
TAP CHI KHOA HOC ĐHQGHN, KINH TẾ -  LUÂT. t XVIII, N°1, 2002

TRỢ CẤP ƯU ĐÃI XÀ HỘI TRONG HỆ TH ốNG  AN SINH • • • 
XẢ HỘI VIỆT NAM

N g u y ên  Đ ình  L iêu

Bộ Lao động Th ương binh Xả hội

Việt Nam đã trải  qua hai cuộc kháng chiến lâu dài anh dùng  hy sinh và vĩ tỉa 
Dân sô hiện nay là 77.686.000 người. Ngưòi có công vỏi cách m ạng theo qui đ ịnh ou 
pháp luật khoảng 6,3 triệu người, chiếm tỷ lệ trên 8% dân sô". Từ năm 1990 trở 1 

đây, nhịp độ tăng trưởng kinh tê của Việt Nam khá cao và tương đôi ổn định, đị 
sông của đại bộ phận  dân  cư được nâng lên, trong đó có nhóm  đôi tượng của ị 
thông an sinh xã hội như ngưòi có công, người nghi hưu trí, ngươi nghỉ do m ất  Ssi 
lao động, người già cô đơn, người tàn tật.. ..Song nhìn chung Việt Nam vẫn là m< 
nước nghèo, thu nhập bình quân tính theo đầu ngươi năm 1998 chỉ đạ t  335 u IS] 
năm 2000 đạt  400 USD; bên cạnh đó lại thường xuyên phải gánh  chịu h ậu  quả h< 
sức khôc liệt của thiên tai, bão lụt, hạn hán và chịu tác động t iêu cực của các CU( 
khủng hoảng tài chính khu vực... Điểu đó đã ảnh hưởng khá gay gắt đến việc th i  
hiện các chính sách trong hệ thông an sinh xã hội. Kết hợp hài hoà giữa t£*R 
trưởng kinh tê với phá t  tr iển xã hội trên nguyên tắc công bằng  và tiến bộ xã hội ] 
môi quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy ngay từ khi giành đil( 
độc lặp, thiêt lặp nền dân chủ cộng hoà cho tới nay, đặc biệt qua  hơn 10 năm đ ‘ 
mới, chúng ta  đã từng bước hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội, tạo môi trườn 
pháp lý hành chính thuận  lợi bằng việc ban hành chính sách, cơ chế, giải pháp cỉ 
bảo đảm cuộc sông của các nhóm đôi tượng, đặc biệt là nhóm đôi tượng ưu đãi X 
hội.

Trong năm năm trỏ lại đây, thực hiện cam kết Hội nghị thượng đỉnh thê gi( 
vê phá t  triển xã hội dược tô chức tại Copenhaghen năm 1995, Việt Nam tích cực (lâ 
mạnh phát tr iển mạng lưới an sinh xã hội bằng việc ban h à n h  các chính sách t 
chê, giải pháp và các chương tr ình Quốc gia nhằm “tạo ra mạng lưối an  sinh xã hô 
cho các đôi tượng xã hội , đặc biệt là nhóm đôi tượng thiệ t  thòi, yêu thế, đảm ha 
cuộc sông ở mức tôi thiểu cho họ trong mọi hoàn cảnh. Hệ thông chính sách, gií 
pháp của Nhà nước đóng vai trò “bà đỡ ” cho các đôi tượng nêu trên và tạo cơ h< 
cho họ phát triển, hoà nhập cộng đồng cũng như tiếp cận các hoạt  động, dịch vụ c 
bản. Đúng như quan  điểm của Chính phủ Việt Nam tại  Hội nghị Thế gi( 
Côpenhaghen 1995: “Tăng trưởng kinh tê phải gắn liền với tiến bộ và công bằng X 
hội ngay từ đầu... Không chờ đợi đến khi đạt  tới tr ình độ phá t  tr iển kinh  tế  cao ĩn( 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh t iến bộ và công bằng X 
hội để phát  triển kinh tê đơn th u ần ”. Mấy năm qua chi phí cho chương trình a 
sinh xã hội ỏ Việt Nam tăng lên từ 8.000 nghìn tỷ đồng năm 1995 lên hớn 9.300 t 
đổng năm 1997 và 12.000 tỷ đồng nảm 2001. Hơn 90% nguồn chi cho lĩnh vực nà 
chủ yêu là lấy từ nguồn ngân sách Trung ương, chỉ 0,9% là lấy từ  nguồn ngân sác
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Ju phương. Do ưu tiên đặc biệt nguồn chi hỗ trợ ưu đãi người có công vối cách 
mug nguồn chi này có lẽ vẫn được bảo đảm bằng ngân sách Nhà nước t rong năm 
rrn tới. Trong phạm vi nghiên cứu này chúng tôi tạm sử dụng khái  niệm hệ thông 
ai ánh xà hội mở rộng vì quy mô không chỉ giới hạn ở lĩnh vực ưu đài xã hội, bảo 
hển xả hội, xpá đói giảm nghèo, bảo hiểm y tê mà còn đề cập đến cả vấn dể việc 
làn thất nghiệp ...

