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1. Giới thiệu 
 

Cơ chế xác lập tiền lương luôn là trọng tâm của quan hệ lao động. Tuy nhiên, cách thức xác 

lập tiền lương ở mỗi ngành đều có đặc điểm riêng và ngày càng trở nên phức tạp. Trong 

ngành dệt may, một nghiên cứu năm 2018  của chương trình Bêttêr Work tại năm nước châu 

Á và châu Phi cho thấy hệ thống tiền lương của các công ty dệt may bao gồm cả lương sản 

phẩm, lương thời gian và lương bán sản phẩm (Borino 2018).1 Trong ngành dệt may tại Việt 

Nam, 51% lao động nữ được trả lương thêo sản phẩm, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 43%. 

Đồng thời, các công ty dệt may phải tuân thủ mức lương tối thiểu vùng do Hội đồng Tiền 

lương Quốc gia xác lập hằng năm. Thêo khảo sát của Bộ LĐTBXH năm 2019, việc điều chỉnh 

lương tối thiểu vùng đã ảnh hưởng đến toàn bộ người lao động tại 72,5% số doanh nghiệp 

được khảo sát. Nói cách khác, tiền lương tối thiểu đã và đang đóng vai trò là mức lương cơ 

bản thực tế cho hầu hết mọi lao động,.   

Do đó, các công ty dệt may thường duy trì hai hệ thống lương song song: một hệ thống lương 

chính thức dùng để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và để tính bảo hiểm xã hội, và một hệ 

thống lương mà công ty sử dụng trong thực tiễn (ERC 2016). Hai hệ thống tiền lương này liên 

kết với nhau khá phức tạp và thường do quản lý doanh nghiệp tự xây dựng. Do tính phức tạp 

của hệ thống tiền lương, thương lượng tập thể về tiền lương nếu có, bị giới hạn trong phạm 

vi của các bảng lương chính thức trong khi các bảng lương thực tế hiếm khi được đưa ra 

thương thảo. Hệ quả là khi NLĐ muốn được tăng lương, họ sẽ thương lượng không chính 

thức bằng cách đình công tự phát: theo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (DIRWA), từ 

năm 2016 đến 2018, tỷ lệ các cuộc đình công vì lợi ích, nghĩa là đình công để tăng lương, 

thưởng và các điều kiện lao động khác trên mức hiện có, đã tăng từ 38,3% lên 49,5%. Ngành 

dệt may luôn là ngành có nhiều cuộc đình công nhiều nhất, chiếm 42,5% tỷ lệ đình công cả 

nước trong giai đoạn này. Do đó, hiểu được cách xác lập tiền lương là bước đầu tiên vô cùng 

quan trọng để tìm ra cách cải thiện tiền lương cho người lao động và thúc đẩy thương lượng 
tập thể thực chất về lương.  

Ngành dệt may Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu với khoảng 90% sản lượng 

hàng hóa được xuất khẩu thông qua các chuỗi cung ứng (Đỗ 2016), nên việc nghiên cứu thực 

tiễn tiền lương trong ngành không thể đặt ngoài bối cảnh của chuỗi giá trị ngành dệt may 

toàn cầu. Phương thức mua hàng của các nhãn hàng quốc tế, đặc biệt là cách thức đàm phán 

giá đơn hàng và chính sách quản lý chuỗi cung ứng, đã và đang có tác động rất lớn đến cách 

xác lập tiền lương của các nhà máy ở Việt Nam.  

Nghiên cứu này do ILO Việt Nam ủy quyền và Tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi thuộc Trung tâm Nghiên 

cứu Quan hệ Lao động (ERC) thực hiện với mục tiêu tìm hiểu về cách xây dựng các hệ thống 

 
1 Borino, F. (2018). Mức lương sản phẩm và điều kiện lao động trong lĩnh vực dệt may xuất khẩu. ILO Discussion 
Paper No. 28, tháng 12/2018. Geneva: ILO&IFC (Link: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/-
--dialogue/documents/publication/wcms_663063.pdf) 



lương trong ngành may, từ đó xây dựng kế hoạch thương lượng tập thể về tiền lương. Nghiên 

cứu trả lời các câu hỏi sau:  

• Mức độ phổ biến của việc trả lương thêo sản phẩm, thêo thời gian và lương tháng: 

những ngành nào, các đặc điểm chính của thực tiễn tiền lương trong thực tế, các vấn 

đề và thách thức cơ bản là gì? 

• Mỗi hệ thống tiền lương được xác định và điều chỉnh như thế nào?  

• Có sự khác biệt nào trong cách báo cáo tiền lương cho các mục đích khác nhau, bao 

gồm cả việc tính bảo hiểm xã hội và thuế không? Nếu vậy, sự khác biệt và mối quan 

hệ giữa các hệ thống này là gì?  

• Khái niệm "mức lương đủ sống" đã được hiểu và áp dụng như thế nào, nếu có? 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Báo cáo dựa trên việc 

nghiên cứu sâu trường hợp điển hình của 11 công ty dệt may (Bảng 1). Đối với mỗi công ty, 

nhóm nghiên cứu phỏng vấn các quản lý về tiền lương (bộ phận nhân sự hoặc hành chính), 

bán hàng và kỹ thuật công nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện trong đợt bùng phát Covid-19 

lần thứ 4 tại Việt Nam, ảnh hưởng đến các tỉnh công nghiệp trọng điểm ở miền Bắc (Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng) và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Bình Dương). Do đó, các nhà nghiên cứu không thể đến các nhà máy để phỏng vấn. Mặc dù 

vậy, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tuyến là chính. Ngoài ra, tác giả 

cũng phỏng vấn 07 công nhân và 03 trưởng nhóm. Điểm sáng của nghiên cứu này là tác giả 

được tiếp cận bảng lương cho một số tháng trong năm 2019, 2020 và 2021 của các công ty 

này cho các nhóm công nhân chính như may, cắt, quản lý chất lượng, và đóng gói. Các bảng 

lương này cho phép tác giả phân tích sâu về cách tính và điều chỉnh lương trong mỗi hệ thống 

trả lương khác nhau.  

 

Nhóm nghiên cứu cũng phỏng vấn sâu các chuyên gia về lương từ Bộ LĐTBXH, các thành viên 

của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, kiểm toán viên về lao động, đại diện của Hiệp hội Dệt may 

Việt Nam (VITAS) và Công đoàn ngành Dệt may.     

 

 

 

 

 

 

 

  



Đặc điểm của các công ty được nghiên cứu2  
Trường 
hợp # 

Tên  
công ty 

Vùng Sở hữu Quy mô 
lao động 

Hệ thống 
lương 

Người được 
phỏng vấn 

1 NH 2 Tư nhân 
trong nước 

430 Lương sản 
phẩm 

02 quản lý (lương 
và kỹ thuật) 

2 MH 2 Tư nhân 
trong nước 

600 Lương sản 
phẩm 

01 phó giám đốc 

3 PS1&2 2&3 FDI 1,500  
700 

Lương sản 
phẩm bán 
phần 

03 (giám đốc điều 
hành, giám đốc 
nhân sự, quản lý 
kinh doanh) 

4 SH 2 Tư nhân 
trong nước 

10,000 Lương sản 
phẩm 

02 giám đốc (nhân 
sự và kỹ thuật) 

5 CT (5 
factories) 

2&3 FDI 30,000 Lương sản 
phẩm 

01 giám đốc CSR  

6 GC 1 Sở hữu nhà 
nước 

7,000 Lương sản 
phẩm 

02 giám đốc (nhân 
sự và marketing) 
01 thành viên công 
đoàn 
05 công nhân 
02 trưởng nhóm 

7 DT 1 Sở hữu nhà 
nước trước 
đây 

3,300 Lương sản 
phẩm 

03 giám đốc (nhân 
sự, sản xuất, giám 
sát nhóm) 
02 công nhân 

8 PG 1 FDI 1,100 Lương sản 
phẩm bán 
phần 

01 giám đốc (nhân 
sự và CSR) 

9 SB 2 FDI 1,700 Lương 
theo giờ 

01 phó giám đốc 
01 trưởng 
nhóm/nữ chủ tịch 
công đoàn 

10 TN 2 Tư nhân 
trong nước 

15,100 Lương sản 
phẩm 

01 chủ tịch 
02 giám đốc (nhân 
sự và bán hàng) 

11 XT 3 FDI 1,300 Lương sản 
phẩm bán 
phần 

02 giám đốc (nhân 
sự và CSR) 

 
2 Tên các công ty đã được thay đổi  



 

Hạn chế của nghiên cứu 
Lương và thực tiễn về tiền lương được các quản lý nhà máy coi là thông tin bí mật và nhạy 

cảm. Do đó, không chỉ các nhà quản lý e ngại trả lời các câu hỏi về lương và thực tiễn về tiền 

lương mà đôi khi chúng tôi cũng thấy cần phải kiểm chứng thông tin họ cung cấp. Vì vậy, 

chúng tôi đã phải phỏng vấn riêng lẻ các quản lý của một công ty để kiểm tra lại thông tin. 

Các cuộc phỏng vấn với người lao động và tổ trưởng sản xuất cũng là một cách để đảm bảo 

thông tin chúng tôi nhận được là chính xác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các nhà 

quản lý từ chối trả lời các câu hỏi quan trọng như chi phí lao động được xác lập như thế nào 

trong các cuộc đàm phán đơn giá khách hàng, và mức lương thêo sản phẩm được phân bổ 

cho từng người lao động như thế nào.  

 

Cấu trúc báo cáo 

Báo cáo bao gồm sáu chương. Sau chương đầu tiên giới thiệu về nghiên cứu, Chương 2 sẽ 

cung cấp cái nhìn tổng thể về ngành dệt may Việt Nam, tập trung vào cấu trúc của ngành, 

sự thay đổi trong thực tiễn tiền lương trước và sau Đổi Mới, và và các đặc điểm của hệ thống 

tiền lương tối thiểu.  

Chương 3 xêm xét ngành may mặc từ góc độ chuỗi giá trị toàn cầu. Vị trí của Việt Nam trong 

chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu như thế nào, và cách thức thương lượng giá giữa 

người mua và các nhà cung ứng khác nhau sẽ được thảo luận chi tiết trong chương này.  

Chương 4 trình bày các nghiên cứu điển hình về 03 loại hệ thống trả lương trong ngành dệt 

may: lương theo giờ, lương sản phẩm, và lương sản phẩm bán phần. Trong mỗi trường hợp, 

bảng lương được mô tả chi tiết, thể hiện mối liên hệ giữa các yếu tố tiền lương khác nhau. 

Đặc biệt, các công thức được sử dụng để tính toán từng thành phần tiền lương cũng được 

thảo luận.  

Chương 5 nghiên cứu các tác động khác nhau ảnh hưởng đến thương lượng tiền lương 

trong ngành dệt may, từ chính sách tiền lương tối thiểu, tác động từ thị trường sản phẩm 

cho đến cách tiếp cận của người lao động đến thương lượng theo sản phẩm.  

Chương 6 kết thúc báo cáo với các khuyến nghị cụ thể để cải thiện thương lượng về tiền 

lương.  

  



2. Tổng Quan Ngành Dệt May Việt Nam 
 

 
Ngành dệt may có truyền thống lâu đời ở Việt Nam, 

bắt nguồn từ năm 1889 với việc thành lập khu liên 

hợp dệt may Nam Định (Hill 1998). Sau khi đất nước 

thống nhất năm 1975, các công ty may quốc doanh 

chủ yếu sản xuất cho thị trường trong nước và xuất 

khẩu một phần nhỏ sang các nước xã hội chủ nghĩa ở 

Đông Âu. Đến năm 1995, xuất khẩu chỉ chiếm 10,4% 

hàng may mặc và chiếm 29,5% sản lượng dệt của 

ngành công nghiệp và tổng giá trị xuất khẩu hàng may 

mặc là 1,02 tỷ USD (UNIDO 1998). Sau khi khối Xô 

Viết sụp đổ, ngành dệt may rơi vào khủng hoảng. Các 

công ty may bắt đầu tìm kiếm thị trường xuất khẩu 

mới nhờ việc Hoa kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại 

vào năm 1995 và việc Việt Nam mở cửa cho các dự án  

đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhưng sự tăng trưởng 

của ngành công nghiệp dệt may chỉ thực sự được thúc 

đẩy khi Hiệp định Thương mại song phương Việt 

Nam - Hoa Kỳ được ký kết năm 2002 và sau đó là việc 

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) vào năm 2006. Từ năm 2002 đến 2008, giá trị 

xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam tăng với tốc độ hàng năm là 22%. Suy thoái kinh tế 

toàn cầu và những khó khăn kinh tế nội bộ đã làm chậm lại sự tăng trưởng của ngành dệt 

may Việt Nam kể từ năm 2008 nhưng ngành này vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 

trung bình là 12% (GSO 2016). 

 

Cấu Trúc Ngành 

Ngành dệt may phát triển nhanh chóng cả về chất lượng và số lượng: năm 2001, chỉ có 1.031 

công ty dệt may (FPTS 2016); nhưng đến cuối năm 2018, con số này đã là 11.959, trong đó 

hơn có 8.000 công ty may mặc, còn lại là các nhà máy sản xuất sợi và dệt (Bảng 1). Trung tâm 

của ngành dệt may là thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận tập trung tới 58% công ty 

dệt may (xem Hình 1). Trung tâm lớn thứ hai là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Nam Định, 

Thái Bình, Hưng Yên, chiếm 27% tổng số công ty dệt may.  

 
  

Hình 1: Phân bố doanh nghiệp dệt may theo tỉ lệ 
phần trăm  



Bảng 1: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam, 2018 

Đặc điểm Số lượng  Tỷ lệ % 
Tổng số doanh nghiệp dệt may 11.959 100 

Số doanh nghiệp tư nhân 10,529 88.0 
Số doanh nghiệp FDI 1,394 11.7 
Số doanh nghiệp nhà nước 36 0.3 

Tổng số lao động chính thức 2,600,000 

Tổng doanh thu (tỷ đồng) 432,775 

Tổng lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 10,396 

Tổng vốn (tỷ đồng) 343,223 

Nguồn: Niên giám thống kê quốc gia, 2018 

 

Quy mô trung bình của các công ty dệt may thường khá nhỏ, chỉ 180 lao động/công ty. Cả 

ngành chỉ có trên 30 công ty với hơn 5.000 công nhân. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn 

là ngành sử dụng lao động lớn nhất trong khu vực tư nhân với tổng số lao động (chính thức) 

là 2,6 triệu người, chiếm 12,4% lao động được trả lương của cả nước (Pham et al. 2020). Tỷ 

suất lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may (khoảng 2%) thấp hơn nhiều so với bình quân 

chung của toàn nền kinh tế là 4,1%. Theo FPTS (2016), lợi nhuận sau thuế đối với các công 

ty sản xuất theo hợp đồng gia công (CMT) dao động từ 1-3% trên doanh thu, với dạng hợp 

đồng giao tại bến (FOB) là 3-5% và với hợp đồng sản xuất và thiết kế (ODM) là 6-7%. Do 65% 

công ty may ở Việt Nam đang sản xuất theo CMT và chỉ 35% theo FOB và 5% theo ODM, nên 

lợi nhuận của ngành may mặc vẫn ở mức thấp.  

 

Các doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 11,7% tổng số doanh nghiệp dệt may, nhưng đóng góp gần 

70% giá trị xuất khẩu năm 2019. Nhóm 100 doanh nghiệp may mặc FDI hàng đầu chiếm 26% 

tổng số lao động, 30,4% kim ngạch và 35%. giá trị xuất khẩu hàng may mặc năm 2018 (Pham 

et al. 2020). 

 

Hệ Thống Tiền Lương Trong Ngành Dệt May Việt Nam Trước Và 

Sau Đổi Mới 

Như đã đề cập ở đầu chương, ngành dệt may Việt Nam đã trải qua một quá trình chuyển đổi 

lớn vào cuối những năm 1980 khi đất nước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

sang mô hình kinh tế định hướng thị trường. Hệ thống tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch 

hóa tập trung do nhà nước xác lập với trọng tâm là xây dựng tập thể và việc làm suốt đời 
nhanh chóng được thay thế bằng hệ thống tiền lương ưu tiên năng suất và giảm thiểu chi phí.   

Tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung 



Trong thời kỳ này, tiền lương của công nhân và cán bộ quản lý được quy định bởi hệ thống 

bảng lương do nhà nước ban hành. Người lao động được trả lương tùy thuộc vào thâm niên 

và cấp độ kỹ năng/năng lực của họ. Mức lương cho các nhân viên văn phòng và quản lý được 

quy định trên cơ sở thâm niên, trình độ và cấp bậc quản lý. Hiệu suất lao động chỉ tạo ra sự 

khác biệt nhỏ đối với tiền lương của họ (Do 2011). Một công nhân may làm việc cho một công 

ty may nhà nước trước đây nhớ lại kinh nghiệm làm việc của mình vào cuối những năm 1980: 

“Nếu anh đạt được năng suất cao, anh sẽ nhận được bằng khen Lao động tiên tiến và có thể sẽ 

được xét kết nạp Đảng. Nhưng điều đó không có nghĩa là lương của anh sẽ tăng lên vì lương 

của tất cả mọi người đã được Nhà nước ấn định ”(Do 2011: 89). NLĐ trong các công ty quốc 

doanh thường sẽ làm việc cho một công ty cả đời vì họ được hưởng một chế độ phúc lợi đầy 

đủ cho bản thân và cả gia đình họ. Chế độ này thường bao gồm chỗ ở miễn phí cho NLĐ và 

gia đình trong khu tập thể của nhà máy; gửi trẻ miễn phí tại trường mẫu giáo và trường học 

của công ty; chế độ nghỉ ngơi, thai sản, hiếu hỉ, và chế độ lương hưu. Do khối lượng công việc 

nhẹ và kỷ luật không quá ngặt nghèo, người lao động thậm chí có thể làm thêm ngoài để tăng 
thu nhập. 

