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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương,  

bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công  

_________________ 

 

Ngày 04 tháng 3 năm 2020 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách 

chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Tham dự cuộc 

họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 

Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phùng Xuân Nhạ và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương (Ban Chỉ đạo). Sau 

khi nghe Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính báo 

cáo, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và phát biểu của các thành viên 

Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

1. Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có 

công  là các vấn đề lớn, phức tạp, cần được chuẩn bị tốt, tạo sự đồng thuận trong 

xã hội. Đánh giá chung, các Bộ, cơ quan đã tích cực triển khai nhiệm vụ được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

a) Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát chủ trương của Nghị 

quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 và Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII, nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo của các Bộ để có ý kiến với 

tinh thần trách nhiệm cao, gửi ý kiến để các Bộ tổng hợp; tập trung chỉ đạo các 

Bộ, ngành rà soát các nhiệm vụ, đôn đốc thực hiện theo đúng lộ trình và đảm 

bảo chất lượng. 

b) Đồng ý với đề xuất thời điểm áp dụng chế độ tiền lương mới từ ngày 

01 tháng 7 năm 2021. Các năm tiếp sau, thực hiện đúng lộ trình và tiến độ theo 

Nghị quyết của Trung ương. 

c) Các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu kinh nghiệm trong 

nước, kinh nghiệm quốc tế, tham vấn ý kiến chuyên gia trong quá trình hoàn 

thiện các đề xuất, thiết kế. Các vấn đề đưa ra cần đánh giá kỹ tác động để lựa 

chọn phương án tối ưu, trong khả năng của ngân sách nhà nước. 

2. Giao Bộ Nội vụ: 

a) Tiếp tục hoàn thiện phương pháp thiết kế bảng lương trên cơ sở các yếu 

tố cụ thể thiết kế bảng lương mới quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW; quán 



2 

 

triệt nguyên tắc tiền lương cao hơn phụ cấp; nghiên cứu giảm số lượng các chế 

độ phụ cấp.  

b) Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện thiết kế các bảng 

lương. Đối với bảng lương lực lượng vũ trang, làm rõ thêm ưu, nhược điểm của 

2 phương án.  

Giao các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện, báo 

cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban thường trực để lựa chọn 

phương án thiết kế bảng lương chức vụ, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; lựa 

chọn 1 phương án thiết kế bảng lương lực lượng vũ trang, báo cáo Ban Chỉ đạo 

trước khi trình các cấp có thẩm quyền. 

c) Tổ chức một số hội nghị, hội thảo lấy ý kiến. Các vấn đề xin ý kiến cần 

được Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát trước khi lấy ý kiến rộng rãi. Đối với các 

nội dung còn nhiều ý kiến, đặc thù ngành, lĩnh vực cần báo cáo Ban Chỉ đạo 

xem xét, có ý kiến chỉ đạo. 

d) Kiện toàn Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo, tạo điều kiện tốt cho hoạt 

động của Tổ Biên tập. 

3. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Cơ quan: Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam và các cơ quan liên quan: (i) xây dựng phương án điều chỉnh 

lương hưu theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW và quy định của Luật 

bảo hiểm xã hội, phù hợp với từng thời kỳ; chú ý quan tâm đến nhóm người 

hưởng lương hưu có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 để nghiên 

cứu, đề xuất phương án thu hẹp khoảng cách chênh lệch về lương hưu của người 

người nghỉ hưu ở các thời kỳ; (ii) đánh giá kỹ tác động của đề xuất, dự kiến các 

vấn đề phát sinh trước và sau thời điểm thực hiện cải cách, trên cơ sở đó đề xuất 

các giải pháp xử lý những chênh lệch, bất hợp lý (nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thông tin, tuyên 

truyền về các nội dung, phương án điều chỉnh lương hưu của người về hưu, người 

hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng để tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

c) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách các bộ, ngành, địa 

phương: (i) chưa triển khai xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết  

số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP; (ii) chậm tiến độ trình cấp có thẩm 

quyền các đề án, nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 125/NQ-CP.  

4. Giao Bộ Tài chính: 

a) Tiếp tục cân đối nguồn để đảm bảo thực hiện cải cách theo đúng lộ 

trình, trong đó cần thiết thì giảm chi đầu tư để thực hiện cải cách, coi đầu tư cho 

con người là đầu tư phát triển. 

b) Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các định hướng chỉ đạo của 
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Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phục vụ nhiệm vụ cải cách tiền lương, có 

phân công cụ thể. 

5. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương: 

Sớm trình Bộ Chính trị, báo cáo Trung ương về Bảng phân loại chức vụ 

lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị và Hệ thống danh mục vị trí việc 

làm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. 

6. Các Bộ, cơ quan, địa phương: 

a) Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế để tạo 

cơ sở cho việc thực hiện cải cách tiền lương. 

b) Quản lý chặt chẽ nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo đúng Nghị 

quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội. 

c) Xây dựng kế hoạch cụ thể theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, gửi về Bộ Nội vụ (thường trực Ban Chỉ đạo) 

để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các các Bộ, cơ quan, địa phương biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTg, các PTTg; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;  

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TCCV,  

  ĐMDN, TH, KGVX, CN, NN, PL, TKBT; 

- Lưu: VT, KTTH (3).G   

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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