Việc đánh  giá đúng tình hình phá t  triển của mạng lưới an sinh xã hội, các yếu 
t( cír. bản của hệ thông, các môì quan hệ qua lại của nó, từ  đó rút  ra những bài học 
kni  nghiệm, xây dựng chiến lược, một cơ chê hoạt động phù hợp, đầu tư một cách 
tioi iỉáng. cân đôi và khoa học với đầu tư phá t  tr iển kinh tê xã hội là điều r ấ t  quan 
tx)ig và cần thiết.  Sau đây sẽ bình luận sâu thêm về vấn đề trợ cấp ưu đãi xã hội 
txng hệ thông an sinh xã hội- một nguồn chi ngân sách rấ t  lớn cho một sô lượng 
rựiời khá đông đảo ở Việt Nam.

Chê độ trợ cấp vỏi ngưòi có công được thực hiện từ năm 1995 theo qui định của 
Rvp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và một sô văn bản pháp qui ban hành 
k rc  của Chính phủ. Có thể phân ra các loại trợ cấp như: Trợ cấp một lần, trợ cấp 
tiiờng xuyên hàng tháng  và một số chê độ trợ cấp khác. Những chê độ trợ cấp được 
cui đinh khá cụ thể, chi tiết, theo từng mức khác nhau cho từng diện đôi tượng. 
Ihii khẳng định rằng chê độ trợ cấp ưu đãi xã hội bước đầu phù hợp với đặc điểm 
CÌ8 phương thức quản lý kinh tê mới theo cơ chê thị trường có sự quản lý của Nhà 
iư<c và được qui định khá  hợp lý, cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng diện đôi 
ttaif được điểu chỉnh cùng vỏi sự tăng trưởng của nềa*kinh tế. Điều thàtth cong' 
rhỉt là chê độ trợ cấp này đã góp phần ôn định, từng bước nâng cao đời sông đôi 
UƠ1£ chính sách, hợp với lòng dân, đảm bảo sự công bằng trong việc thụ  hưỏng chê 
(ô ỈI đãi của ngưòi có công trong cộng đồng dân cư, công bằng giừa nhừng người có 
òrg Xin viện dẫn một chê độ trợ cấp cho đôì tượng chính sách có ý nghĩa kinh tế, 
& úi, nhân văn sâu sắc:

* Trợ cấp hàng tháng  cho ngưòi được Nhà nước phong tặng  danh hiệu cao quí' 
Ịàtrẹ Việt Nam anh hùng, bằng 2,14 mức lương tôi thiểu.

* Trớ cấp nuôi dưỡng h ành  tháng cho diện đôi tượng chính sách (thân nhân 
lê sỷ. người có công đôi với cách mạng...), cô đơn không nơi nương tựa bằng 1,76 
IUC ương tôi thiểu.