Hệ thống tiền lương trong ngành dệt may sau Đổi Mới  
Đổi Mới chấm dứt kế hoạch hóa tập trung và buộc các nhà máy chuyển sang ưu tiên tăng năng 

suất và giảm thiểu chi phí. Các phúc lợi cho người lao động giảm so với trước đây: người lao 

động phải tự trả tiền ăn ở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho con cái. Người lao động phải 

đạt hạn mức công việc, năng suất tối thiểu, giảm thời gian chết. Thâm niên ngày càng không 

có vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động và người lao 

động có xu hướng chuyển từ công ty này sang công ty khác thường xuyên hơn. Các công ty 

dệt may có nhiều tự do trong việc xây dựng hệ thống lương, họ có thể chọn trả lương cho 

công nhân theo sản phẩm, theo thời gian hoặc bán sản phẩm. Để thống nhất cách hiểu, chúng 
tôi xin nhắc lại một số khái niệm chính:   

Lương sản phẩm là mức lương cố định cho mỗi đơn vị (“sản phẩm”) được sản xuất (ILO, 

Hướng dẫn Chính sách về Tiền lương Tối thiểu). Công nhân được trả theo lương sản phẩm 

cũng có thể nhận được tiền thưởng dựa trên năng suất nếu họ vượt chỉ tiêu sản xuất do công 

ty đặt ra. Vì công ty phải nộp bảng lương chính thức cho cơ quan quản lý lao động và tính 

toán các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, họ sẽ vẫn gắn một mức lương cơ bản cho công 

nhân lương sản phẩm, thường là sát với mức lương tối thiểu. Về nguyên tắc, mức lương cơ 

bản không ảnh hưởng đến tiền lương thực tế của người lao động thêo lương sản phẩm. Trong 

trường hợp mức lương sản phẩm của công nhân thấp hơn mức lương cơ bản (mức lương tối 

thiểu), nhà máy sẽ bù vào phần chênh lệch để đảm bảo rằng công ty không vi phạm pháp luật 
(Oxfam Australia 2019).   

Lương bán sản phẩm: là sự kết hợp giữa phương thức trả lương thêo giờ và lương sản 

phẩm, trong đó nhà máy trả lương cơ bản bất kể sản lượng cho thời gian làm việc thông 

thường của NLĐ. Nếu NLĐ đạt hoặc vượt một hạn mức sản lượng nhất định, họ sẽ được 

thưởng dựa trên tổng sản lượng hoặc năng suất trung bình (Borino 2018).  



Lương thời gian: NLĐ được trả lương thêo thời gian làm việc thay vì phụ thuộc vào sản 

lượng. Mức lương cơ bản được xác định dựa trên trình độ, kỹ năng, trách nhiệm quản lý, nếu 
có và thâm niên của người lao động. 

Trong khi các nhân viên văn phòng, các nhân viên bảo trì, kỹ thuật, và quản lý DN thường 

được trả lương theo thời gian, lương của công nhân trực tiếp thường được xây dựng theo mô 

hình kinh doanh của DN. Ví dụ, các nhà máy may các sản phẩm đơn giản nhưng thêo đơn đặt 

hàng lớn và cạnh tranh chủ yếu về chi phí có xu hướng lựa chọn hệ thống lương sản phẩm; 

trong khi các công ty tập trung vào các sản phẩm chất lượng, phức tạp và cao cấp hơn sẽ chọn 

hệ thống lương theo thời gian (Bảng 2). Các nhà máy cân bằng giữa hai mô hình kinh doanh 
này sẽ áp dụng hệ thống trả lương bán sản phẩm. 

Bảng 2: Ưu và nhược điểm của hệ thống lương theo thời gian và lương sản phẩm 

Thông số Thời gian Sản phẩm 

Tỷ lệ lao động trên sản 

phẩm 

Thấp hơn Cao hơn tới 45% 

Giá mỗi sản phẩm phụ 

thuộc vào 

Nội dung sản 

phẩm 

Thị trường 

Nhà điều hành tập 

trung vào 

Chất lượng Số lượng 

Tỷ lệ bỏ việc Thấp hơn Cao hơn 

Công suất Cố định Thay đổi tuỳ thêo lao động 

sẵn có 

Thay đổi sản phẩm Số vấn đề Thương lượng giá 

Cải tiến kỹ thuật Cởi mở Hạn chế 

Nghiên cứu công việc Cởi mở Hạn chế 

Nguồn: Bài thuyết trình của Methods Apparel tại hội nghị OGTC, 2011 

 

Lương sản phẩm là hệ thống lương phổ biến nhất trong ngành dệt may Việt Nam. Đến năm 

2018, có tới 51% nữ công nhân dệt may được trả lương sản phẩm, trong khi tỉ lệ của nam là 

43% (Borino 2018). Cần lưu ý rằng trong cách tính này, lương bán sản phẩm được coi là 

lương thời gian. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, tỷ lệ tiền lương thời gian mà không bị áp đặt 

hạn mức sản xuất và tiền thưởng theo sản phẩm là rất nhỏ. Lương sản phẩm phổ biến ở châu 

Á hơn nhiều so với châu Mỹ và châu Phi; Ở châu Á, tỷ lệ lương sản phẩm phổ biến hơn ở Việt 

Nam so với các nước châu Á khác như Indonêsia (19% đối với nữ giới và 17% đối với nam 

giới) hay Bangladesh (chỉ 1% cho nữ giới) (Bảng 3).   

Bảng 3: Tỷ lệ người lao động ăn lương sản phẩm, theo giới tính và ngành kinh tế (%) 

 Bangladesh Indonesia Pakistan Việt Nam 
Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam 

Ngành chế tạo 11 6 15 10 50 10 38 22 
Ngành may 1 0 19 17 58 13 51 43 



Tổng cả nền 
kinh tế 

5 3 7 10 24 5 19 10 

Nguồn: Borino (2018) 

Tỷ lệ NLĐ nhận lương sản phẩm ở khu vực phi chính thức cao hơn so với khu vực chính thức 

Ở Việt Nam, 45% công nhân dệt may trong khu vực chính thức được trả lương sản phẩm so 
với 65% ở khu vực dệt may phi chính thức (Borino 2018).  

Một cuộc khảo sát về các nhà máy của Better Work (hầu hết là các nhà cung ứng cấp 1) vào 

năm 2018 cho thấy rằng các công nhân may, đóng gói và tổ trưởng ở Việt Nam được trả lương 
sản phẩm (Bảng 4).  

Bảng 4: Tỷ lệ NLĐ ngành may Việt Nam với phương thức trả lương khác nhau theo 

công việc (%) 
 May Cắt Trải vải Kiểm 

tra 
Đóng 

gói 
Kiểm 
soát 
chất 

lương 

Tổ 
trưởng 

Thợ 
phụ 

Lương thời gian 61 75 79 76 68 81 71 76 
Lương sản 
phẩm 

39 25 21 24 32 19 29 24 

Nguồn: Borino (2018) 

Hệ thống Lương tối thiểu của Việt Nam  

Với sự ra đời của Bộ luật Lao động năm 1994, mức lương tối thiểu ở Việt Nam được định 

nghĩa là: “mức thấp nhất được xác định dựa trên giá cả sinh hoạt được trả cho người lao động 

làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường và tạo điều kiện cho họ tái 

sản xuất sức lao động”. Theo Bộ luật Lao động, tiền lương tối thiểu áp dụng cho người lao 

động từ 15 tuổi trở lên và bao gồm tất cả các ngành và nghề. Trong khi đó, các yếu tố được 

sử dụng để xác định mức lương tối thiểu bao gồm cung và cầu lao động, điều kiện kinh tế và 

chỉ số giá sinh hoạt. Quá trình điều chỉnh lương tối thiểu phải có sự tham vấn của đại diện 

người sử dụng lao động (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) và đại diện 

người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - TLĐLĐVN). Tuy nhiên, Chính phủ, với 

đại diện là Bộ LĐTBXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm chính trong 

việc quyết định và thông báo cho người lao động và người sử dụng lao động về mức lương 

tối thiểu chung cũng như mức lương tối thiểu vùng.3  

Năm 2012, Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ tháng 5/2013 xác định tiền lương tối thiểu 

là “mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động 

bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ". Hơn 

nữa, thêo quy định tại Điều 91, Khoản 2 của Bộ luật Lao động 2012: “Căn cứ vào nhu cầu sống 

tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên 

 
3 Mức lương tối thiểu chung, còn được gọi là mức lương tối thiểu cơ sở chỉ áp dụng cho các công ty trong nước 
(nhà nước và tư nhân). Chi tiết xem Nghị định số: 166/2007 / NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. 



thị trường lao động, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của 

Hội đồng tiền lương quốc gia”. Như vậy, vào tháng 8/2013, Hội đồng Tiền lương Quốc gia ba 

bên đã được thành lập gồm 15 thành viên với đại diện của Bộ LĐTBXH, TLĐLĐVN và VCCI. 

Nhiệm vụ của cơ quan này là đưa ra các khuyến nghị về điều chỉnh lương tối thiểu để Chính 

phủ xem xét. Quá trình tham vấn trong Hội đồng nhằm chia sẻ thông tin và nâng cao sự đồng 

thuận giữa các thành viên về đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Hội đồng làm việc theo 

nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và tôn trọng giữa các thành viên và như vậy, vai trò của Hội 

đồng là tạo điều kiện cho đại diện người lao động và các tổ chức của người sử dụng lao động 

làm việc chủ động hơn trong việc xây dựng các đề xuất về mức lương tối thiểu. Chính phủ xây 

dựng chương trình nghị sự, cung cấp thông tin và số liệu, và hỗ trợ trong việc thúc đẩy đối 
thoại và thảo luận.  

Hiện tại, có bốn nhóm vùng tương đương với 04 mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như 

nhau cho các công ty trong nước và FDI. Việc phân vùng lương tối thiểu dựa trên một số tiêu 

chí bao gồm chỉ số giá so sánh, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, mức tiêu dùng của 

các loại hàng hóa; mức tiền lương bình quân trong các loại hình doanh nghiệp; doanh thu 

bình quân đầu người và tỷ trọng của những người làm công ăn lương (Bộ LĐTBXH, 2011). 

Mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh hằng năm kể từ năm 2006 đến năm 2019 (xêm 

Hình 1). Năm 2020 và 2021, lương tối thiểu không được điều chỉnh do tác động tiêu cực của 

đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế.  

Hình 1: Lương tối thiểu khu vực danh nghĩa ở Việt Nam, 2008-2021 

 
Nguồn: Nghị định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng, 2008-20204 

 

 
4 https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/30904/muc-tang-luong-toi-thieu-vung-
tu-nam-2008-den-nay 
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Nếu so sánh, mức lương tối thiểu của Việt Nam thấp hơn so với các nước sản xuất hàng dệt 

may lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, thậm chí Campuchia (Hình 2).  

 

 

Hình 2: Mức lương tối thiểu hằng tháng trên thế giới, 2019 

 

Tuy nhiên, các công ty ở Việt Nam phải đóng mức thuế xã hội khá cao gắn với mức lương cơ 

bản5, bao gồm: 10,5% (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) cho người lao 

động và 21,3% cho người sử dụng lao động,6 cũng như phí công đoàn là 1% cho các đoàn 

viên công đoàn và 2% bảng lương đối với NSDLĐ (bất kể DN đó đã thành lập công đoàn chưa). 

Như vậy, một DN phải trả từ 33,8 đến 34,8% lương cơ bản (cho cả người lao động và người 

sử dụng lao động) cho các khoản đóng góp xã hội nói trên. Mức đóng cao chính là nguyên 

 
5 Gói 'lương cơ bản' dùng để tính thuế có thể bao gồm lương cơ bản và một số phụ cấp như phụ cấp thâm niên, 
phụ cấp năng lực.  
6 Nghị định 58/2020 / NĐ-CP 



nhân chính khiến các DN ở Việt Nam giữ mức lương cơ bản cho người lao động càng gần mức 

lương tối thiểu vùng càng tốt để họ có thể hạn chế tối đa tiền thuế xã hội.   

Từ năm 2016, luật cũng yêu cầu người sử dụng lao động phải trả thêm 7% mức lương tối 

thiểu vùng cho người lao động đã qua đào tạo.7 Trường hợp người lao động làm công việc  

“nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” thêo Thông tư 17/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội thì được hưởng ít nhất bằng 5% mức lương tối thiểu hiện hành. Hầu hết các công việc 

trong ngành dệt may như may, cắt, là v.v. được xếp vào danh sách 'nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm' và do đó, NLĐ ngành may được cộng thêm ít nhất 5% vào lương cơ bản. Điều này có 

nghĩa là mức lương cơ bản của một công nhân may ở trình độ đầu vào thường được tính như 
sau:  

Lương cơ bản = Lương tối thiểu vùng x 112% 

Theo một nghiên cứu của ILO năm 2016, Việt Nam có tỉ lệ trả thấp hơn lương tối thiểu thấp 

nhất so với các nước sản xuất hàng dệt may khác, chỉ ở mức 6,6% (Hình 3). Việt Nam cũng có 

tỷ lệ tiền lương tối thiểu trên trung bình thấp nhất, 55%, trong khi con số này ở các nước 
châu Á khác cũng vượt 80% (ILO 2016).  

Hình 3: Tỷ lệ trả thấp hơn mức lương tối thiểu trong ngành dệt may (%) 

 
Nguồn: ILO (2016) 

Khi mức lương tối thiểu đang tăng hàng năm ở tất cả các quốc gia, nhiều nhà máy tìm cách 

cắt giảm các chi phí khác. Ví dụ như tại Bangladesh, trước đây, NLĐ được hưởng mức tăng 

hằng năm 10% trên tổng số tiền lương, không bao gồm thời gian làm thêm giờ; tuy nhiên, 

sau khi ấn định mức lương tối thiểu mới, mức tăng lương hàng năm chỉ dựa trên lương cơ 

bản, không bao gồm phụ cấp y tế và các khoản khác. Do đó, một số NLĐ cho rằng trước đây 

họ hưởng lợi nhiều hơn so với việc tăng lương tối thiểu (Nazneen 2014).  

 
7 Điều 5, Nghị định 153/2016 / NĐ-CP 



Một cách khác để giảm thiểu chi phí là chia sẻ đơn hàng cho các nhà cung cấp cấp 2, thường 

ít bị bên mua giám sát hơn so với các nhà cung cấp cấp 1. Do đó, mức giá của họ có thể thấp 

hơn vì họ có thể không tuân thủ tất cả các quy tắc và tiêu chuẩn mà nhãn hàng yêu cầu. Thậm 

chí có tình trạng 'đấu thầu ngầm' trong đó các công ty trung gian đưa một đơn hàng cho nhiều 
nhà máy cùng đấu thầu và lấy giá thấp nhất (Do 2016; Oxfam Australia 2019).  

  



3. Đàm Phán Đơn Giá Trong Chuỗi Cung Ứng  
 

Với 95% hàng dệt may xuất khẩu từ Việt Nam được thực hiện thông qua các khách hàng quốc 

tế, các nhãn hàng đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình ngành dệt may 

Việt Nam. Các nhãn hàng thường ký hợp đồng giao tại bến (FOB) hoặc sản xuất và thiết kế 

(ODM) với công ty trung gian hoặc nhà cung ứng cấp 1 (nhà cung cấp trực tiếp).  Công ty 

trung gian đôi khi không tự sản xuất mà làm việc với các nhà cung cấp vật liệu và các công ty 

sản xuất khác. Đối với trường hợp thứ hai, hợp đồng sản xuất với các nhà máy thường là hợp 

đồng gia công (CMT) trong khi nguyên vật liệu do công ty trung gian chọn và mua riêng. 

Nguyên vật liệu được nhập khẩu bởi các nhà cung cấp và vận chuyển đến các nhà máy của 

nhà cung cấp. Nhà cung ứng cấp 1 có thể chia sẻ một phần đơn hàng với nhà thầu phụ (nhà 

cung ứng cấp 2) nhưng nhà cung ứng cấp 2, về nguyên tắc, phải được các công ty mua hàng  

chấp nhận và thông qua từ trước.  

 

Biểu đồ 1: Chuỗi cung ứng hàng may mặc tại Việt Nam 

 
Nguồn: Do (2016) 

 

Phần lớn các nhà cung ứng ứng 1 là các doanh nghiệp FDI (trong ngành may, các doanh 

nghiệp Hàn Quốc là nhóm lớn nhất tại Việt Nam) trong khi các doanh nghiệp trong nước chỉ 



chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các nhà cung ứng cấp 1 cho các nhãn hiệu quốc tế. Ví dụ, Nikê (chỉ 

tính ngành hàng may mặc) mua hàng trực tiếp từ 34 nhà máy tại Việt Nam, trong đó chỉ có 

10 công ty của Việt Nam,8 trong khi tập đoàn Inditêx chỉ có 2 nhà cung ứng nội địa trong số 

26 nhà máy đang cung ứng cho họ tại Việt Nam9. Một số lượng lớn các nhà cung ứng cấp 1 

hiện là thành viên của Dự án Bêttêr Work Việt Nam (BWV). Hầu hết các công ty dệt may của 

Việt Nam nằm trong nhóm các nhà cung ứng cấp 2. Do đó, có ít nhất 4 nhóm doanh nghiệp 

may mặc tại Việt Nam theo vị trí của họ trong chuỗi giá trị cung ứng:  

• Nhà cung ứng cấp 1: đây là những công ty lớn, có công suất lớn và mối quan hệ tốt 

với các nhãn hàng. Gần 90% các nhà cung cấp cấp 1 này là các doanh nghiệp FDI và số 

còn lại bao gồm các công ty thành viên của Vinatêx và một số ít các công ty tư nhân 

lớn trong nước.  

• Nhà máy hỗ trợ: là các công ty cung cấp dịch vụ in, giặt hoặc thêu để hoàn thiện sản 

phẩm cho các nhà cung cấp cấp 1. Trong một số trường hợp, các nhà máy này là công 

ty con của nhà cung ứng cấp 1.  

• Nhà cung cấp nguyên vật liệu: chỉ chiếm một thị phần nhỏ về cung ứng nguyên liệu 

(sợi và vải) do phần lớn nguyên liệu vẫn phải nhập khẩu.  

• Các nhà cung ứng cấp 2: các công ty dệt may này bao gồm các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ và một số công ty quy mô lớn. Với ít kinh nghiệm và năng lực trong các chuỗi cung 

ứng toàn cầu, các công ty này chưa đủ khả năng cung ứng trực tiếp cho các thương 

hiệu lớn, thay vào đó, họ ký hợp đồng với nhóm cung ứng cấp 1 hoặc công ty trung 

gian.  

