAPI sử dụng cách tính mới để đo lường phạm vi và quy mô chi phí không chính 

thức ở những dịch vụ hành chính và dịch vụ công cấp thiết đối với người dân.  



Dự toán chi ngân sách trung ương năm 2012 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Nguồn:  Bộ Tài chính. ”Dự toán chi NSTW của từng Bộ, cơ quan Trung ương theo từng lĩnh vực chi 
và những nhiệm vụ chi của NSTW năm 2012” Phụ lục của Quyết định 3008/QĐ-BTC ngày 
14/12/2011. 
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100
002587&articleId=10048203  

Bộ TN-MT: Dự toán chi NSTW  

năm 2012 = 2.684.950 triệu VNĐ 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100002587&articleId=10048203
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100002587&articleId=10048203


Mức chi phí không chính thức cận dưới 
cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của người dân – 5% 

Dự toán chi ngân sách trung ương năm 2012 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Bộ TN-MT: Dự toán chi NSTW  

năm 2012 = 2.684.950 triệu VNĐ 

Nguồn:  Bộ Tài chính. ”Dự toán chi NSTW của từng Bộ, cơ quan Trung ương theo từng lĩnh vực chi 
và những nhiệm vụ chi của NSTW năm 2012” Phụ lục của Quyết định 3008/QĐ-BTC ngày 
14/12/2011. 
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100
002587&articleId=10048203  

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100002587&articleId=10048203
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100002587&articleId=10048203


Mức chi phí không chính thức cận dưới 
cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của người dân – 5% 

Mức chi phí không chính thức cận trên cho giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của người dân – 31% 

Dự toán chi ngân sách trung ương năm 2012 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Bộ TN-MT: Dự toán chi NSTW  

năm 2012 = 2.684.950 triệu VNĐ 

Nguồn:  Bộ Tài chính. ”Dự toán chi NSTW của từng Bộ, cơ quan Trung ương theo từng lĩnh vực chi 
và những nhiệm vụ chi của NSTW năm 2012” Phụ lục của Quyết định 3008/QĐ-BTC ngày 
14/12/2011. 
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100
002587&articleId=10048203  

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100002587&articleId=10048203
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100002587&articleId=10048203


Hàm ý chính sách (i) 

Hội đồng tiền lương quốc gia  

• Chuyển đổi Ban chỉ đạo cải cách tiền lương nhà nước thành Hội đồng tiền 

lương quốc gia mà không cần thiết lập một cơ quan mới.  

• Hội đồng này gồm đại diện ba bên (khu vực nhà nước, khu vực doanh 

nghiệp và công đoàn), được ủy quyền để định ra các nguyên tắc, điều kiện 

điều chỉnh mức lương.  

• Hội đồng nhóm họp hai lần trong một năm để thảo luận về việc tăng lương 

tối thiểu trong cả khu vực công và khu vực tư. 

 

Khảo sát tiền lương thường niên 

• Cần xem xét thực hiện khảo sát tiền lương định kỳ ở cả khu vực công và 

khu vực tư, đồng thời công bố công khai kết quả khảo sát tiền lương đó.  

• Những khảo sát này rất hữu ích ở nhiều quốc gia. Từ kết quả khảo sát, 

Chính phủ có thể lập kế hoạch điều chỉnh tiền lương công chức.  

• Khảo sát tiền lương thường niên cung cấp thông tin đầu vào cho việc xây 

dựng chính sách tiền lương cán bộ, công chức ở Việt Nam, đồng thời là 

đầu vào chính sách quan trọng cho Hội đồng tiền lương quốc gia. 

 



Hàm ý chính sách (ii) 

Cơ chế ‘toàn tâm cống hiến’ 

• Một cách để thiết lập một nền công vụ chuyên nghiệp hơn là cơ chế để công chức 

cống hiến toàn bộ thời gian thực hiện nhiệm vụ và các trách nhiệm được giao phó.  

• Điều này đồng nghĩa với kiểm soát các hoạt động làm thêm của cán bộ, công chức 

có thể gây ra xung đột lợi ích và suy giảm hiệu quả trong thực thi công vụ.  

• Cơ chế “toàn tâm cống hiến” có nghĩa là cán bộ và công chức được hưởng mức 

lương cao hơn nhưng minh bạch hơn, và họ không được phép tham gia các hoạt 

động tạo ra các nguồn thu nhập thêm từ bên ngoài. 

 

Thí điểm cải cách tiền lương (theo cơ chế toàn tâm cống hiến) ở các vị trí 

lãnh đạo  

• Cho tới nay, nhiều nỗ lực cải cách thành công ở Việt Nam được thí điểm ở cấp hành 

chính thấp hơn. Song, cải cách tiền lương đòi hỏi quyết tâm chính trị và vai trò định 

hướng bởi tính phức tạp và bản chất của cơ cấu tiền lương thứ bậc hiện nay.   

• Cách tiếp cận dựa trên vị trí việc làm, bắt đầu từ các công chức giữ vị trí lãnh đạo 

(cụ thể là tổng cục trưởng, vụ trưởng, cục trưởng) trong cải cách tiền lương có thể là 

một phương án. Số lượng công chức ở những vị trí này nhỏ hơn so với các nhóm 

công chức khác, trách nhiệm của họ trong việc nâng cao hiệu quả của khu vực nhà 
nước là rất lớn, và họ có vai trò đầu tàu gương mẫu trong hệ thống công vụ. 

 



Kết luận  

• Mức tiền lương hiện nay quá thấp để đảm bảo cuộc sống, nhưng đã 

là một gánh nặng đáng kể cho chi tiêu ngân sách nhà nước  

• Nhìn chung, tổng thu nhập cao hơn tiền lương chính thức   

• Sự phân tán và thiếu xắp xếp ưu tiên trong khu vực công khiến cho 

cán bộ công chức luôn ở trong tâm thế phải tìm kiếm nguồn thu 

nhập bổ sung   

• Hầu hết những nguồn này đều hợp pháp và chính thức, song Chính 

phủ cần nỗ lực và chú trọng hơn đến việc giải trình và giám sát chặt 

chẽ các nguồn thu nhập bổ sung, bao gồm thực hiện nghiêm túc 

việc kê khai tài sản và xiết chặt công tác thẩm tra các bản kê khai tài 

sản của cán bộ, công chức   

• Điều này sẽ giúp làm dịu bớt những vấn đề gánh nặng tài chính  


