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BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương 
tối thiểu vùng  

 
     

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai. 

 

Căn cứ Công văn số 370/SLĐTBXH-LĐTL ngày 28/02/2023 của Sở Lao 

động TBXH tỉnh Lào Cai về việc rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu 
vùng. UBND thành phố Lào Cai báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện và 

rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Đặc điểm tình hình chung: Thành phố Lào Cai là thành phố tỉnh lỵ duy 

nhất trong cả nước nằm sát đường biên giới Việt Trung, cũng là điểm đầu của 
tuyến hành lang kinh tế trọng điểm Côn Minh (TrungQuốc) Lào Cai - Hà Nội - 

Hải Phòng (Việt Nam). Với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng về phát triển kinh 
tế, thương mại, du lịch, dịch vụ; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chiến lược đề 
ra để tiếp tục nâng cao tiêu chí đô thị loại II và hướng tới đạt tiêu đô thị loại I vào 

năm 2025. Trong những năm qua thành phố đang đang tiếp tục hoàn thiện, đầu tư 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật, một số công trình giao thông trọng điểm được nâng cấp, 

cải tạo hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã mở ra cơ hội tốt về phát triển 
kinh tế và thu hút đầu tư cho thành phố. Tính đến nay, thành phố Lào Cai có gần 

2.000 doanh nghiệp (bao gồm cả: Chi nhánh doanh nghiệp, văn phòng đại diện và 
đơn vị hoạt động có doanh thu vẵng lai), trên 10.000 hộ kinh doanh thương mại 

và dịch vụ khách sạn, nhà hàng, 70 hợp tác xã có hoạt động kinh tế thường xuyên. 
Quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng, lượng hàng hóa lưu chuyển trên 

thị trường lớn, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 66.000 lao động; trong 
đó, có khoảng trên 15.000 lao động được các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh  ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội. Hầu hết các 
công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc loại vừa và nhỏ, đa dạng về 
lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành: Để triển khai tốt chính sách lao động tiền 
lương, tiền công trong các công ty, doanh nghiệp theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP 

ngày 12/6/2022 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức doanh 
nghiệp, hợp tác xã, người sử dụng lao động, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử 

dụng người lao động làm việc theo thoả thuận... triển khai thực hiện Nghị định số 
38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong năm 2022. Chỉ 
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đạo các công ty, doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và 
phụ cấp lương, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP 

ngày 12/6/2022 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

3. Kết quả thực hiện 

Năm 2022 các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện việc áp dụng mức 

lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 

của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm 
việc theo hợp đồng lao động. Mức lương các công ty, doanh nghiệp áp dụng đúng theo 

quy định, mức lương áp dụng thấp nhất là 4.160.000 đồng (bằng mức lương tối thiểu 
vùng II), mức lương cao nhất công ty, doanh nghiệp áp dụng chi trả cho người lao 

động là 14.500.000đ, mức lương bình quân công ty, doanh nghiệp đang áp dụng chi 
trả cho người lao động là 7.258.000 đồng. Các doanh nghiệp đã thực hiện đúng việc 

chi trả tiền lương đối với lao động giản đơn nhất bằng hoặc cao hơn mức lương tối 
thiểu vùng, chi trả tiền lương đối với lao động qua đào tạo nghề cao hơn ít nhất 9% so 
với mức lương tối thiểu vùng.  

Tình hình lao động, việc làm, đơn hàng của các doanh nghiệp, cung - cầu lao 
động trên địa bàn trong quý I/2023 diễn ra bình thường, đến thời điểm báo cáo 100% 

các doanh nghiệp đã đi vào ổn định sản xuất kinh doanh và người lao động đã trở lại 
thị trường làm việc. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phối hợp 

với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra 
việc áp dụng lương tối thiểu vùng và thực hiện các quy định về đóng nộp BHXH, 

BHYT đối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức 

lương tối thiểu vùng trên địa bàn thành phố Lào Cai./. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Như Kính gửi;             
- TT.HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Liên đoàn Lao động thành phố; 
- Phòng LĐTB&XH thành phố;    
- Lưu: VT, LĐ (02 bản). 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 

Ngô Vũ Quốc 
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