 

Thương lượng đơn giá giữa khách hàng và nhà cung ứng  

Để hiểu cách xác định tiền lương, điều đầu tiên cần nắm bắt là chi phí nhân công (là một phần 

của chi phí sản xuất) được tính toán và thương lượng như thế nào giữa nhà máy và khách 

hàng.   

Như đã đề cập trong Chương 2, một nhà máy may tại Việt Nam có thể cung cấp cho một nhãn 
hàng/khách hàng dưới 03 hình thức:  

Gia công (CMT): Nhà cung cấp chỉ sản xuất (lắp ráp và hoàn thiện) dựa trên các thiết 

kế và nguyên mẫu có sẵn trong khi vật liệu và đồ trang trí được cung cấp bởi các nhà 

cung cấp do người mua chỉ định; 

 

Sản xuất và mua nguyên phụ liệu (OEM) hoặc giao hàng tại cảng (FOB): Người 

mua đưa cho nhà cung cấp một thiết kế ban đầu, dựa trên đó nhà cung cấp phát triển 

 
8 Khảo sát chuỗi cung ứng hàng may mặc và giày dép - FES - TLĐLĐVN, 2015 
9 Phỏng vấn Nhóm thu mua của Zara, tháng 9/2016 



mẫu, nguồn nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm cuối cùng theo kỹ thuật của người 

mua và thông số kỹ thuật chất lượng; 

 

Sản xuất và thiết kế (ODM): Mô hình kinh doanh tập trung vào thiết kế thay vì sản 

xuất (gia công hoặc giao hàng tận nơi) hay xây dựng thương hiệu, trong đó một công 

ty có khả năng thực hiện tất cả các bước liên quan đến sản xuất thành phẩm, từ thiết 

kế, thậm chí đến phân phối; 

 

Trong khi các nhà máy may hàng đầu của Việt Nam như May 10, Sông Hồng, TNG, và Phong 

Phú đã có thể sản xuất một số dòng sản phẩm theo hình thức sản xuất và thiết kế (ODM), thì 

phương thức cung ứng phổ biến nhất cho đại đa số các nhà máy may ở Việt Nam vẫn là gia 

công (65% số công ty) và giao hàng tận cảng (25%) (Đỗ 2020). Các nhà sản xuất hàng dệt 

may FDI thường thực hiện công đoạn thiết kế, tìm nguồn nguyên liệu và bán hàng tại công ty 

mẹ trong khi các nhà máy của họ tại Việt Nam chỉ tập trung vào gia công. Đơn hàng FOB 

thường mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho các DN (dao động từ 20-25% giá FOB - xem 

Bảng 6); tuy nhiên, các DN phải thực hiện các công đoạn từ (i) phát triển mẫu, làm mẫu và 

tìm nguồn cung ứng vật liệu theo yêu cầu của khách hàng và (ii) có khả năng tài chính để 

thanh toán trước cho chi phí vật liệu, sản xuất và vận chuyển vì người mua thường thanh 

toán sớm nhất là 3 tháng sau khi nhận được đơn hàng hoàn chỉnh.10  

Các nhà máy CMT có tỷ suất lợi nhuận thấp nhất (7-10% giá gia công - xem Bảng 6) và lợi 

nhuận của họ phụ thuộc trước hết vào khả năng (i) giảm chi phí lao động trên sản phẩm (bằng 

cách giảm chi phí lương hoặc tăng năng suất) và (ii) tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí chung 

(như chi phí lao động gián tiếp, điện, thuế v.v.).  

Bảng 6: Cơ cấu giá và tỷ suất lợi nhuận của các thương hiệu, nhà cung cấp FOB và nhà 

cung cấp gia công 

 
 Nhãn hàng Nhà cung ứng cấp 1 (FOB) Nhà cung ứng cấp 2 (CMT) 

Cơ cấu 

giá 

Hạng mục chi 

phí 

% giá bán 

ròng 

Hạng mục chi 

phí 

% giá FOB Hạng mục chi 

phí 

% giá CMT 

Thiết kế, 

Nghiên cứu & 

Phát triển, 

Quảng bá, 

Dịch vụ 

40% Cấu kiện & 

nguyên vật 

liệu 

 

40-45% Chi phí trực 

tiếp 

 

70-75% 

Thuế 16% Chi phí trực 

tiếp 

20% 

Vận chuyển từ 

nước cung ứng 

1% Chi phí gián 

tiếp 

15% Chi phí gián 

tiếp 

15-20% 

 
10 Trong đại dịch COVID-19, nhiều người mua không thanh toán được hoặc chậm thanh toán trên 6 tháng (Anker 
2020; Do 2020b) 

63% 

25-27% 



FOB (Cấu 

kiện và 

nguyên vật 

liệu) 

27% 

Biên lợi 

nhuận 

10-20% giá bán ròng 20-25% giá FOB hay 5-7% 

giá bán ròng 

Từ 7 đến 10% giá CMT hay 

1% giá bán ròng 

Nguồn: Do (2016) 

Theo Doug Miller (2013), bất kể sử dụng 

phương thức mua hàng nào, tiền lương lao 

động hiếm khi là một yếu tố được thương 

lượng trong đơn giá. Công ty mua hàng 

thường sử dụng thuật ngữ “chi phí sản xuất  

theo phút”. Tổng số phút trong một năm của 

một nhà máy được tính bằng cách nhân số 

công nhân may với tổng số phút làm việc 

trong một năm. Ví dụ: một nhà máy có 50 

công nhân may, làm việc 8 giờ mỗi ngày, thì 

tổng số phút may trong một năm là 6.000.000 phút.  

Các nhà sản xuất hàng dệt may thường sử dụng các công thức sau để tính giá thành sản xuất 

cho một đơn hàng:   

Chi phí sản xuất 01 sản phẩm = (Thời gian sản xuất tiêu chuẩn SAMx Chi phí sản xuất 

theo phút) / Hiệu suất dây chuyền % 

Chi phí sản xuất cho toàn bộ đơn hàng = (Chi phí sản xuất 01 sản phẩm x Số lượng đặt 
hàng) 

Các nhà cung ứng sẽ đưa ra giá hoàn thành đơn hàng bằng cách cộng tỷ suất lợi nhuận của 

họ vào chi phí sản xuất của đơn đặt hàng:  

Đơn giá = Chi phí sản xuất cho toàn bộ đơn hàng + Tỷ suất lợi nhuận của nhà máy % 

Tỷ suất lợi nhuận cho các nhà sản xuất gia công dao động từ 7-10% (giá trị đơn hàng gia 

công).  

Trong các công thức này, ba con số có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả nhà máy và người 
lao động:   

• Thời gian sản xuất tiêu chuẩn (SAM): SAM là thời gian tiêu chuẩn để may một sản 

phẩm cụ thể. Trong ngành may thế giới, có 3 cách tính SAM: đo thời gian may mẫu 

thực tế, dựa trên dữ liệu trước đây, và tổng hợp công đoạn.11 Tính toán SAM có ý nghĩa 

 
11Nghiên cứu chuyển động và thời gian thực tế, ví dụ như việc áp dụng các 'kỹ thuật được thiết kế để thiết lập thời gian cho một 

người lao động có năng lực thực hiện một công việc với tốc độ làm việc xác định' (Kanawaty 1992 243) chỉ có thể được thực hiện 
trong nhà máy với các kiểu dáng mới được thực hiện trong bộ phận lấy mẫu của một thợ có kinh nghiệm, thời gian tiêu chuẩn và 
chỉ tiêu sản xuất cuối cùng được thiết lập sau khi quá trình lắp ráp thực sự bắt đầu. Phương pháp thứ hai, được những công ty 

Chi phí sản xuất theo phút được tính bằng 

tổng chi phí của nhà máy gồm lao động (trực 

tiếp và gián tiếp) (bao gồm lương, phúc lợi, 

thuế, v.v.) và chi phí chung (tiền thuê nhà 

xưởng, điện nước, v.v.) chia cho tổng số phút 

nhà máy vận hành trong năm (FWF 2018) 



quan trọng đối với tiền lương của công nhân, đặc biệt là khi họ được trả theo sản 

phẩm. Các nhà máy lớn có các chuyên viên kĩ thuật có thể đo SAM cho từng dòng sản 

phẩm mới (đo thời gian may mẫu) và sử dụng điều đó để thương lượng với người 

mua. Đối với các nhà sản xuất nhỏ hơn không có chuyên môn, họ thường bị áp đặt 

SAM mặc định hoặc giá mỗi phút được khách hàng sử dụng cho cả nước hoặc cả khu 

vực. Trong trường hợp đó, mức SAM mà khách hàng đưa ra có thể quá thấp để đảm 

bảo mức lương tương xứng cho người lao động hoặc thậm chí thấp hơn cả chi phí sản 

xuất (Anner 2020).  

• Hiệu suất dây chuyền (%): tỉ lệ thời gian nhà máy cần hoàn thành một sản phẩm, so 

với SAM. Ví dụ: một chiếc áo phông có thể có SAM là tám phút, có nghĩa là trong điều 

kiện lý tưởng, sẽ mất tám phút để may các mảnh vải với nhau thành một sản phẩm 

hoàn chỉnh. Vì nhiều lý do như tổ chức sản xuất chưa tốt, nơi làm việc không thuận 

tiện, thiếu tinh thần làm việc, công nhân không đủ kĩ năng, quản lý thiếu năng lực, 

công nhân kiệt sức vì làm thêm giờ triền miên, mất điện, và rất nhiều lý do khác khiến 

các nhà máy thường mất nhiều thời gian hơn SAM để tạo một sản phẩm dệt may. 

Không có gì lạ khi một chuyền may hoạt động với hiệu suất dưới 50%. Các nhà máy 

đạt hiệu suất chuyền từ 85% SAM trở lên được coi là hoạt động tốt (FWF 2018).  

• Chi phí sản xuất theo phút:  con số này thường được nhà máy giữ bí mật trong quá 

trình đàm phán với khách hàng (FWF 2020) mặc dù cả hai bên có thể ước lượng được 

chi phí sản xuất trung bình mỗi phút trong nước. Ví dụ, vào năm 1999, chi phí sản xuất 

theo phút trung bình là 0,056 USD ở Campuchia, 0,057 USD ở Việt Nam, 0,059 USD ở 

Trung Quốc (Ascloy 2004). Việc tăng lương, thuế (bảo hiểm xã hội, thuế công đoàn), 

hay trả lãi suất (trong trường hợp nhà máy phải vay ngân hàng) và chi phí vận hành12 

(như tiền điện, tiền thuê nhà) có xu hướng làm tăng chi phí sản xuất theo phút, ảnh 

hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của các nhà sản xuất. 

Do đó, mục tiêu của các nhà máy may là giữ cho chi phí sản xuất theo phút càng thấp 

càng tốt trong khi tăng hiệu suất dây chuyền với điều kiện SAM không thay đổi. Như vậy, 

các nhà cung cấp phải tìm cách:  

(i)Tăng hiệu suất của nhà máy bằng cách cải thiện kỹ năng của công nhân để tăng năng 

suất lao động, giảm chi phí không cần thiết (chi phí quản lý và năng lượng) và những 
lãng phí khác hoặc  

 
không thể đầu tư vào kỹ thuật công nghiệp ưu tiên, tập trung vào ước tính thời gian lao động dựa trên dữ liệu lịch sử. Cách tiếp 
cận thứ ba - dựa trên phương pháp đo thời gian, theo đó người ta tính thời gian cho từng hoạt động cơ bản của con người cho 
một công việc ở một mức hiệu suất xác định trong các điều kiện xác định. Cách tiếp cận này phân tách một sản phẩm thành các 
bộ phận, xác định các hoạt động cần thiết để hoàn thành các bộ phận này và sử dụng phương pháp phân tích để xác định trước 
thời gian sản xuất tiêu chuẩn và chỉ tiêu sản xuất. Cái gọi là giá trị phút tiêu chuẩn (SMV) (thuật ngữ Mỹ gọi là Thời gian sản xuất 
tiêu chuẩn hoặc SAM) được tính toán bên ngoài từ cơ sở dữ liệu được xác định theo kinh nghiệm cho phạm vi hoạt động thủ 
công cần thiết để lắp ráp một sản phẩm cụ thể. 
12 Người ta cũng có thể tính vào đây chi phí kiểm toán xã hội do người mua yêu cầu đối với nhà cung cấp.  



(ii) Giảm chi phí lao động bằng cách giảm các cấu phần tiền lương khác nhau và các 

loại thuế liên quan (như bảo hiểm xã hội) hoặc giảm số lượng công nhân trên mỗi dây 

chuyền sản xuất trong khi vẫn giữ nguyên sản lượng. Tuy nhiên cách này làm tăng áp 

lực công việc (và làm thêm giờ) đối với những lao động còn lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hộp 1: Quy trình đàm phán giá giữa nhà cung cấp FOB và thương hiệu 

Nhãn hàng gửi cho merchandiser của nhà máy FOB bản thiết kế phác thảo sản phẩm mới với các thông 

số kỹ thuật về vật liệu và phụ liệu. Merchandiser phải: (i) tìm kiếm nhà cung ứng nguyên liệu và phụ liệu 

và lấy báo giá; (ii) gửi bản phác thảo đến bộ phận xây dựng mẫu để phát triển mẫu sản phẩm; (iii) liên hệ 

với nhà máy may để tính SAM và chi phí nhân công cho mỗi sản phẩm. Sau đó, người bán hàng sẽ gửi 

mẫu sản phẩm và tổng chi phí (bao gồm 4 cấu phần: 1- chi phí nguyên phụ liệu; 2- chi phí gia công; 3- chi 

phí vận chuyển và 4 – lợi nhuận của nhà cung ứng) cho nhãn hàng. Nhãn hàng gửi lại các yêu cầu điều 

chỉnh và merchandiser phải lặp lại toàn bộ quy trình một lần nữa. Thông thường, có khoảng 3 vòng điều 

chỉnh, mỗi vòng kéo dài một tháng. Đối với những sản phẩm phức tạp, thương hiệu có thể yêu cầu tới 5 

vòng điều chỉnh. Sau khi hoàn thành mẫu hàng, nhà cung ứng sẽ sản xuất các mẫu (với đầy đủ các kích 

cỡ và màu sắc) cho nhãn hàng để nhãn hàng mang đi chào hàng với các nhà bán lẻ hoặc bộ phận bán 

hàng của mình, từ đó xác định số lượng chính xác cho đơn đặt hàng. Trong quá trình này, nhãn hàng có 

thể tiếp tục điều chỉnh các mẫu. Sau đó, nhãn hàng sẽ gửi lại nhà máy các chi tiết đơn hàng cuối cùng (số 

lượng, kích thước, màu sắc). Nhà máy sản xuất một bộ mẫu hoàn chỉnh trước khi sản xuất (gọi là mẫu 

Pre Production) và thảo luận với nhãn hàng lần cuối về giá cho toàn bộ đơn hàng. Nhãn hàng sẽ chỉ 

thương lượng giá toàn bộ đơn hàng chứ không bao giờ thương lượng chi phí gia công bao gồm trong đó. 

Khi thương hiệu đồng ý với mẫu mã và giá cả, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu.  

Dựa trên phỏng vấn giám đốc bộ phận merchandiser  
của một tập đoàn may mặc FDI tại Việt Nam, tháng 5/2021 

Hộp 2: Thương lượng giá đơn hàng và đấu thầu “ngầm” 

“Về lý thuyết, chúng tôi phải tính SAM và chi phí sản xuất theo phút cho từng sản phẩm để thương lượng 

với khách nhưng thực tế, khách hàng đã có giá cố định của họ. Vì đại dịch Covid-19, giá gia công đã giảm 

rất nhiều, lên đến 30%. Ví dụ: trước đây chúng tôi chỉ chấp nhận mức giá 1,4 USD/chiếc áo nhưng bây 

giờ chỉ còn 1,1 USD/chiếc. Khách hàng, thường là các công ty trung gian, nhận báo giá từ 3-5 nhà sản 

xuất ở cả Việt Nam, Campuchia, Bangladesh và chọn nhà máy chào mức giá thấp nhất. Năm ngoái, công 

ty chúng tôi phải chấp nhận mức giá bằng hoặc thậm chí thấp hơn chi phí sản xuất để duy trì hoạt động 

và giữ chân công nhân.”  

Phỏng vấn phó giám đốc công ty dệt may Việt Nam 

(nhà cung cấp cấp 2) tại Việt Nam, tháng 5/2021 



4. Xác định lương: Lương thời gian và Lương sản 

phẩm 

Áp lực chi phí ngày càng tăng đối với các nhà máy may đồng nghĩa với việc trả lương sản 

phẩm hoặc lương bán sản phẩm trở thành lựa chọn phổ biến. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi, một số ít các công ty trả lương thời gian là DN FDI chuyên sản xuất các sản phẩm cao cấp, 

chất lượng cao như đồ thể thao cao cấp (như quần áo và thiết bị trượt tuyết) và hàng du lịch 

(ba lô thể thao). Số còn lại có xu hướng chọn hệ thống lương sản phẩm hoặc bán sản phẩm. 

Các nghiên cứu điển hình được chọn để trình bày trong Chương này là những ví dụ đặc trưng 

nhất của ba hệ thống trả lương (thời gian, sản phẩm và bán sản phẩm). Tất nhiên vẫn có sự 

khác biệt giữa các công ty áp dụng cùng một hệ thống lương sản phẩm, tuỳ thuộc vào khách 

hàng và chiến lược kinh doanh của công ty. 