* Mức trợ cấp hàng tháng  đôi với con liệt sì, con thương, bệnh binh mất  sức 
a< đ')ng trên 61% trỏ lên đang học tại các trường cao đẳng, đại học công lập với mức 
à 40.000 dồng/ tháng  và 115.000đồng/ tháng...

Điều này khang định sự quan tâm chăm lo của Nhà nước đôi với nhừng người 
•òơa đình có công với số  lượng rất  lớn ở Việt Nam, đặc biệt đề cao tính công bàng, 
ó) ỹhần ổn định tình hình  của đất  nước, góp phần thực hiện chương t r ình  an sinh
:ãhn.
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Tuy nhiên, chê độ trợ cấp ưu đãi xã hội hiện hành  còn có những mặt  hạn  hê 
nhốt định. Điểu đáng  chú ý là mức trợ cấp còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu th iế t  ếu 
vế (lòi sông của người có công nếu như không có sự trợ giúp của cộng dồng. Có hể 
lấy trợ cấp của thương, bệnh binh nặng để minh chứng cho vấn đê nay. Theo ốt 
quà điều tra khảo sá t  tạ i  vùng Tây bắc (nơi chỉ sô sinh hoạt thấp), chỉ t ính chi hí 
lối t hieu cho sinh hoạt  hàng ngày của một người thì cần khoang 191.000 dồng/thng 
và nếu chi phí tôi th iểu  cho nhu cầu cá nhân là 235.000 đồng/ tháng. Chi phí ôi 
thiểu cho nhu cầu cá nhân bình quân trong cả nước vào khoảng 355.000 đồng/thag 
(năm 2001). Trong khi đó mức trợ cấp cho thương bệnh binh nặng năm 2001 mới hỉ 
dừng lại ỏ mức:

• Thương binh m ất  sức lao động 61%, mức trợ cấp là 266.000 đồng/tháng

• Thương binh m ấ t  sức lao động 81%, mức trợ cấp 354.000 đồng/tháng

• Bệnh binh m ất  sức lao động 61%- 70%, mức trợ cấp 227.000 đồng/tháng

• Bệnh binh m ấ t  sức lao động 71%- 80%, mức trợ cấp 314.000 đồng/tháng

Mức trợ cấp kể t rên  rõ ràng chưa thể coi đã là ưu dãi bởi chưa đảm bảo nu 
cầu tôi th iểu  nhấ t  cho bản thân, thực tê họ còn phải gánh vác việc nuôi con pu 
giúp gia đình.

Một yếu tố khẳng  định khác, là mức trợ cấp còn phụ thuộc vào chính sách tin 
lương, điểu chỉnh theo mức lương tôi thiểu là không hợp lý, chính sách tiên lưog 
tạo động lực thúc đây năng suấ t  lao động, chất lượng và hiệu quả công việc chuyn 
việc phân phôi bằng hiện vật là chủ yếu sang phân phôi theo giá trị thông qua tin 
lương, trong khi chính sách ưu đãi thông qua trợ cấp phải phù hợp với tình hìh 
kinh tê xã hội, được dảm bảo bằng ngân sách nhà nước và t ính chất  xã hội hóa ngv 
càng cao.

Trong 5 năm tỏi và giai đoạn ‘2001 -  2002, cần xác định được mục tiêu và tìi 
ra những định hướng cơ bản là:

Thứ  nhất:  cần xác định rõ môi quan hệ giữa trợ cấp ưu đãi xà hội với tình hìh 
kinh tê xã hội của đất  nước, với khả năng đảm bảo của nguồn tài chính quôc gỉ 
Thập kỳ đầu của th iên niên kỷ thứ ba này đấ t  nước ta bước vào thòi ký công nghip 
hóa. hiện đại hóa. Kinh tê xã hội tiếp tục phát  triển, thu nhập bình quản tính tho 
đầu người sè dần được nâng cao, văn hóa xã hội sẽ có những bước phát  triển tiến ô 
mới... Chúng ta cần phải  xác định một nguyên tắc là ưu đãi xã hội đối với người ó 
công với cách mạng nói chung và chê độ trợ cấp ưu đãi xã hội nói riêng phải thể hiện J 
đền đáp, t rân  trọng những hy sinh mất mát. những công hiến vô giá của người có côn:

Thứ  hai: c ầ n  xác định rõ căn cứ, mức trợ cấp ưu đãi xã hội. Có thể dựa tra 
những căn cứ sau đây  để t ính trợ cấp ưu đãi xã hội:

• Mức chi phí tôi thiểu cho nhu cẩu cá nhân bình quân trong cả nước

• Mức thu nhập  bình quân  tính theo đầu người trong cả nước

• Mức sông t ru n g  bình của người dân trên cả nước
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Việc đưa ra nhừng căn cứ để tính mức trợ cấp ưu đãi xã hội cần hết  sức cụ thể 
khách quan, hài hoà và hợp lý so vối đời sông xã hội nói chung.

Thứ ba: Mức trợ cấp cho người có công phải được điểu chỉnh phù hợp vỏi tình 
hình kinh tế  xã hội, vối đặc điểm của từng diện đối tượng và góp phẩn q u a n  trọng 
vào việc ổn định và nâng cao đòi sông của đôi tượng.

Điểu dặc biệt cần lưu ý là: ở nước ta số lượng người có công lớn, đời sông của 
ho còn gặp không ít khó khăn vì vậy cần phải cải cách chê độ trợ cấp ưu đãi. Trình 
lự tiến hành  cần dược quan tâm, phải có bước đi nhanh  và phù hợp hơn. Củng cần 
phải quan tâm đến việc cải cách thể chế- chính sách ưu đãi xã hội hiện nay. Một 
vấn dể đặt  ra là ở một nước đặc thù, có nhiều đôi tượng chính sách, có nhiếu diện 
khác nhau như vậy có cần th iế t  Nhà nước ban hành Luật ưu đãi xã hội hay không? 
Theo chủng tôi trước mắt  cần phải bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công 
cho phù hợp, đáp ứng những yêu cầu cấp thiế t  của thực tiễn đòi sông xã hội đặ t  ra.

Tóm lại, trong hệ thông an sinh xã hội Việt Nam, ưu đãi xã hội chiếm một vị 
trí rất lỏn và dặc biệt. Đây là một nét đặc thù ở một đất  nước có ngót 1/2 th ế  kỷ 
kháng chiến chỏng xâm lược. Trong ưu đãi xã hội thì trợ cấp ưu đãi là một vấn đề 
mà nhiêu năm nay, Chính phủ, các nhà quản lý, cơ quan quản lý...quan tâm. Một 
lần nửa xin được khẳng định: Nền kinh tê thị trưòng định hướng XHCN không làm 
triệt tiêu hoặc kìm hãm tiến bộ và công bằng xã hội. Trợ cấp xã hội được quan tâm  
càng góp phẳn làm ổn định, ph á t  tr iển kinh tế  xã hội, thực hiện an sinh xã hội, góp 
phần ổn định và ngày một nâng cao đời sông các đổì tượng chính sách.
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TH E ROLE OF SOCIAL WELFARE IN VIET NAM

N g u y e n  D inh  L ieu

Ministry o f  Labour, War invalid and Society affairs

The au thor  confirmed: “the most important  aim of each nation basing on equal 
and progresses society is co-ordinate harmony economic growth and social development”.

By researching the implementation of Social welfare in Vietnam, the au tho r  
concluded that.

- The current  supported amount  is low;
- The current supported amount doesn’t express its preferential treatment;
- The current  supported amount  still depends on salary policy.

Then he emphasized the importance of the implementation of social welfare. 
The supported amount  must  be suitable to the socio-economic conditions of the
nation.


