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UBND TỈNH AN GIANG 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số: 2808/SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ-BHXH 

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 

90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính 

phủ quy định mức lương tối thiểu vùng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2019 

                

Kính gửi: 

- Các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá 

nhân và các tổ chức khác có sử dụng lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động trên 

địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ 

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động; 

Thực hiện Công văn số 6115/VPUBND-KTTH ngày 27/11/2019 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang hướng dẫn thực hiện 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ 

gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có sử dụng lao động theo 

hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) như sau: 

1. Về mức lương tối thiểu vùng:  

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các doanh nghiệp từ ngày 

01/01/2020 như sau:  

 

Vùng Mức lương tối thiểu vùng Địa bàn áp dụng 

II 3.920.000 đồng/tháng Thành phố Long Xuyên và Châu Đốc 

III 3.430.000 đồng/tháng 
Thị xã Tân Châu và các huyện        

Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn 

IV 3.070.000 đồng/tháng Các huyện còn lại 
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2. Một số nội dung cần lưu ý khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng: 

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối 

thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi 

nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn 

vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy 

định đối với địa bàn đó. 

- Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên 

các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có 

mức lương tối thiểu vùng cao nhất. 

- Mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 nêu trên là mức thấp nhất làm cơ 

sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức 

lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, 

bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức 

lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: 

+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm 

công việc giản đơn nhất; 

+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 

động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của 

Chính phủ. 

3. Triển khai thực hiện: 

3.1. Đối với các doanh nghiệp: 

- Thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2020 

đúng theo quy định.  

- Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 nêu trên và các nội 

dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động 

tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp, doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp 

hành Công đoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều 

chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp 

đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm các 

quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động 

chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên 

môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm 

việc tại doanh nghiệp. 

- Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp không 

được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm 

giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc 

hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc 

hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ 

cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện 
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theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong 

quy chế của doanh nghiệp. 

3.2. Đối với các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, 

thành phố: 

- Tiến hành giám sát tình hình áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại các 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện đúng theo 

quy định.  

- Theo dõi, nắm tình hình diễn biến về tiền lương tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện kịp thời khi có yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi thêm, đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, địa chỉ: 

số 97, đường Trần Quang Diệu, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang - điện thoại: 02963.857604 để được hướng dẫn thêm./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ LĐTBXH;        

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Cục thuế;        

- Sở Tài chính;                

- Sở Kế hoạch – Đầu tư;             

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Liên đoàn lao động;                  

- BQL các khu kinh tế; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Báo An Giang; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình AG; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Phòng LĐ-TBXH huyện, thị, TP; 

- Lưu: VT, PLĐVL-ATLĐ-BHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Phạm Sơn      
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