 

Lương thời gian 

Hệ thống lương thời gian của một công ty túi xách   

S.B. là một công ty Hàn Quốc đặt tại Long An (áp dụng lương tối thiểu Vùng 2) sản xuất ba lô-

túi xách thể thao cho các nhãn hàng thể thao của Mỹ và Châu Âu. Trụ sở chính của công ty S.B 

tại Hàn Quốc đàm phán trực tiếp với các khách hàng thêo đơn hàng FOB và tiến hành khâu 

thiết kế và tính giá. Việc sản xuất gia công được thực hiện tại S.B Việt Nam. Công ty được biết 

tới như một nhà máy có chất lượng cao và có tỷ suất lợi nhuận tốt (dao động từ 15 đến 20% 

giá đặt hàng gia công; tỷ suất lợi nhuận cho đơn hàng FOB không xác định do tác giả không 

tiếp cận được S.B tại Hàn Quốc). Vì chất lượng là ưu tiên hàng đầu của công ty, nên công ty 

đã chọn hệ thống lương thời gian. Một lý do khác cho sự lựa chọn này là yêu cầu về trách 
nhiệm xã hội doanh nghiệp của người mua. Phó giám đốc công ty S.B Việt Nam giải thích:  

“Ưu tiên hàng đầu của công ty là chất lượng, vì vậy chúng tôi không muốn thúc ép người 

lao động. Ngoài ra, các nhãn hàng lớn muốn nhà cung ứng trả lương thời gian. Sản 

phẩm của chúng tôi là hàng cao cấp nên công ty mẹ không gây áp lực nhiều về việc cắt 
giảm chi phí sản xuất”.13  

Thành lập tại Việt Nam từ năm 2014, công ty hiện sử dụng 1.781 lao động, trong đó 89,5% là 

nữ. Lương tối thiểu vùng áp dụng cho Vùng 2 năm 2021 là 3.920.000 đồng/người/tháng. 

Điều này có nghĩa là thêo quy định của pháp luật, mức thấp nhất mà công ty phải trả cho 

người lao động đã qua đào tạo và làm nghề 'nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm' là 4.390.400 

đồng/tháng (theo công thức: lương tối thiểu + 5% + 7%). Trên thực tế, bảng lương của công 

ty năm 2020 và 2021 cho thấy, công ty cộng thêm 0,5% lương tối thiểu vùng vào mức tối 

thiểu phải trả 4.390.400 đồng/tháng để thành 4.410.000 đồng/tháng cho mức lương thấp 

nhất. Nói cách khác, công ty đang trả cao hơn 0,5% so với mức quy định tối thiểu. 

 
13 Phỏng vấn phó giám đốc S.B, tháng 4/2021 



Bảng 7 là trích lục lương của công ty vào tháng 3/2021, một tháng tương đối cao điểm của 

công ty. Cơ cấu tiền lương NLĐ bao gồm 04 cấu phần: 

(i) Lương thực tế làm việc trong giờ bình thường (D): được tính bằng cách lấy tổng 

tiền lương làm việc (A) và phụ cấp năng lực (B) chia cho 26 ngày làm việc tiêu 

chuẩn trong tháng rồi nhân với số thực tế của ngày làm việc (C). Mức lương làm 

việc (A) được ấn định theo mức độ phức tạp của công việc với 02 mức cho lao động 

trực tiếp 4.410.000 đồng và 4.525.000 đồng. Đối với trưởng nhóm, mức A có thể 

cao tới 7.025.000 đồng/tháng.  

(ii) Phụ cấp (G) và Thưởng (H): S.B có tới 9 loại phụ cấp. Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm 

và phụ cấp điện thoại chỉ dành riêng cho giám sát nhóm. Phụ cấp thâm niên được 

trả cho công nhân có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Phụ cấp chuyên cần không chỉ 

gắn với số ngày làm việc mà còn cả chức vụ của người đó (trưởng nhóm được 

hưởng phụ cấp chuyên cần cao hơn). Tiền thưởng năng suất (H) chiếm một phần 

nhỏ trong tổng thu nhập của người lao động tại S.B. Như đã thảo luận trước đó, 

điều này cho thấy ưu tiên của công ty không phải là tăng năng suất. 

(iii) Tiền làm thêm giờ (F): được tính bằng cách nhân mức lương theo giờ (D + phụ cấp 

thâm niên G9) / (208 giờ làm việc mỗi tháng) với 150% và với số giờ làm thêm. 

Như trong Bảng x, công nhân đã làm thêm đến 63 giờ vào tháng 3/2021, vượt mức 

quy định trong luật là 30 giờ/tháng. Do đó, tiền làm thêm giờ chiếm gần 50% mức 

lương cơ bản trả cho giờ làm việc bình thường và gần 30% tổng thu nhập mà người 

lao động kiếm được. 

(iv) Thuế (I): mức lương cơ sở để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp là tổng của lương cơ bản (A + B) và phụ cấp thâm niên (G9). Tất cả công 

nhân trong công ty đều nộp phí công đoàn cố định là 15.000 đồng/tháng thay vì 

mức thêo quy định là 1% lương cơ bản. 



  
 
 

Bảng 7: Bảng lương thời gian của S.B trong tháng 3/2021 
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Nguồn: tác giả tổng hợp theo bảng lương thực tế do S.B cung cấp, tháng 4/2021 
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Công ty không áp dụng bất kỳ chỉ tiêu sản lượng nào. Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm về 

chất lượng của sản phẩm trong dây chuyền của họ. 

Bảng lương của S.B cho thấy một số đặc điểm quan trọng:    

Thứ nhất, mối liên hệ giữa mức lương tối thiểu vùng và tiền lương trả cho người lao 

động trong hệ thống lương thời gian rất trực tiếp và rõ ràng. Mức lương (A) được cố 

định ở mức 0,5% và cao hơn 3,0% so với mức lương quy định (lương tối thiểu vùng + 

5% + 7%) trong khi phụ cấp năng lực và thâm niên được cố định và tách biệt. Có nghĩa 

là khi lương tối thiểu được điều chỉnh, mức lương của người lao động cũng tăng lên 

tương đương bất luận trình độ tay nghề và thâm niên của họ. 

Thứ hai, khi xem xét mức ảnh hưởng tay nghề và thâm niên tới tổng thu nhập, hệ 

thống tiền lương này rõ ràng không khuyến khích nâng cao tay nghề và sự gắn bó của 

người lao động. Thay vào đó, điều quan trọng nhất đối với lương thưởng của người 

lao động là thời gian đi làm (số ngày làm việc) và số giờ làm thêm của họ. Khi người 

lao động làm việc dưới 25 ngày mỗi tháng thì họ không được hưởng phụ cấp chuyên 

cần. Trong bảng lương tháng 3/2021 của S.B, 11,3% số người lao động nhận mức 

lương thực tế dưới 4 triệu đồng (thấp hơn mức lương tối thiểu hằng tháng) khi họ 

nghỉ không lương từ 6 ngày trở lên.   

Thứ ba, hệ thống lương này có xu hướng khuyến khích làm thêm giờ quá mức. Do 

công ty không tạo áp lực về năng suất nên số lượng công việc thực hiện trong giờ làm 

việc bình thường có thể không đủ để hoàn thành các đơn đặt hàng kịp thời. Mức lương 

cho giờ làm việc bình thường tương đối thấp (5,5-6,0 triệu đồng/tháng) so với mức 

lương đủ sống Anker là 7,4 triệu đồng/tháng của khu vực thành thị).14 Những yếu tố 

này có xu hướng khuyến khích người lao động giảm tốc độ sản xuất trong giờ làm việc 

bình thường để làm thêm giờ nhằm cải thiện thu nhập. Một tổ trưởng nhận xét rất 

thẳng thắn: “Với tư cách là tổ trưởng, tôi thấy hệ thống trả lương này không hiệu quả. 

Người lao động lười biếng: chơi điện thoại, thoa kem dưỡng ẩm hàng giờ trong nhà vệ 

sinh, thậm chí có người còn ngủ trong giờ làm việc.  Họ làm chậm lại để có thể tiếp tục 

làm thêm giờ. Ban quản lý đã gây sức ép lên các trưởng nhóm để đốc thúc công nhân 

làm việc nhưng nếu tôi mắng họ [công nhân], họ sẽ ghét tôi. Năm ngoái, một tổ trưởng 

bị công nhân đánh bên ngoài cổng nhà máy”.15 Do tiền làm ngoài giờ chiếm tới 1/3 

tổng thu nhập trung bình của NLĐ, nên ban lãnh đạo đã chấp nhận kéo dài thời gian 

tăng ca như một cách để giữ công nhân của họ. Phó giám đốc S.B cho biết: “Chúng tôi 

thường gặp vấn đề về làm thêm giờ quá nhiều nhưng chúng tôi có thể làm gì? Nếu chúng 

 
14 Xem ước tính lương đủ sống của Anker năm 2020 tại đây: https://www.globallivingwage.org/countries/vietnam/ 
15 Phỏng vấn một nữ trưởng nhóm vừa được bầu làm chủ tịch công đoàn xí nghiệp, tháng 4/2021 



 

tôi giữ số giờ làm thêm dưới 30 giờ mỗi tháng theo quy định của pháp luật, người lao 

động sẽ nghỉ việc ngay lập tức”.16  

Tiền lương của tất cả lao động được điều chỉnh mỗi năm một lần khi lương tối thiểu 

vùng tăng. Tuy nhiên sự điều chỉnh được áp dụng cùng một tỉ lệ nên khoảng cách giữa 

các nhóm công nhân và giữa tiền lương thực tế và lương tối thiểu không thay đổi. Với 

hệ thống lương như vậy, người lao động thường có xu hướng mặc cả về số giờ làm 

thêm. Công ty chưa từng xảy ra cuộc đình công nào trước đây nhưng theo các trưởng 

nhóm, họ thường xuyên phải chịu áp lực của công nhân đòi tăng ca. Một tổ trưởng 

đồng thời là chủ tịch công đoàn cho biết: “Công nhân khá hài lòng với mức lương vì họ 

không phải làm việc vất vả nhưng họ luôn yêu cầu tôi tăng ca; nếu không, họ phàn nàn 

và thậm chí có thể bỏ việc”.17  

Thứ tư, việc trả lương cho tổ trưởng không liên quan đến năng suất tổ. Tổ trưởng 

hưởng mức lương cơ bản cao hơn 21% so với người lao động trực tiếp (mức thấp 

nhất) nhưng thu nhập thực tế của họ phụ thuộc vào số giờ làm việc của chính họ (và 

thời gian làm thêm) thay vì năng suất của tổ. Các tổ trưởng cũng nhận được một gói 

phụ cấp cao hơn bao gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấpđiện thoại, 

chưa kể các khoản phụ cấp khác tương tự như công nhân.   

Bề ngoài, hệ thống lương này có vẻ không hấp dẫn đối với cả người sử dụng lao động và người 

lao động: người sử dụng lao động phải đối mặt với năng suất thấp và chi phí làm thêm giờ 

cao hơn, trong khi người lao động thích nghi với hệ thống lương thấp bằng cách làm thêm 

nhiều giờ. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn sâu với các nhà quản lý Việt Nam của S.B đã tiết lộ 

một bí mật giúp loại hình kinh doanh này tồn tại. Như đã đề cập trước đó, S.B là công ty con 

của một công ty Hàn Quốc. Tổng giám đốc và các giám đốc kỹ thuật cấp cao nhất của công ty 

S.B tại Việt Nam là người Hàn Quốc nhưng thực tế công ty được quản lý trực tiếp bởi phó 

giám đốc người Việt Nam. Đồng thời, Phó giám đốc đồng thời sở hữu một công ty khác làm  

thầu phụ cho S.B Việt Nam. Phó giám độc giải thích mối quan hệ giữa hai công ty như sau:  

“Công ty này [S.B Việt Nam] muốn cho các nhãn hàng thấy rằng họ đối xử tốt với người 

lao động và có chất lượng cao nên họ trả lương thời gian và hạn chế làm thêm giờ. Điều 

đó có nghĩa là thời gian sản xuất dài và chi phí thì cao. Giải pháp của họ là ký hợp đồng 

thầu phụ với công ty riêng của tôi. Tôi trả lương theo sản phẩm nên năng suất của chúng 

tôi cao hơn 30% ở đây và người lao động được hưởng thu nhập cao hơn nhiều. Họ [quản 

lý S.B Việt Nam] chỉ mặc cả về giá gia công sau đó không phải lo quản lý lao động, bảo 
hiểm xã hội hay các nghĩa vụ pháp lý khác.”18   

Vị phó giám đốc cho rằng việc ký hợp đồng thầu phụ cho các nhà máy Việt Nam là một thực 

tế phổ biến đối với các công ty FDI trong ngành này vì nó giúp họ giảm chi phí sản xuất và né 
tránh nghĩa vụ pháp lý, đặc biệt là liên quan đến quản lý lao động.  

 
16 Phỏng vấn phó giám đốc S.B Việt Nam, tháng 4/2021 
17 Ibid (17) 
18 Ibid.  



 

Năm năm trở lại đây, các công ty ở Long An phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động ngày 

càng gia tăng. S.B gặp khó khăn trong tuyển đủ lao động; điều đó không có nghĩa là năng suất 

của họ vẫn giữ nguyên trong 5 năm qua. Công ty đã chuyển sang tự động hóa nhiều hơn trong 

khi tăng hợp đồng thầu phụ. So với 5 năm trước, số lao động của S.B đã giảm 30%.  

 

Lương bán sản phẩm   
Trong số các nhà máy được khảo sát, có hai loại hệ thống lương sản phẩm bán phần: (i) lương 

thời gian kết hợp với thưởng năng suất cố định nếu công nhân vượt chỉ tiêu sản xuất; (ii) 

lương thời gian kết hợp với thưởng theo sản phẩm cho năng suất vượt chỉ tiêu đề ra.  

Lương thời gian kết hợp với thưởng năng suất cố định 

XT là công ty con thứ ba của một công ty FDI tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2018, 

công ty có trụ sở tại Nam Định (áp dụng lương tối thiểu Vùng 3), chuyên sản xuất hàng dệt 

kim. XT xuất khẩu 70% sản lượng sang Mỹ. Công ty mẹ đàm phán các đơn hàng FOB với khách 

hàng và chuyển phần may gia công cho XT Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã 

nghiên cứu bảng lương cho tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 2020.  

Mức lương tối thiểu Vùng 3 năm 2020 là 3.430.000 đồng/tháng. Công ty ấn định 03 mức 
lương cơ bản bao gồm:  

• Nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ: 3.610.000 đồng/tháng (cao hơn 5,2% so với 

lương tối thiểu) 

• Thợ may, phụ việc, nhân viên kiểm định: 3.855.000 đồng/tháng (cao hơn 12,4% so 

với lương tối thiểu) 

• Thợ cắt, giám sát chất lượng, thợ may hàng mẫu: 4.050.000 đồng/tháng (cao hơn 18% 

so với lương tối thiểu) 

Người lao động được hưởng 02 mức phụ cấp thâm niên 200 nghìn, và 250 nghìn/tháng nếu 

có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, người lao động chỉ được hưởng nguyên phụ cấp 

thâm niên nếu làm đủ tháng; nếu không, phụ cấp thâm niên của họ bị trừ với tỉ lệ ngày nghỉ 

tương ứng. Phụ cấp thâm niên được cộng vào lương cơ bản để tính lương làm thêm giờ và 
các loại thuế. Ví dụ, tiền làm thêm giờ được tính theo công thức: 

(Lương cơ bản + phụ cấp thâm niên)/(26*8) x 150% 

Người lao động được trả một số khoản phụ cấp như phụ cấp đi lại 300 nghìn đồng/tháng, hỗ 

trợ gửi trẻ 20 nghìn đồng/trẻ dưới 6 tuổi đối với lao động nữ và phụ cấp chuyên cần 450 

nghìn đồng/tháng đối với công nhân đi làm đủ công.  

Thưởng năng suất chiếm 15-28% tổng thu nhập của người lao động được tính dựa trên năng 
suất bình quân trên phút của mỗi công nhân. Cụ thể, nó được tính như sau:  

Năng suất cá nhân = Tổng sản lượng x SAM công đoạn 



 

Năng suất TB phút = Năng suất cá nhân/Tổng số phút làm việc trong một tháng 

Căn cứ vào năng suất làm việc bình quân trên phút mỗi tháng, tiền thưởng năng suất của công 

nhân được phân thành 04 mức D-C-B-A (thấp nhất đến cao nhất) tương đương với mức 

thưởng dao động từ 400 nghìn đến 1,2 triệu đồng/tháng cho thợ may, thợ phụ, thợ là và đóng 

gói. Đối với công nhân kĩ năng cao hơn như thợ cắt và giám sát chất lượng, mức thưởng từ 
500 nghìn đến 2,4 triệu đồng/tháng (Bảng 8).  

Trưởng nhóm được trả lương thời gian nhưng mức thưởng phụ thuộc vào năng suất của cả 

tổ. Cụ thể, nếu tổ đạt chỉ tiêu sản lượng, tổ trưởng được cộng thêm 10% lương cơ bản và nếu 

nhóm vượt chỉ tiêu thì được thêm 15 hoặc 20% tùy theo sản lượng dôi ra. 

Trong hệ thống này, động lực thôi thúc người lao động làm thêm giờ ít hơn so với hệ thống 

trả lương thời gian; thay vào đó, công nhân ở X.T. đối mặt với các chỉ tiêu sản lượng và áp lực 

nâng cao năng suất cá nhân. Điều đó có nghĩa các đơn hàng lớn và các dòng sản phẩm lặp lại 

sẽ tỉ lệ thuận với năng suất của NLĐ. Trong hệ thống này, tổng năng suất của dây chuyền sản 

xuất không ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng của công nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, vì 

các công đoạn khác nhau trong dây chuyền sản xuất được liên kết với nhau, nên hoạt động 

của cả chuyền chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng suất của từng công nhân.  
 

