
 

 

CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /2020/NĐ-CP 

DỰ THẢO 

          

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

tiền lương quốc gia 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của 

Bộ luật Lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại khoản 2 

Điều 92 của Bộ luật Lao động. 

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy 

định tại Nghị định này. 

Điều 3. Chức năng của Hội đồng tiền lương quốc gia 

Hội đồng tiền lương quốc gia thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ 

về mức lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối thiểu theo 

tháng và mức lương tối thiểu theo giờ) và chính sách tiền lương đối với người 

lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình hình 

tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, quan hệ cung cầu lao động, việc làm và thất nghiệp trong nền kinh tế làm 

cơ sở xác định mức lương tối thiểu. 
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2. Xây dựng báo cáo về mức lương tối thiểu của người lao động gắn 

với các yếu tố xác định mức lương tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ 

luật Lao động. 

3. Định kỳ rà soát, xác định mức sống tối thiểu của người lao động và gia 

đình người lao động làm cơ sở xác định phương án điều chỉnh mức lương tối 

thiểu theo từng thời kỳ. 

4. Hằng năm, tổ chức thương lượng trên cơ sở đó khuyến nghị với 

Chính phủ phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao 

gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ). 

5. Tư vấn, khuyến nghị với Chính phủ về chính sách tiền lương áp 

dụng chung đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Hội đồng tiền lương quốc gia có tối đa 18 thành viên, bao gồm: 05 

thành viên đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 05 thành viên 

đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 05 thành viên đại diện của 

một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương và tối đa 03 

thành viên là chuyên gia độc lập. 

2. Cơ cấu tổ chức Hội đồng tiền lương quốc gia như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Ba Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

c) Các ủy viên Hội đồng, gồm:  

- Bốn Ủy viên đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bốn Ủy viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Một Ủy viên đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 

hai Ủy viên đại diện của hai hiệp hội ngành nghề có sử dụng nhiều lao động do 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thống nhất với Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam lựa chọn, đề xuất. 

- Tối đa ba Ủy viên độc lập, là các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín 

đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh 

tế - xã hội tại viện nghiên cứu, trường đại học thuộc hệ thống các viện nghiên 

cứu, các học viện, trường đại học của Việt Nam (không bao gồm viện nghiên 

cứu, trường đại học thuộc hệ thống tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam và tổ chức của người sử dụng lao động). 
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3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc 

gia là những người có trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực 

lao động, tiền lương, kinh tế - xã hội. 

4. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng 

tiền lương quốc gia theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ 

nhiệm các Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia.  

5. Hội đồng tiền lương quốc gia có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường 

trực giúp việc Hội đồng: 

a) Bộ phận kỹ thuật gồm một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực lao động, 

tiền lương, kinh tế - xã hội của các cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia Hội 

đồng và nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường 

đại học do Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia quyết định thành lập. 

b) Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng là bộ máy làm việc của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quyết định. 

Điều 6. Hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ tập thể thông qua 

các phiên họp của Hội đồng; thảo luận dân chủ, công khai, biểu quyết và kết 

luận theo đa số. 

2. Các thành viên Hội đồng, thành viên Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận thường 

trực giúp việc Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

3. Hội đồng tiền lương quốc gia có con dấu riêng, được áp dụng cơ chế tài 

chính theo định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia do ngân sách nhà 

nước bảo đảm, được bố trí thành mục riêng trong dự toán ngân sách hàng năm 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

5. Hội đồng tiền lương quốc gia được huy động chuyên gia trong nước, 

ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

Bãi bỏ Chương II và Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về tiền lương. 
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2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sau khi thống 

nhất với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lựa chọn và đề nghị hai hiệp 

hội ngành nghề có sử dụng nhiều lao động cử đại diện tham gia Hội đồng tiền 

lương quốc gia. 

3. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị 

định này có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia, gửi 

danh sách để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo ủy quyền.  

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia; lựa chọn và bổ 

nhiệm ủy viên độc lập của Hội đồng sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng tiền 

lương quốc gia. 

5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê cung cấp 

dữ liệu điều tra mức sống dân cư, điều tra lao động, việc làm, điều tra doanh 

nghiệp theo đề nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.   

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này./.  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- UB Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Tập đoàn kinh tế NN, Tổng công ty 91; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).  

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

       

Nguyễn Xuân Phúc 

 


