
UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

PHÒNG NỘI VỤ - LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /NVLĐTB&XH 

V/v triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-

CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của Chính 

phủ quy định mức lương tối thiểu đối với 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động. 

Côn Đảo, ngày   tháng     năm 2022 

                                      

                                     Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trưởng 09 Khu dân cư; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 2217/SLĐTB&XH ngày 15/6/2022 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ,  

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ gồm 

có 05 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022 quy định mức lương tối thiểu 

áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thông báo đến các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Về đối tượng áp dụng, mức lương tối thiểu và một số lưu ý đối với 

người sử dụng lao động 

a. Tại Điều 2, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định Đối tượng áp dụng 

gồm: 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật 

Lao động. 

2. Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm: 

a) Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

b) Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng 

người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức 

lương tối thiểu quy định tại Nghị định. 

b. Tại khoản 1, Điều 3, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương 

tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ  
 

Vùng Mức lương 

tối thiểu 

tháng 

(đồng/tháng) 

Mức lương 

tối thiểu giờ 

(đồng/tháng) 

Địa bàn áp dụng 
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Vùng I 4.680.000 22.500 Thành phố Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ 

Vùng II 4.160.000 20.000 Thành phố Bà Rịa 

Vùng 

III 

3.640.000 17.500 Các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên 

Mộc, Châu Đức, Côn Đảo 

Vùng 

IV 

3.250.000 15.600 Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt 

động trên địa bàn thuộc vùng IV theo 

phụ lục ban hành theo Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP. 

c. Về một số lưu ý đối với người sử dụng lao động 

- Trường hợp người sử dụng lao động đang trả lương cho người lao động thấp 

hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì 

người sử dụng lao động phải điều chỉnh tiền lương trả cho người lao động cho phù 

hợp với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. 

- Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh 

nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động 

làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật 

lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp 

quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động 

tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp. Mức lương trả cho người lao động qua 

đào tạo, trả cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khoảng cách 

giữa các bậc lương thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động hoặc 

quy chế tiền lương của cơ quan, doanh nghiệp.   

- Căn cứ các quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội thì tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã hội là mức lương theo hợp đồng lao động (bao gồm mức lương, 

phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động). 

Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức 

lương tối thiểu vùng. 

2. Về công tác triển khai thực hiện và phối hợp tuyên truyền 

a. Căn cứ các quy định nêu trên, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện quan tâm nắm bắt, nghiên cứu và triển khai thực hiện, 

đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Trong 

quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Nội vụ - Lao 

động – Thương binh và Xã hội để trao đổi, kịp thời phối hợp giải quyết. 

b. Kính đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao huyện, Trưởng 09 khu dân cư phối hợp đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử huyện; phát trên loa đài; thông tin tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp 

định kỳ (tháng hoặc quý) của khu dân cư và niêm yết nội dung Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ tại Trung tâm Văn hóa 

- Học tập cộng đồng hoặc Nhà văn hóa khu dân cư để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân, người dân biết, nắm bắt, hiểu sâu rộng hơn về quy định mức lương tối thiểu 

đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và triển khai thực hiện theo 

đúng quy định. 
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(Kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của 

Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân huyện (b/c); 

- Trưởng Phòng (b/c); 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Tống Thế Tuyên 
 




