  



 

Bảng 8: Bảng lương sản phẩm bán phần được trích xuất của XT, tháng 3&5 năm 2020 
 May  

(Tháng 3) 

May  

(Tháng 5) 

Đóng gói  

(Tháng 3) 

Đóng gói  

(Tháng 5) 

Kiểm soát 

chất lượng  

(Tháng 3) 

Kiểm soát 

chất lượng  

(Tháng 5) 

Lương cơ 

bản cho 1 

tháng tiêu 

chuẩn 

4,255,000 4,255,000 3,855,000 3,855,000 4,470,000 4,470,000 

Ngày làm 

việc 

24 26 26 26 26 26 

Lương cơ 

bản thực 

tế 

3,927,692 

 

4,255,000 3,855,000 3,855,000 4,470,000 4,470,000 

Phụ cấp 

thâm niên 

336,538 350,000 200,000 200,000 350,000 350,000 

Giờ làm 

thêm 

16.5 20.5 16 14 21.0 20.5 

Lương làm 

thêm 

547,951 680,787 467,885 409,399 729,952 712,572 

Phụ cấp đi 

lại 

288,462 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

Phụ cấp 
trông trẻ 

40,000 40,000 - - - - 

Thưởng 

chuyên 

cần 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

Thưởng 

năng suất 

918,367 900,000 1,000,000 1,000,000 2,200,000 2,400,000 

Tổng thu 

nhập 

6,059,010 6,059,010 6,272,885 6,214,399 8,499,952 8,682,572 

Bảo hiểm 

xã hội và y 

tế (10.5%) 

483,525 

 

483,525 

 

425,775 

 

425,775 

 

506,100 506,100 

 

Phí công 

đoàn (1%) 

46,050 46,050 40,550 40,550 48,200 48,200 

Lương 

ròng 

5,529,435 5,529,435 5,806,560 5,748,074 7,945,652 8,128,272 

Nguồn: tác giả tổng hợp theo bảng lương thực tế do X.T cung cấp, tháng 4/2021 
 

Lương thời gian kết hợp với thưởng theo sản phẩm 
PG là một công ty dệt may có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Hồ Chí Minh 

(áp dụng lương tối thiểu Vùng 1). Được thành lập vào năm 2017, công ty hiện có 1.100 công 

nhân, trong đó 78,3% là nữ. Nhà máy sản xuất áo khoác (áo dạ, áo len và áo khoác dài, áo 

khoác giấu đường may, áo phao, áo có mũ, blazêr và áo chui đầu) và quần từ sợi tổng hợp. 



 

Nhà máy có khả năng đàm phán các đơn hàng FOB trực tiếp với các nhãn hàng Mỹ và Châu 

Âu mà không cần dựa vào trụ sở chính. Mặc dù công ty vẫn có tỷ suất lợi nhuận khá cao so 

với các nhà sản xuất hàng may mặc khác, nhưng công ty đang phải đối mặt với áp lực chi phí 

gia tăng và tình trạng thiếu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh.   

Thêo giám đốc nhân sự, hệ thống trả lương của công ty đã thay đổi từ hệ thống lương thời 

gian thành lương bán sản phẩm. Trong hai năm đầu tiên sau khi thành lập, công ty áp dụng 

hệ thống lương thời gian và không có hạn mức sản lượng. Hệ thống này tỏ ra không hiệu quả 

vì năng suất không được cải thiện trong khi tỉ lệ thay thế lao động cao do người lao động 

không hài lòng với mức thu nhập thấp (số giờ làm thêm được áp dụng nghiêm ngặt dưới mức 

quy định của pháp luật). Do đó, công ty đã chuyển sang hệ thống lương bán sản phẩm, trong 

đó người lao động được trả lương cơ bản cố định cho giờ làm việc bình thường kết hợp với 
tiền thưởng năng suất theo sản phẩm.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xêm xét bảng lương của PG cho tháng 4, tháng 5 và tháng 

6 năm 2019 khi lương tối thiểu áp dụng cho Vùng 1 là 4.180.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập 

của người lao động bao gồm 03 cấu ohần: (i) lương cơ bản; (ii) tiền làm thêm giờ; và (iii) tiền 
thưởng.  

Lương cơ bản 

Công ty ấn định 02 mức lương cơ bản: (i) 4.473.000 đồng/tháng (cao hơn 7% so với lương 

tối thiểu) đối với lao động phổ thông như nhân viên phục vụ căng tin, nhân viên vệ sinh, bảo 

vệ và (ii) 4.698.000 đồng/tháng (cao hơn 12,3% so với lương tối thiểu) đối với công nhân 

bán kĩ năng, công nhân được đào tạo bao gồm thợ cắt, thợ may, hoàn thành, lái xê, đóng gói. 

Lương cơ bản được tính bằng số giờ thực tế mà một công nhân đi làm hàng tháng, bất kể họ 

có hoàn thành chỉ tiêu sản lượng hay không. Không có phụ cấp chuyên cần hoặc thâm niên. 

Lao động nữ được trợ cấp 1,5 giờ lương cơ bản. Lương cơ bản được điều chỉnh hàng năm khi 

lương tối thiểu tăng.   

Lương tăng ca  

Lương cơ bản được dùng để tính tiền làm thêm giờ và các khoản thuế (bảo hiểm xã hội và 
bảo hiểm y tế). Lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:  

Lương làm thêm giờ = Lương cơ bản/(26 ngày * 8 giờ) x số giờ làm thêm x 150% 

Thưởng 

Công ty có 03 loại tiền thưởng:  

(i) Thưởng tuân thủ nội quy: được cấp dựa trên sự chuyên cần của người lao động và 

hoàn thành các chỉ tiêu. Công nhân hoàn thành chỉ tiêu sản xuất được thưởng 03 

mức (chuyên cần 350 nghìn đồng/tháng; nghỉ 3 ngày: 250 nghìn đồng/tháng và 

nghỉ 4 ngày: 150 nghìn đồng/tháng). Nếu công nhân hoàn thành dưới 100% chỉ 

tiêu sản xuất, quản đốc phân xưởng sẽ quyết định mức thưởng cụ thể.    

(ii) Thưởng năng suất của chuyền: nếu cả chuyền hoàn thành sản lượng tháng là 32 

USD/ngày/công nhân trong thời gian đã cho và đạt yêu cầu chất lượng, thì mỗi 



 

thành viên trong chuyền được thưởng tính theo mức độ hoàn thành của chuyền. 

Ví dụ, nếu chuyền hoàn thành mục tiêu sản xuất, mỗi công nhân nhận được tiền 

thưởng là giá trị sản xuất trung bình của một ngày trong tháng. Nếu chuyền vượt 

chỉ tiêu sản xuất, mỗi công nhân được thưởng 1,1-1,4 lần giá trị sản xuất bình quân 

của cá nhân trong tháng.    

(iii) Thưởng thành tích cá nhân: người lao động được thưởng thành tích cá nhân nếu 

hoàn thành giá trị sản lượng hằng tháng cao hơn tổng mức lương cơ bản và tiền 

làm thêm giờ. Ví dụ, Thợ cắt 1 có tổng giá trị sản lượng là 5.989.970 đồng vào 

tháng 6/2019 trong khi tổng tiền lương cơ bản và tiền làm thêm giờ là 5.627.211 

đồng. Kết quả là Thợ cắt 1 nhận được phần thưởng thành tích cá nhân là 770.284 

đồng được tính theo giá sản phẩm.    

Bảng 9: Bảng lương trích xuất của PG, tháng 6/2019 
Thành phần lương Cắt 1 Cắt 2 Quản lý chất 

lượng 1 

Quản lý chất 

lượng 2 

Giới tính Nam Nữ Nữ Nữ 

Số ngày làm việc 25 25 24.5 25 

Lương cơ bản 4,517,308 4,517,308  4,054,284  4,517,308  

Số giờ làm thêm 31.5 31.5 9.0 26 

Lương làm thêm giờ 1,109,903 1,109,903  317,115  916,110  

Tổng giá trị sản xuất 5,989,970  5,015,525 4,347,238  4,988,792  

Nghỉ có lương - - 372,678  - 

Thưởng (Tổng cộng) 1,811,720  778,555  1,265,385  448,771  

Tuân thủ 350,000 79,543  319,167  192,340  

Hiệu suất cá 

nhân 

770,284 - 102,100  - 

Hiệu suất dây 

chuyền 

691,436 699,012  844,118  256,431  

Phụ cấp - 33,880  33,880  33,880 

Tổng thu nhập 7,438,931  6,439,646  6,043,342  5,916,069  

Các khoản khấu trừ 530,500 530,500 529,000 530,500 

Bảo hiểm xã hội 423,000  423,000 423,000  423,000  

Bảo hiểm y tế 70,000  70,000 70,000 70,000  

Tiền ăn 37,500 37,500 36,000 37,500 

Thu nhập ròng 6,908,431 5,909,146  5,514,342 5,385,569 

Nguồn: tác giả tổng hợp theo bảng lương thực tế do PG cung cấp, tháng 4/2021 

Hệ thống này rất phức tạp, khó giám sát và khó để người lao động hiểu được mức lương của 

họ được tính như thế nào. Tổ trưởng tính ngày công và năng suất của các thành viên trong 

nhóm cũng như giá trị sản lượng của tổ. Cuối tháng, mỗi tổ trưởng sẽ lập bảng tổng hợp số 

lượng sản phẩm của từng công nhân và giá trị sản lượng của công nhân đó. Người lao động 
xem xét và ký tên vào bản tóm tắt lương trước khi nộp cho bộ phận nhân sự để tính lương.  



 

Trong hệ thống lương bán sản phẩm, cả tiền làm thêm giờ và tiền thưởng năng suất đóng vai 

trò quan trọng trong tổng thu nhập của người lao động, chiếm từ 20-40% tổng thu nhập. Về 

nguyên tắc, thời gian làm thêm giờ có thể được giảm thiểu nếu SAM gần với thời gian sản 

xuất thực và số lượng công nhân trên mỗi dây chuyền vẫn ổn định. Tuy nhiên, thường xảy ra 

trường hợp chuyền thiếu công nhân (do nghỉ ốm hoặc nghỉ việc) hoặc công nhân mới tay 

nghề non làm chậm năng suất của cả tổ. Những trường hợp này, nhà máy phải yêu cầu công 

nhân tăng ca để hoàn thành đơn hàng đúng thời hạn. Tuy nhiên, các quản lý nhà máy trong 

nghiên cứu này cũng thừa nhận rằng họ phải tính toán sao cho công nhân có đủ thời gian làm 

thêm để cải thiện thu nhập; nếu không, họ sẽ bỏ việc. Khi đó, câu hỏi mà chúng ta luôn đặt ra 

là: tại sao công ty không trả lương cơ bản cho người lao động đủ cao để họ không cần phải 

dựa vào tiền làm thêm giờ? Có phải vì giá đơn hàng quá thấp? Như trong trường hợp PS (Biểu 

3), biến động thời vụ có thể là một trong những lý do khiến nhà máy ấn định mức lương cơ 

bản ở mức thấp nhất có thể và trả công cho người lao động thông qua thưởng năng suất và 

tăng ca.  

Biểu 3: Lương bán sản phẩm và biến động thời vụ 

PS là công ty con của một công ty Hàn Quốc tại một tỉnh phía Bắc (áp dụng lương tối thiểu Vùng 2). 

PS áp dụng hệ thống lương bán sản phẩm, trả mức lương tối thiểu thêo quy định (lương tối thiểu + 

12%) cho giờ làm việc bình thường và thưởng năng suất sản phẩm. Tuy nhiên, thu nhập của người 

lao động phụ thuộc nhiều vào tiền làm thêm giờ và thưởng sản phẩm, do đó có thay đổi qua các tháng. 

Như trong Hình 4, tháng 1-3 là mùa thấp điểm. Trong ba tháng này, thu nhập của người lao động chỉ 

nhỉnh hơn một chút so với lương tối thiểu. Nửa cuối năm là mùa cao điểm. Tháng 12/2019 khi công 

ty không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thu nhập trung bình của người lao động cao hơn gấp đôi mức 

lương tháng 1.  

 
Nguồn: số liệu thống kê do ban lãnh đạo công ty cung cấp, tháng 5/2021 
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Do đó, việc tính toán giá gia công phải tính đến sự biến động thêo mùa để đảm bảo rằng nhà máy có 

thể trang trải lương cơ bản cho công nhân trong những tháng thấp điểm. Công ty sử dụng dữ liệu của 

năm trước để tính chi phí trung bình cho một chuyền sản xuất trong một ngày. Các chi phí bao gồm: 

chi phí lao động trực tiếp (tổng thu nhập của công nhân), chi phí chung của nhà máy (thuê nhà xưởng, 

tiền điện, chi phí nhân công gián tiếp, bảo hiểm xã hội và y tế, phí công đoàn và thuế doanh nghiệp, 

v.v.) và lợi nhuận của nhà máy. Ví dụ, năm 2020, chi phí cho một chuyền trung bình mỗi ngày của PS 

là 1.354 USD (cho chuyền có 35 công nhân) và chi phí mỗi phút là 1.669 đồng (0,07 USD). Năm 2020, 

chi phí nhân công trực tiếp chỉ chiếm 26% chi phí mỗi phút và 35% tổng giá trị sản xuất cả năm. Tuy 

nhiên, vào những tháng thấp điểm, chi phí nhân công trực tiếp có thể lên tới 80-85% tổng giá trị sản 

xuất.    

Tuy nhiên, ở mức 26% tổng đơn hàng, có nghĩa là PS đang trả thu nhập bình quân là 

5.415.571 đồng/tháng cho giờ làm việc bình thường, cao hơn 23% so với lương tối thiểu hiện 

hành. Mặt khác, các cuộc phỏng vấn với ban lãnh đạo PS cho thấy rằng nhà máy gia công độc 

lập với nhóm merchandiser về việc tính giá gia công. Nhóm merchandiser áp dụng một công 

thức cố định để tính chi phí gia công trong các cuộc đàm phán với người mua; tuy nhiên, nhà 

máy sản xuất có thể giảm chi phí bằng cách nâng cao hiệu suất dây chuyền hoặc trả lương 

cho công nhân ít hơn để tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận của họ. Như trong Hình 4, trong tháng 

thấp điểm tháng 1 năm 2019 và năm 2020, thu nhập bình quân của người lao động giảm 

xuống dưới 5.415.571 đồng/tháng.  

Trong hệ thống lương bán sản phẩm, khi số giờ làm thêm bị hạn chế nghiêm ngặt, người lao 

động phải chịu áp lực nâng cao năng suất để nâng cao thu nhập của chính họ. Sau đó, người 

lao động thường bức xúc khi họ không thể cải thiện năng suất. Theo các cuộc phỏng vấn của 

chúng tôi với những công nhân được trả lương theo sản phẩm, năng suất của họ thường bị 

cản trở bởi các yếu tố sau:    

▪ Sự phối hợp kém giữa các bộ phận sản xuất (như cắt và may) hoặc giữa các công 

nhân trong cùng một dây chuyền (như một công nhân mắc lỗi hoặc làm chậm sẽ 

ảnh hưởng đến công nhân trong các công đoạn sau) 

▪ Đơn hàng quá nhỏ: người lao động không có thời gian để nâng cao tay nghề và 

năng suất 

▪ Chênh lệch lớn giữa SAM và thời gian thực tế cần thiết để sản xuất: trong nhiều 

trường hợp, kết quả của sự chênh lệch lớn đó là hạn mức được đặt ra quá cao mà 

công nhân không thể hoàn thành trong giờ làm việc bình thường, buộc họ phải làm 

thêm giờ mà không được trả lương làm thêm 

▪ Giá sản phẩm không phù hợp với mức độ phức tạp của sản phẩm: mức giá phụ 

thuộc vào số giây cần thiết cho mỗi đơn vị sản phẩm. Một số công đoạn có thể phức 

tạp hơn và đòi hỏi nhiều thời gian hơn những công đoạn khác. Nếu đặt giá quá 

thấp, thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. 



 

Rõ ràng đối thoại xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt căng thẳng ở đây. 

Nếu người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở được thông báo đầy đủ về việc tính SAM và 

SAM công đoạn hoặc có cơ chế hiệu quả để giao tiếp với nhau và với các nhóm sản xuất khác, 

năng suất có thể được cải thiện đáng kể.  

Lương sản phẩm  

Đặc điểm chung của tất cả các hệ thống lương sản phẩm là duy trì 02 bảng lương song song: 

(i) Bảng lương đăng ký gắn với lương tối thiểu vùng được sử dụng làm cơ sở tính các khoản 

đóng góp xã hội và (ii) Bảng lương sản phẩm cùng các khoản phụ cấp và thưởng – tạo nên 

thu nhập thực tế mà người lao động nhận được. Mối liên hệ giữa hai bảng lương này rất khác 

nhau giữa các DN: trong một số trường hợp, bảng lương đăng ký chỉ ảnh hưởng đến mức 

đóng thuế mà không có mối liên hệ nào khác với mức lương thực tế cho người lao động; trong 

các trường hợp khác, mức lương cơ bản trong bảng lương đăng ký được sử dụng để tính các 

khoản phụ cấp như phụ cấp chuyên cần, phụ cấp thâm niên, phụ cấp năng lực hoặc thậm chí 

là thưởng năng suất.  

Đã có khá nhiều nghiên cứu chỉ ra tác động tiêu cực của hệ thống lương sản phẩm đối với thu 

nhập, sự an toàn và phúc lợi của người lao động (Borino 2018). Tuy nhiên, khảo sát này cho 

thấy một cái nhìn đa chiều hơn về lương sản phẩm. Lương sản phẩm có thể được áp dụng bởi 

cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nhà thầu phụ và sản xuất các sản phẩm đơn giản, cấp 

thấp và bởi các nhà sản xuất lớn hơn có khả năng thực hiện sản xuất và mua nguyên phụ liệu 

(OEM) và sản xuất thiết kế (ODM) cho các thương hiệu quốc tế với tiêu chuẩn chất lượng cao. 

Một số công ty trả lương cho người lao động khá bấp bênh, phụ thuộc vào đơn đặt hàng của 

khách hàng trong khi một số công ty khác có đủ khả năng trả mức lương đủ sống. Do đó, mục 

này sẽ cố gắng tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống lương sản phẩm 
và làm thế nào để nó tốt hơn cho người lao động.  

Từ đơn hàng đến dây chuyền sản xuất: cách phân chia giá trị cho từng 

công đoạn  

Như đã giải thích trong Chương 3, giá gia công trước hết dựa trên thời gian sản xuất tiêu 

chuẩn (SAM) - là thời gian tiêu chuẩn để sản xuất một sản phẩm. SAM có thể do người mua 

đưa ra hoặc do nhà máy tự tính toán khi xây dựng mẫu. Một merchandiser có 13 năm kinh 

nghiệm trong một công ty FDI giải thích quy trình tính SAM như sau19:  

Nó phụ thuộc vào từng loại sản phẩm. Đối với những sản phẩm cơ bản như áo 

phông, lặp lại hàng năm thì SAM được mặc định rồi, trong ngành đều chấp 

nhận. Đối với những sản phẩm phức tạp hơn hoặc sản phẩm mới, tôi yêu cầu 

nhà máy may mẫu và quay phim lại toàn bộ quy trình để tính SAM. Ví dụ: phải 

mất 22 nghìn giây để sản xuất một chiếc áo. Sau đó nhà máy sẽ cộng thêm 

 
19 Tác giả phỏng vấn, tháng 4/2021 



 

700-800 giây thời gian ‘chết’ để công nhân thay đổi sản phẩm, uống nước,… 

Khi đó SAM tôi dùng để tính giá gia công là 22800 giây. Nhưng đối với các sản 

phẩm đơn giản, merchandiser có kinh nghiệm có thể ước tính SAM một cách 

nhanh chóng bằng cách xem số lượng mũi khâu trên một cm đường may.  

