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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Thay đổi mức lương tối thiểu

đối với người lao động làm

việc theo hợp đồng lao động

từ ngày 01/7/2022

Trong số đó: 

Nghị định số 35/2022/NĐ-

CP quy định về quản lý khu

công nghiệp và khu kinh tế
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A - Tin tức nổi bật
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Lương tối thiểu vùng

tăng thêm 6% từ ngày

01/7/2022 

Mức lương tối thiểu vùng tăng thêm bình quân 6% so với mức

hiện nay (được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP). Cụ thể

như sau:

Doanh

nghiệp

hoạt động

trên địa

bàn thuộc

Mức lương tối thiểu

vùng tại Nghị định

90/2019/NĐ-CP

(Áp dụng đến hết

30/6/2022)

Mức lương tối thiểu

vùng tại Nghị định

38/2022/NĐ-CP 

(Áp dụng từ ngày

01/7/2022)

Mức

tăng

Vùng I 4.420.000 4.680.000 260.000

Vùng II 3.920.000 4.160.000 240.000

Vùng III 3.430.000 3.640.000 210.000

Vùng IV 3.070.000 3.250.000 180.000

Khi lương tối thiểu vùng mới được áp dụng chính thức, 

người lao động sẽ được nhận thêm những lợi ích mới

như: tăng lương tháng với người đang nhận lương tối

thiểu, tăng tiền lương ngừng việc, tăng mức trợ cấp thất

nghiệp tối đa,...
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Quy định về mức lương tối thiểu

giờ

Mặc dù Bộ luật Lao động 2019 có đề cập đến việc xác

định mức lương tối thiểu theo giờ, theo tháng nhưng

các Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng

mới chỉ ấn định mức lương tối thiểu theo tháng chứ

chưa quy định mức lương tối thiểu theo giờ.

Trước đây

Từ 01/7/2022
Nghị định 38/2022/NĐ-CP là Nghị định đầu tiên ghi 

nhận về mức lương tối thiểu giờ. Theo đó, mức lương 

tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa 

thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình 

thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công 

việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong 

một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công 

việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối 

thiểu giờ.

Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng từ ngày 01/7/2022 như sau:

Doanh nghiệp thuộc vùng Mức lương tối thiểu theo giờ

Vùng I 22.500 đồng/giờ

Vùng II 20.000 đồng/giờ

Vùng III 17.500 đồng/giờ

Vùng IV 15.600 đồng/giờ



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI

1

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT năm 2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng

tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 31/5/2022 Ngày hiệu lực: 01/8/2022

2

Thông tư số 09/2022/TT-BTC năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của

40/2015/TT-BCT ngày 18 thàng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương

quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –

Hàn Quốc do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 01/6/2022 Ngày hiệu lực: 01/8/2022

3

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP năm 2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và

khu kinh tế do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/5/2022 Ngày hiệu lực: 15/7/2022
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STT Văn bản pháp luật

4

Thông tư số 32/2022/TT-BTC năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn

thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Ngày ban hành: 09/6/2022 Ngày hiệu lực: 01/8/2022

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

5

Thông tư 16/2021/TT-BXD năm 2021 ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban

hành.

Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực: 10/6/2022

6

Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số

điều của thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái

xe cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 22/04/2022 Ngày hiệu lực: 15/6/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

7

Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức

tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”

Ngày ban hành:08/6/2022 Ngày hiệu lực: 08/6/2022

LAO ĐỘNG

8

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành:12/6/2022 Ngày hiệu lực: 01/7/2022
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STT Văn bản pháp luật

ĐẤT ĐAI

9

Quyết định số 1257/QĐ-BTNMT năm 2022 về kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất

đai (sửa đổi)

Ngày ban hành: 13/6/2022 Ngày hiệu lực: 13/6/2022

DOANH NGHIỆP

10

Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT năm 2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày ban hành:10/5/2022 Ngày hiệu lực: 25/6/2022


