
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG TRỊ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:         /UBND-KGVX              Quảng Trị, ngày        tháng       năm 2022 
  

V/v thực hiện Quy định mức 

lương tối thiểu đối với 

người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động 

 

 

 

 

 Kính gửi:  
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Liên minh các hợp tác xã tỉnh; 

- BQL Khu kinh tế tỉnh;               
- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về 

việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động; trên cơ sở đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 2086/BLĐTBXH-

TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 về chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP 

(Sao gửi kèm theo),  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn 

vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện quy định về mức lương 

tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ; 

kiểm tra, giám sát và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong quý  III/2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, PVP;  

- Lưu VT, NC, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Hoàng Nam 

 
 

http://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=168/2007/NĐ-CP
http://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=168/2007/NĐ-CP
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