Toàn bộ quá trình tính toán SAM này, bất kể theo phương pháp nào đều không có sự tham 

gia của người lao động và đại diện của họ mặc dù SAM và khoảng cách của nó với năng suất 
thực tế ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và áp lực công việc của người lao động.  

Sau khi SAM được ấn định với khách hàng cho một sản phẩm, nó sẽ được chia ra các công 

đoạn và công nhân trong một dây chuyền. Ví dụ, SAM của một chiếc áo khoác là 22.000 giây 

và số công nhân trên mỗi dây chuyền là 35 người. Trung bình mỗi công nhân sẽ có 628,5 giây 

cho mỗi đơn vị sản phẩm mà họ hoàn thành. Trưởng nhóm sẽ phụ trách việc phân chia nhiệm 

vụ cho công nhân tùy theo kỹ năng của họ: công nhân tay  nghề tốt đảm nhiệm những công 

việc khó sẽ nhận được nhiều “giây” hơn trong khi những người ít kinh nghiệm làm những 

công việc đơn giản sẽ nhận được ít hơn. Các công ty may mặc lớn hơn đào tạo cho công nhân 

để họ chuyên sâu vào một công đoạn nhất định. Giám đốc nhân sự của một công ty tư nhân 

Việt Nam giải thích: “khi tuyển dụng, chúng tôi phân loại công nhân theo kỹ năngcủa họ. Ví dụ, 

ai có kinh nghiệm công đoạn nào thì xếp vào công đoạn đó. Đối với những người chưa có kinh 

nghiệm làm việc, chúng tôi đào tạo cơ bản cho họ và dựa trên thế mạnh của họ, sau đó chúng 

tôi sẽ hướng dẫn họ chuyên sâu một số công đoạn khó sau đó phân công họ vào các vị trí tương 

ứng trong chuyền. Người lao động đang làm việc cũng có thể đăng ký học thêm ngoài giờ làm 
việc để nâng cao tay nghề.”20  

Để giải quyết tình trạng công nhân nghỉ ốm và nghỉ việc, các xưởng may thường duy trì một 

đội hỗ trợ bao gồm những công nhân có khả năng thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong một 

dây chuyền. Nhóm hỗ trợ sẽ làm thay các công nhân vắng mặt để đảm bảo rằng việc sản xuất 
diễn ra suôn sẻ. 

Khoảng cách giữa SAM thương lượng trong đơn hàng và năng suất thực tế của người lao động 

đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thu nhập và giờ làm việc của công nhân có 

trình độ trong các nhà máy gia công. Khoảng cách lớn có thể do năng suất thấp, quản lý và 

điều phối kém giữa các bộ phận khác nhau (chẳng hạn như cắt và may) hoặc thiếu lao động 

(do nghỉ ốm hoặc nghỉ việc). Trường hợp DN trả lương sản phẩm trong Hộp 4 là một ví dụ 

thực tiễn: Đây là một DN cổ phần hóa với bộ máy quản lý cồng kềnh và năng suất thấp. Tuy 

nhiên, để cạnh tranh đơn đặt hàng, họ thường phải chấp nhận SAM do khách hàng đưa ra cao 

hơn đáng kể so với năng suất thực tế. Hậu quả đã đặt lên vai công nhân của họ: họ phải làm 
thêm quá nhiều mà không được trả tiền tăng ca thêo luật.   

Biểu 4: Hệ thống lương sản phẩm theo quan điểm của người lao động 
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“Tôi bắt đầu làm việc ở đây từ năm 19 tuổi. Tôi là một công nhân may, chuyên ráp cổ áo sơ mi trong 
tổ. Tổ có 25 công nhân. Tổ trưởng là một chị đã 43 tuổi. Tổ thành 10 công đoạn: một số người khớp 
cổ áo, một số may cổ áo, một số sửa sau khi may, một số khớp đế cổ áo, một số sửa đế v.v... Tổ trưởng 
đảm bảo năng suất và giải quyết tranh chấp giữa các công nhân. Tranh chấp thường liên quan đến 
việc xếp nhầm màu cổ áo ảnh hưởng tới các công đoạn phía sau và làm chậm toàn bộ chuyền. Công 
nhân cãi vã khi những sai sót như vậy xảy ra. Tổ trưởng sẽ đến sửa lỗi sau đó nói chuyện với người 
mắc lỗi. Khi công nhân trong tổ không có đủ việc để làm, chẳng hạn như khi đơn hàng thiếu, họ sẽ hỗ 
trợ các tổ khác.  
 
Tôi được trả lương theo sản phẩm. Ví dụ, tôi có 72 giây để may 100 cổ áo. Chỉ tiêu một ngày là 700 cổ 
áo. Cứ 500 giây, tôi được 250 nghìn đồng. Mức lương của tôi khi đó là: 500 giây x 26 ngày = 250 nghìn 
đồng x 26 ngày = 6,5 triệu đồng. Tôi cũng được một số khoản phụ cấp nên thu nhập bình quân từ 6,8 
đến 7 triệu đồng. 
 
Bình thường tôi phải tăng ca 20h/tuần vì chỉ tiêu là 700 sản phẩm/ngày. Mỗi ca, tôi có 30 phút để ăn 
uống và nghỉ ngơi. Tôi phải làm thêm giờ rất nhiều, đặc biệt là khi các sản phẩm giữa các dây chuyền 
bị tắc nghẽn và chất đống lên. Sau đó, chúng tôi bị áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng 
tốt để chuyển xuống các dây chuyền tiếp theo. Nhưng tôi không được trả tiền làm thêm giờ, lương 
của tôi được tính theo sản phẩm như bình thường. Thông thường khi ra vào nhà máy, chúng tôi phải 
quẹt thẻ điểm danh. Nhưng có khi phải tăng ca đến tận 1 giờ sáng, trưởng nhóm mới thu hết thẻ và 
quẹt cổng lúc 11h30 đêm.” 

(Phỏng vấn nữ công nhân may 25 tuổi làm việc trong xưởng may gần Hà Nội, tháng 3/2021) 

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng cũng có trường hợp chúng tôi gặp trong nghiên cứu này là 

năng suất thực tế vượt quá SAM, nhờ đó tiết kiệm chi phí cho nhà máy. Giám đốc của một tập 

đoàn Đài Loan có 5 nhà máy tại Việt Nam cho rằng hiệu suất dây chuyền trung bình tại các 

nhà máy của họ dao động từ 110-120% so với tiêu chuẩn, có nghĩa là họ có thể hoàn thành 

đơn hàng trước 1 ngày hoặc hơn.21 Tuy nhiên, ngoài tiền thưởng năng suất, không rõ ban 

lãnh đạo có chia sẻ chi phí tiết kiệm được với công nhân trong những trường hợp này hay 
không.  

Các biến thể của Lương sản phẩm 
Trong phần này, chúng tôi trình bày hệ thống lương sản phẩm của hai công ty: một nhà thầu 

phụ quy mô vừa và một nhà sản xuất FOB quy mô lớn. 

Công ty thầu phụ quy mô vừa 

MH là một công ty tư nhân Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên (áp dụng lương tối thiểu vùng 2), sử 

dụng hơn 600 công nhân. Công ty hoạt động hoàn toàn dựa trên gia công CMT thầu phụ cho 

các nhà cung cấp lớn hơn. Điều đặc biệt ở MH là toàn bộ công ty, bao gồm cả những quản lý 

cao nhất và lao động trực tiếp, đều được trả lương dựa trên năng suất. Người lao động được 

trả lương sản phẩm trong khi quản lý được trả lương dựa trên năng suất của đơn vị mà họ 

phụ trách hoặc của toàn nhà máy. Ví dụ: lương của giám đốc bằng thu nhập bình quân của 

công nhân sản xuất trong tháng x 1,2 (hệ số đối với nhân viên văn phòng) x 4,0 (hệ số trách 

nhiệm).  Như vậy, nếu lương sản phẩm bình quân của một công nhân sản xuất vào tháng 
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3/2021 là 6 triệu đồng thì giám đốc nhận được 28,8 triệu đồng. Đối với công nhân sản xuất, 

như trong Bảng 10, MH duy trì 02 bảng lương: (i) Bảng lương đăng ký (màu đỏ) bao gồm 

lương cơ bản và thuế. Với mỗi năm kinh nghiệm, một công nhân nhận được một giờ lương 

cơ bản (C - phụ cấp thâm niên); (ii) bảng lương thực tế (màu đên) về cơ bản dựa trên lương 
sản phẩm. 

Bảng 10: Bảng lương mẫu của MH, tháng/năm 2020 (Đơn vị: đồng Việt Nam) 
Mã Thành phần 

lương 
Công thức tính  Kiểm tra 

chất lượng 
May  Hoàn 

thiện 
Cắt  

A Lương cơ bản Lương tối thiểu+12.3% 4,405,000 4,405,000 4,405,000 4,405,000 
P Bảo hiểm xã hội 

& y tế 
10.5% of A 462,525 462,525 462,525 462,525 

Q Phí công đoàn Mức cố định 20,000 20,000 20,000 20,000 
B Hệ số phụ cấp 

thâm niên 
Số năm  12.17 13.67 11.17 12.17 

C Phụ cấp thâm 
niên 

B x (A/26 ngày x 8 giờ) 257,735 289,502 236,557 257,735 

D Ngày làm việc  25 25 19 25 
E Tổng lương sản 

phẩm (cả 
tháng) 

SAM/1 sản phẩm x số 
sản phẩm x giá cho 1 
sản phẩm x hệ số 
lương sản phẩm 

6,555,379 5,820,706 3,301,172 7,447,249 

F Lương theo 
giờ22 

E/(Dx8.5 giờ) 30,849 27,392 21,718 37,236 

G Lương sản 
phẩm cho giờ 
bình thường 

F x D x 8 giờ 6,169,768 5,478,312 3,301,172 7,747,249 

H Giờ làm thêm  12.5 12.5 - - 
I Lương ngoài 

giờ 
HxFx150% 578,416 513,592 - - 

J Hệ số trách 
nhiệm23 

 43 - - - 

J’ Phụ cấp trách 
nhiệm 

JxF 1,311,076    

K Phụ cấp trông 
trẻ 

Mức cố định 

(50,000/trẻ dưới 5 
tuổi) 

- - - - 

L Thưởng năng 
suất 
* Chỉ áp dụng 
cho công nhân 
may 

300 nghìn cho tổng 
sản phẩm 4-5 triệu 
400 nghìn cho tổng 
sản phẩm 5-6 triệu  
500 nghìn cho tổng 
sản phẩm trên 6 triệu 

- 400,000 - - 

M Phụ cấp xăng 
(80k/26 ngày) 

(80,000/26)xD 76,923 76,923 58,461 76,923 

N Các khoản phụ 
cấp khác 

Mức cố định 250,000 250,000 •  200,000 

O Tổng thu nhập {G+C+I+J’+K+L+M+N} 8,643,918 7,008,329 3,727,729 7,981,907 

 
22 Giờ làm việc tiêu chuẩn một ngày là 8 giờ nhưng trên thực tế, người lao động làm việc 8,5 giờ mỗi ngày.  
23 Chỉ áp dụng cho kiểm tra chất lượng và phụ trách dây chuyền 



 

Z Thu nhập 
ròng 

 8,161,393 6,525,804 3,245,204 7,499,382 

Nguồn: trích bảng lương tháng 5/2020 của MH do phòng nhân sự cung cấp, tháng 4/2021 

MH trả cùng một mức lương cơ bản cho tất cả công nhân và phụ trách dây chuyền, gần giống 

với mức lương thêo quy định của lương tối thiểu (lương tối thiểu vùng + 12%). Do đó, tất cả 

người lao động đều phải đóng cùng một khoản bảo hiểm xã hội và y tế cũng như phí công 

đoàn cố định 20 nghìn đồng mỗi tháng.  

Lương sản phẩm của lao động trực tiếp được tính toán dựa trên SAM của từng sản phẩm, 

tổng sản lượng và hệ số lương sản phẩm nếu có được phân bổ cho họ. Ví dụ, hệ số lương sản 

phẩm cho phụ trách dây chuyền (1.5-1.6), phụ trách cấp dưới (1.25-1.4) và công nhân lành 

nghề bao gồm kiểm tra chất lượng sản phẩm (1.25), cắt (1.26-1.4). Hệ số cho thợ may và hoàn 
thiện là 1,0. Do đó, giá trị lương sản phẩm sẽ được tính như sau:  

Giá trị lương sản sản phẩm = SAM trên một đơn vị x Số lượng sản phẩm đã hoàn thành x số 

tiền cho mỗi đơn vị x Hệ số lương sản phẩm 

Ví dụ, một thợ may có 200 giây cho mỗi đơn vị sản phẩm mà cô ấy hoàn thành và cô ấy đã 

làm được 5.000 đơn vị trong một tháng. Cứ mỗi phút tiêu chuẩn, cô ấy nhận được 400 đồng 

hoặc 6,66 đồng mỗi giây. Là một thợ may, hệ số của cô là 1,0. Khi đó, tổng giá trị lương sản 

phẩm của cô ấy là: 

200 giây x 5,000 sản phẩm x 6.66 đồng x 1.0 = 6,660,000 đồng 

MH không áp dụng chỉ tiêu sản xuất nhưng có thưởng năng suất (chỉ cho thợ may) cho 3 mức 

giá trị theo giá trị sản phẩm (xem Bảng 10). Có một điều thú vị là MH tính toán tiền làm thêm 

giờ bằng cách sử dụng giá trị lương sản phẩm trung bình mỗi giờ của người lao động nhân 

với số giờ làm thêm và với 150%.  

MH ưu tiên chất lượng vì công nhân QC được hưởng phụ cấp trách nhiệm cao ngang với tổ 
trưởng các chuyền khác.  

Tháng 5 năm 2020 là một tháng khó khăn đối với MH khi họ không có nhiều đơn đặt hàng và 

do đó, công nhân hầu như không phải tăng ca. Do giao hàng chậm nên nhóm hoàn thiện phải 

giảm ngày làm 18-20 ngày/tháng. Do đó, công nhân hoàn thiện có thu nhập thấp nhất vào 

tháng 5/2020, trung bình là 3,6 triệu đồng trong khi ở nhóm QC, thu nhập bình quân là 8,7 

triệu đồng.  

Nhà máy FOB - Cách tiếp cận lương đủ sống  

SH là một trong những nhà sản xuất hàng dệt may lớn nhất Việt Nam, sử dụng hơn 10.000 

công nhân tại 18 nhà máy tại tỉnh Nam Định (áp dụng lương tối thiểu Vùng 2 & 3). SH được 

thành lập vào năm 1988 như một công ty nhà nước và được cổ phần hóa vào giữa những năm 

2000. Chủ tịch HĐQT của SH từng đi bộ đội, sau đó làm việc cho chính quyền địa phương 

trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng lập của SH. Vì hầu hết công nhân của SH là người 

địa phương, nhiều người đã làm việc cho SH hàng chục năm, công ty vẫn giữ văn hóa của một 

DNNN truyền thống.  



 

Ngoài việc cung ứng dạng FOB cho các nhãn hàng quốc tế, SH còn có các thương hiệu sản 

phẩm riêng chủ yếu bán trong nước. Cũng giống như nhiều DNNN trước đây trong ngành dệt 

may, SH duy trì chế độ lương sản phẩm cho công nhân và trả lương khoán24 cho nhân viên 

văn phòng và quản lý. Là nhà sản xuất FOB và hàng thương hiệu, SH có tỷ suất lợi nhuận lớn 

hơn nhiều và có vị thế thương lượng cao. Do đó, chủ tịch SH có cách tiếp cận khác biệt về tiền 

lương. Hằng năm, ông yêu cầu phòng nhân sự khảo sát mức sống trên địa bàn tỉnh và đưa ra 

mức thu nhập tối thiểu đảm bảo mức sống cơ bản cho gia đình 04 người (02 người làm công 

ăn lương và 02 trẻ em). Ví dụ, năm 2020, lương đủ sống được ước tính với Vùng 2, là 7,5 triệu 

đồng/người/tháng (tổng lương). Mức lương này cao hơn một chút so với lương đủ sống của 

Anker cho Vùng 1 của Việt Nam vào năm 2020 (ở mức 7,44 triệu đồng). Dựa trên mức lương 

đủ sống do chủ tịch công ty SH ấn định, các bộ phận kỹ thuật và bán hàng tính ra chi phí sản 

xuất mỗi phút để thương lượng đơn đặt hàng với người mua.  

Theo tính toán của chúng tôi, nếu một công nhân sản xuất được trả 7,5 triệu đồng cho các giờ 

bình thường trong một tháng tiêu chuẩn, có nghĩa là chi phí lao động mỗi phút là 600 đồng 

(tổng) hoặc 536 đồng (thuần). Chi phí nhân công trên phút này cao hơn 7,2% so với chi phí 
nhân công trung bình trên phút ở các công ty được khảo sát khác.25  

SH cũng gặp khó khăn trong quý II/2020 vì Covid-19. Tuy nhiên, công ty có quỹ dự phòng đủ 

trả lương đủ sống cho người lao động trong 6 tháng. Tuy nhiên, kể từ tháng 5/2020, công ty 

đã nhận đủ đơn hàng để các nhà máy hoạt động bình thường. Năm 2021, công ty nhận được 

nhiều hơn các đơn đặt hàng từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như Myanmar, 

Campuchia, Indonesia. Tháng 4/2021, thu nhập bình quân của công nhân sản xuất là 8 triệu 

đồng.  

