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S&  4' /TLD-CSPL 
V/v Cong doan tham gia thrc hin Nghj djnh s 
38/2022/ND-CP ngãy 12/6/2022 cüa ChInh phñ 
ye mirc krong tôi thiêu dôi vOi ngixi lao dng 

Ha Nói, ngày tháng 7 nám 2022 

KInh g1ri: 
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph 
- Các Cong doàn ngành Trung uong và tuong duong; 

Cong doàn Tong Cong ty trixc thuc Tong Lien doàn. 

Ngày 12/6/2022, ChInh phü dä ban hành Nghj djnh s 3 8/2022/ND-CP 
Quy djnh müc lucmg tOi thiêu vüng dôi vci ngu?i lao dng lam vic theo hçip 
dông lao dng (g9i tat là Nghj djnh so 38/2022/ND-CP). Nghj djnh có hiu 1irc 
thi hành tü ngày 01/7/2022. Ngày 17/6/2022, B Lao dng — Thucmg binh và Xä 
hi và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam dä có van bàn lien tjch so 
2086/BLDTBXH-TLDLDVN ye vic chi cto triên khai Nghj djnh so 
3 8/2022/ND-CP ye luong tôi thiêu. 

D nâng cao vai trô và trách nhim cUa t chirc cOng doàn trong vic bão 
v quyên và igi Ich hçip pháp, chInh dáng cüa ngi.thi lao dng; kjp thi näm bat 
tInh hInh thi:rc hin chInh sách tiên lrnmg theo quy djnh cüa B 1ut Lao dng 
2019, Nghj djnh sO 38/2022/ND-CP cüa ChInh phü, Doàn Chü tjch Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam dê nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong 
doàn ngành Trung uong, Cong doàn Tong cOng ty trrc thuc Tong Lien doàn 
tang cithng thrc hin mt sO nhim v11 sau: 

1. Chi dao  cOng doàn so s chü dng tham gia vói ngui si:r dung lao dng 
trong qua trmnh xây dimg thang, bang luong cüa doanh nghip theo quy djnh mi 
ye tang luong tôi thiêu. 

2. Tip t11c th%rc hin các nhim vi dugc nêu tti dim 2 Cong van so 
2086/BLDTBXH-TLDLDVN ngày 17/6/2022 cüa B Lao dng — Thuong binh 
và Xã hi và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic chi dao  triên khai 
Ngh djnh sO 38/2022/ND-CP ye luong tôi thiêu. 

3. Tang cuèng phi hp vi các co quan chüc näng trén dja bàn tham gia 
kiêm tra, thanh tra, giám sat ViC chap hành pháp lut lao dng, cOng doàn, 
BHXH... cüa các doanh nghip, nhât là vic thirc hin Nghj djnh sO 
38/2022/ND-CP cüa ChInh phü. 

4. Theo dOi, barn sat tinh hInh quan h lao dng trong Các doanh nghip, 
nhât là các doanh nghip trong khu cong nghip, khu kinh te, khu chê xuât. Khi 
có tranh chap lao dng tp the, ngüng vic tp the, dInh cOng tir phát, can chü 
dng phOi hçip vth Uy ban nhân dan và CC Co quan chuc näng trên dja bàn kjp 
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th?i giãi quy&, dam bão quyn lçii cüa tp th ngui lao dng, không d xy ra 
diem nóng ye an ninh trt tu. 

5. Thix?ng xuyên theo dOi, nm bitt tInh hInh ti.'r Co s& và báo cáo dánh giá 
vic thirc hin Nghj dnh so 3 8/2022/ND-CP, tmnh hInh tiên luong näm 2022 cüa 
các doanh nghip thuc ngânh, dja phucing. Tp hçip, 11am bat thông tin, tam tu, 
nguyen v911g cüa ngthi lao dng, kiên nghj vi các co quan nhà nithc có thârn 
quyên xü l kjp thôi, nghiêm minh các hânh vi vi phim Nghj djnh so 

3 8/2022/ND-CP cQng nhu pháp lut lao dng, cong doàn, BHXH. 

6. Dy mnh các giái pháp thrc hin chäm lo, bão dam dôi sng cho 
ngu?i lao dng, gop phân dam bão vic lam ben vrng, an sinh cüa ngui lao 
dng vâ sir on djnh, phát triên lâu dài cüa thj trumg lao dng. 

D nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph trrc thuc Trung ucmg; 
Cong doàn ngành Trung 'hong; Cong doán Tong cong ty trirc thuc Tong Lien 
doàn nghiêm tüc triên khai, thirc hin./. 

Niyi nhân: 
- Nhu trên; 
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dan vn TW (b/c); 
- ChInh phü; 
- Bô LD-TB&XH; 
- Lien doàn TM&CNVN; 
- D/c Chü tjch TLD (b/c); 
- Các PCT TLD; 
- VP, các ban TLD; 
-Lisu:VT,CSPL. 
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