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UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BQLKKT-QLDN Gia Lai, ngày       tháng 7 năm 2022 

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

CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về 

lương tối thiểu vùng và các văn bản 

hướng dẫn doanh nghiệp 

 

    Kính gửi:      

       - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

        - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 

Thực hiện Công văn số 1352/UBND-KGVX ngày 25/6/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của 

Chính phủ về lương tối thiểu vùng; Công văn số 1165/SLĐTBXH-VP ngày 

29/6/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung ương; Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 30/6/2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022; 

Công văn số 2095/UBND-LĐTBXH ngày 28/6/2022 của UBND thành phố Pleiku 

về việc tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 

theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp 

Trà Đa và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Trong đó, lưu ý 2 nội dung sau: 

1.1. Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương 

tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và 

người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, 

trong đó:  

- Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang 

hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng. 

- Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng 

lương theo hình thức trả lương theo giờ. 

- Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương 

khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả 

theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo Điểm a và 
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Điểm b, Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức 

lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Việc 

quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa 

chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động 

theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ 

do Chính phủ quy định. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương 

mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.  

1.2. Về trách nhiệm thi hành: tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-

CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm: 

- Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập 

thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao 

động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các 

chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. 

- Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, 

thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao 

động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác, theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ 

tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học 

nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực 

hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao 

động.  

Theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, đối với các doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp Trà Đa thuộc địa bàn Thành phố Pleiku (Vùng III) mức 

lương tối thiểu tháng được áp dụng là 3.640.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu 

giờ được áp dụng là 17.500 đồng/giờ; đối với các doanh nghiệp trong Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thuộc địa bàn huyện Đức Cơ (Vùng IV) mức lương 

tối thiểu tháng được áp dụng là 3.250.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ 

được áp dụng là 15.600 đồng/giờ.  

2. Trong quí II năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực ngành lao động – thương binh và xã hội đã và chuẩn bị có hiệu lực (có danh 

mục cụ thể kèm theo). Các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nói trên. 

3. Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022 

được gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng đến 

hết ngày 20/10/2022. Đề nghị các doanh nghiệp đủ điều kiện và tiêu chuẩn xét theo 
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quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải 

thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Sở Khoa 

học và Công nghệ trước ngày 20/10/2022.  

4. Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ người lao động đang làm việc trong doanh 

nghiệp tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế có ở thuê, ở trọ theo quy định tại Quyết 

định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và gửi về 

UBND thành phố Pleiku để được hỗ trợ. 

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở LĐTBXH; 

- UBND TP Pleiku; 

- UBND huyện Đức Cơ; 

- Công đoàn Khu kinh tế; 

- Trang Web BQLKKT (đăng tin); 

- Lưu VT, PQLDN. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T16:37:35+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Trần Quang Thái<thaitq.bqlkkt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-04T07:13:05+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Ban Quản lý Khu kinh tế<bqlkkt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-04T07:14:25+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Ban Quản lý Khu kinh tế<bqlkkt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-04T07:14:32+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Ban Quản lý Khu kinh tế<bqlkkt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