Tương tự như trường hợp của MH, SH cũng giữ nguyên hai bảng lương: 

• Bảng lương đăng ký (màu đỏ - Bảng 11) dùng để tính đóng góp xã hội. SH đặt mức 

lương cơ bản cao hơn 15,27% so với lương tối thiểu hiện hành (Vùng 3) hoặc cao hơn 

3,27% so với mức tối thiểu quy định (lương tối thiểu + 12%). Mức lương cơ bản là 

như nhau cho tất cả các công nhân may, bất luận thâm niên và trình độ tay nghề của 

họ.  

• Bảng lương thực tế (màu đên) dựa theo lương sản phẩm. SH áp dụng chỉ tiêu sản xuất 

cho công nhân. Ví dụ, nếu một công nhân vượt chỉ tiêu sản xuất 20%, thì họ sẽ được 

thưởng năng suất cao hơn 20% so với lương sản phẩm bình thường (xem Bảng 11). 

Trong trường hợp các công nhân mới có giá trị sản xuất theo lương sản phẩm thấp 

hơn mức lương cơ bản, thì họ được trả chênh lệch để đảm bảo rằng mức lương của họ 

không thấp hơn lương tối thiểu (trường hợp của Công nhân May 1 trong Bảng 11).  

 
24 Lương trọn gói có nghĩa là một nhân viên được đưa ra một bộ chỉ tiêu và chỉ số đánh giá hoạt động cho mỗi 
tháng. Nếu họ hoàn thành, họ sẽ nhận được toàn bộ tiền lương; nếu không, lương sẽ được khấu trừ theo tỷ lệ 
hoàn thành. Nếu vượt chỉ tiêu, họ sẽ nhận được tiền thưởng.  
25 Theo các nhà quản lý được phỏng vấn trong nghiên cứu này, chi phí lao động bình quân trên phút (ròng) dao 
động từ 400-500 đồng.  



 

• Lương làm thêm giờ được tính bằng cách nhân lương sản phẩm theo giờ trong tháng 

với 150% (cho ngày thường) và 200% (cho Chủ nhật). Trong tháng 7/2020, công 

nhân may 2 làm việc tổng cộng 44 giờ làm thêm (theo luật giới hạn làm thêm là 30 

giờ/tháng) trong khi công nhân May 1 và 3 thuộc các dây chuyền sản xuất khác nhau, 

hoàn toàn không làm thêm giờ. Làm thêm nhiều giờ không khiến tiền lương làm thêm 

giờ cao hơn cho công nhân mà thưởng năng suất cũng cao hơn khi công nhân vượt chỉ 

tiêu sản xuất hàng tháng. Với thời gian làm thêm vượt trội, công nhân May 2 kiếm 

được nhiều hơn 30% so với công nhân May 3 có giá trị sản xuất theo lương sản phẩm 

tương tự trong giờ bình thường (Bảng 11). 

 

Bảng 11: Bảng lương mẫu của SH tháng 7/2020 (Đơn vị tính: đồng Việt Nam) 
Mã Thành phần lương Công thức  May 1 May 2 May 3 

A Lương cơ bản Lương tối thiểu+15.27% 3,954,000 3,954,000 3,954,000 
B Bảo hiểm xã hội & y 

tế 
10.5% của A 415,170 415,170 415,170 

C Phí công đoàn Mức cố định  30,000 30,000 30,000 
D Ngày làm việc  26.93 26.00 25.93 
E Lương sản phẩm (cả 

tháng) cho giờ bình 
thường 

SAM/1 sản phẩm x số sản 
phẩm x lương cho 1 sản 
phẩm 

3,105,152 7,852,846 7,411,642 

F Đền bù lương  
Áp dụng khi E< (AxD) 

(AxD) - E 990,062 - - 

G Ngày nghỉ có lương  0.1 - 1.1 
G’ Ngày nghỉ có lương 

(tiền) 
G x (A/26 days) 9,505 - 167,284 

H Giờ làm thêm (trong 
tuần) 

 - 35.0 - 

H’ Lương ngoài giờ 
(trong tuần) 

(E/26*8) x H x 150% - 1,982,089 - 

K Giờ làm thêm (Chủ 
nhật) 

 - 9.0 - 

K’ Lương ngoài giờ 
(Chủ nhật) 

(E/26*8) x K x 200% - 604,065 - 

I Phụ cấp chuyên cần 
Trả cho công nhân đi 
làm ít nhất 23 
ngày/tháng 

Fixed rate 600,000 600,000 600,000 

J Phụ cấp xăng xê 
02 mức tuỳ thuộc độ 
xa 

Fuel allowance rate x D 150,000 72,500 150,000 

L Thưởng năng suất 
Áp dụng khi công nhân 
vượt chỉ tiêu sản xuất 

Số sản phẩm vượt chỉ tiêu x 
lương cho một sản phẩm x% 
số vượt chỉ tiêu 

310,515 947,627 370,582 

M Các khoản phụ cấp 
và thưởng khác 
(thưởng kỹ năng, hỗ 

Mức cố định 50,000 700,000 - 



 

trợ công nhân mới, 
v.v.) 

N Tiền ăn (13,000 
đồng/ngày) 

13,000 x D 351,000 338,000 338,000 

O Tổng thu nhập [E+F+G’+H’+K’+I+J+L+M+N] 5,566,234 13,097,127 9,037,508 
P Thu nhập ròng O-{B+C+N} 4,770,064 12,313,957 8,254,338 

Nguồn: trích bảng lương mẫu tháng 7/2020 do Phòng nhân sự công ty SH cung cấp, tháng 4/2021 

Thêo giám đốc nhân sự của SH, việc tăng ca là điều không mong muốn của người sử dụng lao 

động không chỉ vì rủi ro không tuân thủ luật mà còn vì tiền làm thêm giờ gây tốn kém cho 

công ty. Tuy nhiên, có những trường hợp thời gian thực hiện quá ngắn hoặc dây chuyền sản 

xuất bị đình trệ do thiếu lao động, sự cố máy móc, và những sự cố khác. Nhu cầu làm thêm 

giờ của công nhân không cao như ở các công ty khác vì một công nhân may có kinh nghiệm 

có thể kiếm được nhiều hơn mức lương đủ sống trong thời giờ bình thường (trường hợp của 

công nhân May 3).  

  



 

5. Thương lượng lương 

Khi xem xét tính chất phức tạp của hệ thống lương, đặc biệt là lương sản phẩm và mối liên hệ 

với giá gia công và mức lương tối thiểu vùng, câu hỏi đặt ra đối với người lao động và các cấp 

công đoàn là làm thế nào để tiến hành thương lượng tập thể để quá trình thương lượng không 

chỉ tác động đến tiền lương danh nghĩa mà còn ảnh hưởng đến lương sản phẩm thực tế. Do 

đó, trong chương này, chúng tôi cố gắng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến thương lượng 

lương sản phẩm trước khi đưa ra các khuyến nghị cho các kỹ thuật thương lượng trong 

chương cuối.  

Nghiên cứu kinh điển của William Brown có tiêu đề “Thương lượng lương sản phẩm” vào 

năm 1973 đã chỉ ra rằng thương lượng lương sản phẩm bị tác động bởi hai yếu tố - thị trường 

– gồm thị trường lao động và thị trường sản phẩm - và khả năng thương lượng. Khi tỉ lệ thất 

nghiệp thấp, thì chính thị trường sản phẩm chứ không phải thị trường lao động có tác động 

về mặt kinh tế đến việc xác định lương sản phẩm. Mặt khác, khả năng thương lượng của người 

lao động phụ thuộc vào "sự gắn kết " giữa tập thể người lao động và người đại diện của họ. 

Trong trường hợp ngành dệt may Việt Nam, ngoài yếu tố thị trường và khả năng thương 

lượng của người lao động, các quy định của Nhà nước về tiền lương (đặc biệt là việc điều 

chỉnh lương tối thiểu hàng năm) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ấn định mức lương 

và đàm phán lương tại nơi làm việc.  

Mối liên hệ giữa lương tối thiểu và lương sản phẩm 

Bất luận công ty may áp dụng hệ thống trả lương nào, mức lương cơ bản được giữ ở mức quy 

định tối thiểu (lương tối thiểu + 12%) hoặc cao hơn một chút (mức chênh lệch nếu có là rất 

nhỏ, dao động từ 0,5% đến 3,7% trong ví dụ của chúng tôi). Do đó, trong hệ thống trả lương 

theo giờ hoặc lương sản phẩm bán phần, lương tối thiểu chiếm 50-75% tổng thu nhập trung 

bình của một công nhân may. Do mức lương cơ bản (và một số khoản phụ cấp) được gắn với 

mức lương tối thiểu, bất cứ khi nào lương tối thiểu được điều chỉnh, nó sẽ làm tăng thu nhập 

thực tế cũng như các khoản thuế của tất cả người lao động trong các hệ thống trả lương này.  

Tuy nhiên, trong hệ thống lương sản phẩm, lương tối thiểu không ảnh hưởng trực tiếp đến 

thu nhập thực tế của người lao động; mà nó chỉ xác định số tiền thuế mà người sử dụng lao 

động và người lao động phải trả hàng tháng. Tuy nhiên, người ta có thể lập luận rằng khi 

lương tối thiểu được điều chỉnh, mức lương trên thị trường lao động được nâng lên, các công 

ty trả lương sản phẩm sẽ phải tăng lương sản phẩm cho công nhân để cạnh tranh. Trước hết, 

khi lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm, các công ty trả lương sản phẩm sẽ so sánh 

mức lương mới với thu nhập trung bình mà công nhân của họ kiếm được trong giờ làm việc 

bình thường. Ví dụ, một công ty đang trả cho mỗi phút là 500 đồng, có nghĩa là trong một 

tháng tiêu chuẩn với 12.480 phút, một công nhân trung bình sẽ kiếm được 6.240.000 đồng 
(lương gộp), cao hơn so với lương tối thiểu hiện hành.  



 

Tuy nhiên, khi tình trạng thiếu lao động ở các tỉnh công nghiệp ngày càng trở nên trầm trọng, 

người sử dụng lao động cần đảm bảo rằng mức lương của họ phải cạnh tranh để giữ chân 

những người lao động có tay nghề cao. Do đó, nếu các công ty khác vì điều chỉnh lương tối 

thiểu mà tăng thu nhập bình quân cho người lao động, khiến việc trả lương sản phẩm như 

trước đây không còn cạnh tranh, thì các công ty trả lương sản phẩm sẽ phải xem xét lại mức 

lương. Trong thực tế, nâng lương sản phẩm là phương án cuối cùng cho các công ty trả lương 

sản phẩm trong ngành dệt may vì giá gia công được khách hàng quốc tế chấp nhận hiếm khi 

tăng trong những năm qua. Theo nhiều nghiên cứu, giá gia công tại Việt Nam và các nước sản 

xuất hàng may mặc khác giữ nguyên hoặc giảm trong thập kỷ qua (Anner 2015, Do 2016). Do 

đó, các công ty trả lương sản phẩm trước tiên sẽ cố gắng tăng năng suất bằng cách đầu tư vào 

năng lực quản lý và công nghệ, cắt giảm chi phí và giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm (ví dụ bằng cách 

áp dụng công nghệ mới hoặc kỹ thuật sản xuất tinh giản). Trong một số trường hợp, người 

sử dụng lao động thậm chí tăng chỉ tiêu sản xuất hoặc giảm lương sản phẩm đơn vị để ép 

người lao động làm việc nhiều hơn nhằm đảm bảo mức thu nhập tương đương. Theo các công 

ty trả lương sản phẩm được phỏng vấn, chi phí mỗi phút của họ đã thực sự giảm hoặc giữ 

nguyên trong thập kỷ qua do họ phải cạnh tranh trong nước và quốc tế về các đơn đặt hàng. 

Đồng thời, các công ty này cũng báo cáo mức tăng năng suất hằng năm từ 5-15%. Trong một 

số trường hợp, hiệu suất dây chuyền vượt tỷ lệ hiệu suất tiêu chuẩn 10 - 20%.   

Thị trường sản phẩm và Thương lượng chuỗi cung ứng 

Như đã trình bày, thị trường sản phẩm có lẽ là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất đến cách 

xác định và điều chỉnh tiền lương trong các nhà máy dệt may ở Việt Nam. Các nhà sản xuất 

chuyên về các sản phẩm cao cấp hoặc tham gia vào các công đoạn có giá trị cao hơn trong 

chuỗi giá trị (FOB, ODM hoặc OBM) có khả năng thương lượng tốt hơn với khách hàng (về 

thời gian sản xuất tiêu chuẩn, giá đặt hàng và thời gian giao hàng) và nhận tỷ suất lợi nhuận 

cao hơn nhiều. Do đó, các nhà máy này có thể trả lương cho người lao động cao hơn và ít gây 

áp lực hơn về năng suất và thời gian làm thêm. Như đã trình bày ở Chương 4, một công ty 
may của Việt Nam trả được mức lương đủ sống cho dù vẫn áp dụng hệ thống lương sản phẩm.  

Mặt khác, đối với các nhà thầu phụ gia công không có khả năng thương lượng với người mua 

về thời gian sản xuất tiêu chuẩn hoặc giá gia công, họ phải chật vật giữa việc hạ giá thành để 

cạnh tranh đơn hàng và đảm bảo trả lương cạnh tranh để giữ công nhân của họ. Đối với những 

nhà sản xuất này, họ có xu hướng áp dụng các chiến thuật sau:  

• Đặt hạn mức sản lượng cao để ép công nhân làm việc nhanh hơn, năng suất hơn;  

• Buộc công nhân làm việc thêm nhiều giờ mà không trả tiền làm thêm giờ để đạt hạn 

mức sản lượng;  

• Giảm giá trị quy định cho mỗi đơn vị sản phẩm. Ví dụ: trước đây 100 sản phẩm được 

200 giầy, bây giờ 120 sản phẩm mới được 200 giây.  

• Chuyển một phần đơn hàng cho nhà thầu phụ 

• Sử dụng lao động mùa vụ 



 

• Bớt chi phí bằng cách trốn thuế hoặc cắt giảm các khoản phúc lợi (như suất ăn nghèo 

nàn hơn) 

Tình trạng ‘đấu thầu ngầm’ của các công ty trung gian càng làm trầm trọng thêm tình hình vì 

nó đẩy giá gia công xuống sâu hơn, dẫn đến cuộc đua xuống đáy.  

Một số tổ chức công đoàn quốc tế và các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra các sáng kiến để hạn 

chế tác động của hành vi mua hàng không công bằng, ví dụ như:  

✓ Sáng kiến ACT của công đoàn IndustriALL: ACT có mục tiêu đạt được mức lương đủ 

sống cho công nhân dệt may bằng cách thúc đẩy việc thương lượng tập thể 3 bên giữa 

các nhãn hàng, công đoàn quốc gia và hiệp hội các nhà sản xuất hàng dệt may. Cho đến 

nay, việc thương lượng đang được tiến hành ở Campuchia và Myanmar nhưng chưa 

có kết quả.   

✓ Liên minh Lương đủ sống Toàn cầu26: là liên minh của một nhóm các tổ chức phi chính 

phủ quốc tế bao gồm SAI, Fair Trade, ISEAL và Rainforest Alliance nhằm thúc đẩy áp 

dụng các tiêu chuẩn lương đủ sống của Anker. Liên minh hợp tác chặt chẽ với các nhãn 

hàng thành viên và nhà bán lẻ của họ để đảm bảo rằng các nhà cung cấp cho các công 

ty này ở 40 quốc gia đang phát triển trên thế giới sẽ cố gắng đạt được mức lương đủ 

sống được tính bằng phương pháp Anker.  

✓ FWF cung cấp cách tính chi phí và thang lương đủ sống:27 FWF là một tổ chức phi 

chính phủ của Hà Lan làm việc với các thương hiệu dệt may châu Âu và các nhà bán lẻ 

để đảm bảo điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của họ. FWF khuyến khích các 

thương hiệu thành viên trả giá đặt hàng đủ để các nhà cung cấp của họ trả mức lương 

đủ sống cho công nhân. Tuy nhiên, khi nhà máy dệt may làm việc với một số thương 

hiệu thì tình hình trở nên phức tạp. Do đó, từ đầu năm 2021, FWF đã cung cấp một 

công cụ tính toán chi phí lao động cho phép thương hiệu và nhà cung cấp của họ tính 

toán công khai giá gia công cần thiết để đảm bảo rằng thương hiệu góp phần trả lương 

đủ sống cho công nhân. 

Cho đến nay, những sáng kiến quốc tế này đã thu được thành công hạn chế. Sự chênh lệch 

quyền lực giữa nhãn hàng và các nhà cung cấp hàng dệt may có nghĩa là các  nhãn hàng không 

thấy cần thiết phải tham gia vào các cuộc thương lượng tập thể.  

NLĐ thương lượng lương sản phẩm  

Quá trình thương lượng tập thể chính thức chưa bao giờ bao gồm lương sản phẩm. Theo các 

công đoàn cơ sở, lương sản phẩm rất phức tạp, thay đổi tùy theo từng sản phẩm và từ khách 

hàng này sang khách hàng khác. Thông thường, bộ phận kinh doanh/bán hàng chịu trách 

nhiệm đàm phán giá sản xuất và phân bổ đơn hàng cho các chuyền và bộ phận. Do đó, các 
 

26 Xem trang web của Liên minh Tiền lương Đủ sống Toàn cầu tại đây: https://www.globallivingwage.org/ 
27 Xem giới thiệu về cách tiếp cận lương đủ sống của FWF tại đây: https://www.fairwear.org/programmes/lw-
tools-and-benchmarks/ 



 

giám đốc sản xuất và tổ trưởng được cung cấp một mức chi phí cố định cho từng dòng sản 

phẩm mà chính họ cũng không thể thay đổi. Trong hầu hết các trường hợp, các cán bộ công 

đoàn cũng không có đầy đủ thông tin về cách xác định lương sản phẩm. Ở các công ty lớn 

hơn, công nhân có thể thông qua ứng dụng trên điện thoại mà công ty cung cấp để biết họ 

kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày bằng cách nhập số lượng sản phẩm đã hoàn thành và mã 

cho từng dòng sản phẩm. Tuy nhiên, các công thức đằng sau những con số này là bí mật đối 

với tất cả công nhân và đa số các nhà quản lý. Trong một cuộc phỏng vấn với trưởng bộ phận 

kinh doanh của một công ty FDI, bà thừa nhận rằng mức lương thực tế áp dụng cho công 

nhân và cách tính lương tại nhà máy của bà là bí mật và bản thân bà cũng không biết về thông 

tin này. Sau đó, chúng tôi đã phỏng vấn giám đốc điều hành của công ty, ông đã giải thích cho 

chúng tôi về công thức tính lương sản phẩm nhưng yêu cầu chúng tôi giữ bí mật thông tin với 

nhân viên của chính công ty ông ấy.  

