
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐ-TB&XH”) đang lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan về Dự thảo Nghị định quy 
định mức lương tối thiểu, áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo Dự thảo, mức lương tối thiểu được đề xuất tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so 
với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức tăng cụ thể như sau:

Điểm đáng chú ý là Dự thảo lần đầu tiên đưa ra quy định về mức lương tối thiểu giờ theo từng vùng, cụ thể : vùng I là 
22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Ngoài ra, việc phân vùng áp dụng lương tối thiểu cũng có một số thay đổi so với hiện nay, ví dụ như thành phố Hạ Long 
được phân loại vào vùng I (trước đây là vùng II); Thành phố Hòa Bình, Thành phố Vinh, Thành phố Vĩnh Long, Thành phố
Bạc Liêu được phân loại vào vùng II (trước đây là vùng III) …

Về hiệu lực thi hành, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định thời điểm thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 1/7/2022 như Hội 
đồng tiền lương quốc gia đã khuyến nghị với Chính phủ.

BẢN TIN NHANH 

Dự thảo Nghị định quy 
định mức lương tối thiểu

Tháng 06/2022

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo
chuyên môn, không phát hành hoặc bán trên
thị trường

©2022 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte 
Việt Nam

Thông tin cập nhật

Vùng
Mức lương tối thiểu hiện tại

(đồng/tháng)
Mức lương tối thiểu theo Dự

thảo (đồng/tháng)
Mức tăng (đồng/tháng)

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

BẢN TIN NHANH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU| Trang 1

Nếu Dự thảo được thông qua, các doanh nghiệp nên rà soát lại các điều khoản trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao
động tập thể và các quy chế, chính sách để điều chỉnh, áp dụng mức lương tối thiểu đúng cho từng vùng, đặc biệt đối với
những doanh nghiệp có áp dụng chính sách trả lương cho người lao động theo giờ.
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