
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SLĐTBXH-LĐVL
V/v triển khai Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Hải Dương, ngày     tháng 6 năm 2022

           Kính gửi: 
- Liên đoàn lao động tỉnh;
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về 
việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Để triển khai thực hiện Nghị định đúng quy định, 
đảm bảo duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh 
nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh; 
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai 
thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP theo quy định, trong đó lưu ý các nội 
dung nêu tại Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN (Gửi kèm Công văn số 
2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN).

2. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, doanh nghiệp 
trên địa bàn; Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết các 
vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp (nếu 
có).

3. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo quá trình triển 
khai thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo 
cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các quý cơ quan quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Trình;
- Phòng LĐTBXH huyện, TX, TP;
- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên
địa bàn tỉnh (để biết, thực hiện);
- Lưu:VT; LĐVL.

                  Bùi Quốc Trình
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