Sự phức tạp và thiếu minh bạch trong việc quy định lương sản phẩm có nghĩa là quá trình 

thương lượng tập thể chỉ giới hạn ở các khoản phụ cấp như phụ cấp chuyên cần, đi lại, gửi 

trẻ, sử dụng điện thoại, chỗ ở hoặc bữa ăn ca không liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, 

những khoản phụ cấp này chỉ chiếm 10-15% thu nhập bình quân của lao động ăn lương sản 

phẩm. Lương cơ bản gắn liền với lương tối thiểu và trong trường hợp lao động ăn lương sản 
phẩm, lương cơ bản không thực sự ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của họ. 

Do đó, công nhân trong hệ thống lương sản phẩm chỉ có thể dựa vào cảm nhận chủ quan của 

mình về độ phức tạp của sản phẩm để đánh giá mức lương sản phẩm của mình có quá thấp 

hay không. Công nhân cũng sẽ phản ứng khi DN tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa thời gian 

sản xuất tiêu chuẩn và năng suất thực tế bằng cách ép công nhân làm việc năng suất hơn với 

mức lương sản phẩm thấp hơn. Hộp 5 là một ví dụ về G10, một công ty cổ phần hóa gần Hà 

Nội. Năm 2009, công ty đã điều chỉnh lương sản phẩm mà không tham khảo ý kiến của người 

lao động, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ dưới các hình thức nghỉ ốm hàng loạt và bỏ việc hàng 

loạt. Ban lãnh đạo ban đầu nhượng bộ bằng cách bù lương trong 3 tháng nhưng sau đó phải 

chấp nhận thực tế là khoảng 2.000 công nhân đã bỏ việc trong vòng một năm.  

Hộp 5: Thương lượng tập thể lương sản phẩm 

Năm 2009, G10 đối diện với áp lực cạnh tranh gay gắt và buộc phải nâng cao năng suất. Công ty đã áp 

dụng 02 giải pháp chính: (i) lắp đặt hệ thống theo dõi sản xuất có tên ‘G-Pro’. Công nhân phải quét mã 

sản phẩm sau khi hoàn thành, sau đó, hệ thống sẽ cập nhật năng suất của mọi công nhân và dây chuyền 

sản xuất trong thời gian thực. Bất kỳ công nhân hoặc dây chuyền nào chậm lại sẽ được gọi tên trên 

loa; (ii) Bộ phận Kỹ thuật Công nghiệp (IE) đo lại thời gian sản xuất thực tế của các dòng sản phẩm 

chủ chốt để tìm ra cách cải thiện năng suất.  

Sau một tháng nghiên cứu, bộ phận IE đã đề xuất với ban giám đôc giảm một nửa số thời gian sản 

xuất. Một công nhân nhớ lại: “Số giây cho mỗi 100 sản phẩm đã được giảm hai lần. Lúc đầu, thời gian 

giảm từ 75 giây [cho mỗi 100 sản phẩm] xuống còn 53 giây. Bọn tôi đã tranh luận với bên IE rằng 53 

giây là không thể, và từ chối ký tên đồng thuận. Một ngày sau, người quản lý, trưởng ca và người bên 

IE gọi chúng tôi đến văn phòng và giải thích rằng 53 giây không phải là lương thực tế mà chúng tôi 

nhận được. Đó chỉ là mức thấp nhất. Họ bảo số tiền thực tế chúng tôi sẽ nhận được cao hơn nhiều tùy 

theo độ phức tạp của các sản phẩm. Chúng tôi đã bị thuyết phục và chấp nhận. Lúc đầu, tất cả các mặt 



 

hàng đều trên 53 giây, cao hơn tiêu chuẩn nên chúng tôi rất vui. Nhưng sau một thời gian, bên IE bắt 

đầu đo lường lại năng suất của chúng tôi. Họ bí mật đo chỉ một hoặc hai công nhân và họ tuyên bố rằng 

năng suất thực tế là 43 giây cho 100 sản phẩm. Vì vậy, ban giám đốc giảm xuống còn 43 giây. Chúng tôi 

phàn nàn với giám đốc nhà máy và bà ấy nói rằng việc giảm số giây là nhằm duy trì sự công bằng giữa 

các công nhân. Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu! Nhưng tôi không thấy công bằng. Tôi làm ở cuối dây 

chuyền, nên phải cầm toàn bộ sản phẩm khá là nặng và vì thế tôi bị chậm. Đó là lý do tại sao năng suất 

của tôi thấp hơn những người ở đầu chuyền, nơi họ chỉ xử lý phần cổ tay hoặc cổ áo.” 

Trước khi lương sản phẩm mới được áp dụng, công nhân được yêu cầu đến khu vực làm mẫu để quan 

sát công nhân may mẫu. Tất cả công nhân đều không đồng ý với lương sản phẩm mới. Một nữ công 

nhân cho biết: “Chúng tôi rất tức giận nhưng không biết kêu đâu. Cán bộ công đoàn ở tổ tôi cũng là một 

công nhân lâu năm. Cô ấy cũng tức giận về việc cắt giảm nhưng cô ấy không thể phàn nàn với bên công 

đoàn vì cán bộ công đoàn cấp trên của cô ấy là trưởng xưởng. Tổ trưởng biết chúng tôi không đồng ý 

về quyết định này nhưng cô ấy im lặng.Tôi đoán cô ấy thân với trưởng ca và có kể lại những gì chúng 

tôi nói. Chủ tịch công đoàn công ty tôi chưa gặp bao giờ. Tôi chỉ biết tên bà ấy vì tôi nhìn thấy chữ ký 

trong thông báo đưa cho chúng tôi. Bà ấy chỉ làm về công đoàn và có hẳn văn phòng riêng. Cán bộ công 

đoàn tổ chỉ thu phí công đoàn và thăm hỏi công nhân ốm đau”. 

Gần 500 công nhân Xí nghiệp 5 đã xin nghỉ ốm 02 ngày để phản đối mức lương sản phẩm mới. Do đó, 

ban quản lý đã đồng ý bù thêm một khoản để đảm bảo người lao động có thu nhập bằng với tháng 

trước khi áp dụng mức lương mới. Các công nhân đồng ý trở lại làm việc. Tuy nhiên, sau 2 tháng đầu 

tiên, tiền đền bù giảm dần trong khi phụ cấp chuyên cần tăng lên. Đối với những công nhân không đạt 

mức lương sản phẩm bằng mức lương tối thiểu, công ty bù lương (bằng mức lương tối thiểu) trong 

ba tháng liên tục. Một công nhân nhớ lại sau khi lương sản phẩm mới được áp dụng: “Chúng tôi yêu 

cầu ban giám đốc tăng SAM nhưng bên IE cho biết họ chỉ có thể tăng 1-2 giây vì 43 giây đã là tiêu chuẩn 

ở các nước khác. Lương vẫn thấp mặc dù chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn. Ví dụ như tuần trước, chúng 

tôi phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối để đạt hạn mức sản lượng trong ngày”.  

Một năm sau khi điều chỉnh mức lương, gần 2.000 công nhân đã rời công ty. Công ty cố gắng tuyển 

dụng hơn 1.000 công nhân mới vào cuối năm 2010 nhưng không thể đạt công suất tối đa do thiếu lao 

động.  
(Tác giả phỏng vấn người lao động từ năm 2009 đến năm 2010) 

Trong nhiều trường hợp khác, công nhân đình công để yêu cầu lương sản phẩm cao hơn, chỉ 

tiêu sản lượng thấp hơn, trả lương làm thêm giờ và quan trọng nhất là tính minh bạch của 

việc tính toán lương sản phẩm.28 Ví dụ như vụ 500 công nhân của Vast Apparel, một công ty 

may mặc của Đài Loan ở tỉnh Quảng Nam, đình công 2 ngày buộc công ty cho phép cán bộ 

công đoàn cơ sở và đại diện NLĐ tham gia vào việc tính toán đơn giá và công khai giá sản 

phẩm cho tất cả công nhân.29  

 
28 Xem ví dụ về các cuộc đình công tự phát do lương sản phẩm thấp: 1) Cuộc đình công ở Quảng Nam: 
https://zingnews.vn/hang-tram-cong-nhan-o-quang-nam-dinh-cong-post848022.html; 2) 
https://laodong.vn/archived/nguoi-dinh-cong-bat-ngo-bi-duoi-viec-725134.ldo; 3) Lương sản phẩm không rõ ràng 
dẫn đến đình công ở TP.HCM: https://nld.com.vn/cong-doan/can-tinh-voi-cong-nhan-20200212202357911.htm 
29 https://baoquangnam.vn/lao-dong-viec-lam/vu-ngung-viec-tap-the-o-cong-ty-tnhh-mtv-vast-apparel-giai-quyet-
cac-kien-nghi-cua-cong-nhan-61172.html 

https://zingnews.vn/hang-tram-cong-nhan-o-quang-nam-dinh-cong-post848022.html
https://laodong.vn/archived/nguoi-dinh-cong-bat-ngo-bi-duoi-viec-725134.ldo


 

Các hành động tập thể tự phát của công nhân mặc dù có hiệu quả trong một số trường hợp 

nhất định, khó có thể dẫn đến những thay đổi hệ thống; thay vào đó, thương lượng lương sản 

phẩm nên được lồng ghép trong quá trình thương lượng tập thể chính thức. Điều quan trọng 

là các cán bộ công đoàn cần phải có hiểu biết đầy đủ về hệ thống lương sản phẩm và cách 

lương sản phẩm được xác định và thương lượng để tham gia thương lượng tiền lương với 

người sử dụng lao động. Nếu quá trình thương lượng chỉ giải quyết mức lương cơ bản và các 

khoản phụ cấp ngoại biên như trước giờ, thì người lao động sẽ không được hưởng lợi nhiều 

từ kết quả thương lượng và như vậy, họ mất niềm tin vào tổ chức công đoàn và hoạt động 
thương lượng.  

  



 

6. Kết luận và khuyến nghị 
 

Một bài học quan trọng rút ra từ nghiên cứu này là trở ngại đầu tiên và quan trọng nhất đối 

với thương lượng tiền lương chính là sự thiếu minh bạch thông tin và hiểu biết về cách tính 

lương, cách thương lượng và ấn định tiền lương trong chuỗi cung ứng hàng dệt may toàn cầu. 

Thực tiễn tiền lương trong chuỗi giá trị toàn cầu không được xác định bởi ban quản lý và 

công nhân trong nhà máy mà bởi sự cân bằng quyền lực giữa công ty mua hàng và nhà cung 

cấp, quá trình mua hàng trong ngành, sự biến động của thị trường sản phẩm và bối cảnh 

chính trị và pháp lý tổng thể của đất nước. Do đó, sau nghiên cứu này nên có các nghiên cứu 

chuyên sâu khác về thực tiễn tiền lương và tác động đối với người lao động cũng như trong 

các ngành công nghiệp khác. Dựa trên những phát hiện của nghiên cứu ban đầu này, nhóm 

nghiên cứu có các khuyến nghị sau:  

• Ngoài việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng hằng năm, Hội đồng Tiền lương Quốc 

gia có thể xem xét ban hành Hướng dẫn tiền lương hằng năm bao gồm các chỉ số như 

mức lương bình quân theo vùng và ngành, CPI theo vùng, chi phí sinh hoạt cơ bản theo 

vùng, v.v. Những hướng dẫn về tiền lương như vậy rất quan trọng để các nhà đàm 

phán công đoàn và người sử dụng lao động tham khảo trong quá trình đàm phán với 

khách hàng cũng như trong quá trình điều chỉnh hệ thống lương (xem ví dụ ở Biểu 5)  

• Công đoàn phối hợp với cơ quan quản lý lao động và hiệp hội doanh nghiệp nên thu 

thập thông tin và dữ liệu chi tiết về hệ thống lương trong các ngành khác nhau và các 

loại hình doanh nghiệp khác nhau, chú trọng đến hệ thống lương theo giờ và lương 

sản phẩm như nhau. Cơ sở dữ liệu như vậy rất quan trọng để các nhà đàm phán công 

đoàn bắt đầu thương lượng tiền lương.  

• Công đoàn cần phát triển đội ngũ chuyên gia tiền lương trong hệ thống công đoàn, 

những người này có thể tư vấn cho các nhà đàm phán công đoàn về các hệ thống lương 

khác nhau;  

• Điều quan trọng là người sử dụng lao động phải đưa các đại diện người lao động ở cấp 

doanh nghiệp vào cuộc thảo luận về việc ấn định lương sản phẩm và đo lường thời 

gian sản xuất tiêu chuẩn (trong trường hợp sản phẩm mới). Các tổ chức công đoàn 

nên yêu cầu người sử dụng lao động minh bạch về cách tính lương sản phẩm cho mọi 

lao động; những thay đổi về lương sản phẩm phải được tham vấn trước với người lao 

động và đại diện của họ 

• Bắt đầu đối thoại/thương lượng với các thương hiệu/người mua chủ chốt và các nhà 

cung cấp của họ tại Việt Nam (TLĐLĐVN đã bắt đầu dự án này với Inditex và chuỗi 

cung ứng của tập đoàn tại Việt Nam). TLĐLĐVN có thể học hỏi kinh nghiệm của ACT 

ở Campuchia và Myanmar. 

• Xem xét làm việc với các tổ chức công đoàn quốc tế để thu hút các thương hiệu lớn ký 

kết các thỏa thuận khung cho chuỗi cung ứng của họ 



 

• Các tổ chức công đoàn có thể xem xét áp dụng một phương pháp lương đủ sống nhất 

quán không những để đàm phán tại hội đồng tiền lương quốc gia mà còn để hỗ trợ 

quá trình thương lượng tập thể ở các cấp địa phương    

• Các tổ chức công đoàn nên tiến hành đánh giá thường xuyên về chênh lệch lương theo 

giới trong ngành dệt may (và các ngành liên quan nếu có thể) để xác định nguyên nhân 

gốc rễ của vấn đề này. Đặc biệt, lao động nữ và các quyền lợi cụ thể của họ phải được 

đề cập một cách công bằng trong các cuộc đàm phán với người sử dụng lao động về 

tiền lương, lương sản phẩm và điều kiện làm việc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 5: Ví dụ về thông tin được sử dụng trong các cuộc đàm phán lương 

Trong phần lớn các hệ thống, thương lượng tập thể về lương tập trung vào lạm phát, thường 

được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Ở Thụy Điển,1 lạm phát cũng như năng suất, điều kiện 

thị trường lao động trong nước và khả năng cạnh tranh quốc tế được tính đến khi thương 

lượng tiền lương trong khi ở Bỉ,1 lương được liên kết với chỉ số giá tiêu dùng cụ thể. Lạm phát 

cũng là một tiêu chí quan trọng trong việc sửa đổi mức lương ở các quốc gia nơi thương lượng 

chủ yếu diễn ra ở cấp ngành quốc gia. Ví dụ như trường hợp của Thụy Sĩ, Bắc Macedonia và 

Nam Phi. Ở Uruguay, các thỏa thuận tập thể ngành thường bao gồm việc điều chỉnh mức 

lương để bù đắp cho khoản thiệt hại về lương thực tế do lạm phát. Các khía cạnh khác được 

xem xét khi ra quyết định tiền lương trong các hệ thống đó bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, 

xu hướng thị trường lao động ngành và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong 

ngành, thu nhập bình quân, năng suất, lợi nhuận và lợi ích xã hội. Trong các hệ thống mà 

thương lượng cấp doanh nghiệp chiếm ưu thế, như ở Chile, Serbia và Ireland, thương lượng 

tập thể về tiền lương thường sẽ xem xét khía cạnh lạm phát cũng như hiệu quả hoạt động và 

năng suất của doanh nghiệp/lĩnh vực. Ở Chile, nhiều thỏa thuận tập thể đưa ra điều khoản tự 

động điều chỉnh mức lương do thay đổi giá tiêu dùng. 

Ở một số nước, việc ấn định tiền lương thông qua thương lượng tập thể tuân theo các quy tắc 
hoặc hướng dẫn về tiền lương dựa trên các tiêu chí đã được thỏa thuận giữa các đối tác xã hội 
và trong một số trường hợp, nó được tạo ra bởi các nguồn được cả hai bên chấp nhận. Tại Bỉ, 
Hội đồng Kinh tế Trung ương lưỡng đảng quốc gia ước tính mức lợi nhuận tối đa hiện có1 1 cho 
việc tăng chi phí tiền lương thông qua thương lượng tập thể dựa trên ước tính chi phí lao động 
tại các đối tác thương mại chính của nước này. 1.  Ở Thụy Điển, các đối tác xã hội từ các lĩnh vực 
công nghiệp chịu nhiều cạnh tranh quốc tế nhất đã đồng ý về việc tăng tổng lương làm tiền đề 
cho các lĩnh vực còn lại.1 Văn phòng Hòa giải Quốc gia Thụy Điển giám sát việc cung cấp các số 
liệu thống kê công khai về lương và thúc đẩy quá trình hình thành tiền lương theo một sự đồng 
thuận rộng rãi mà khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia kết hợp với mức tăng lương thực 
tế và mức sử dụng lao động cao sẽ định hướng quá trình đóTại Nhật Bản, số liệu thống kê về 
năng suất lao động do Trung tâm Năng suất Nhật Bản cung cấp được các tổ chức công đoàn và 
người sử dụng lao động tin tưởng vì nó phản ánh chính xác xu hướng của ngành và được sử 
dụng làm cơ sở cho việc tham vấn quản lý lao động cũng như cho công đoàn và cấp quản lý thảm 
khảo trong các cuộc đàm phán. Ở Hàn Quốc, cả tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động 
đều sử dụng rộng rãi các ấn phẩm nghiên cứu và thống kê của Viện Lao động Hàn Quốc.1 

(Nguồn: thông tin do ILO - INWORK cung cấp) 
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