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V/v trả lời trên chuyên mục Hỏi - Đáp.  

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 1523/STTTT-TTCNTTTT ngày 23/6/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Võ Thị Hoài Thương; 

địa chỉ tại Mã Tiền, Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận; số điện thoại: 0349.731.171. Nội 

dung câu hỏi được trích như sau:  

“Theo Điều 93 của Bộ Luật Lao động 2019 về xây dựng thang lương, bảng lương 

và định mức lao động. Vậy từ ngày 01/7/2022 mức lương tối thiểu vùng tăng, doanh 

nghiệp xây dựng lại hệ thống thang bảng lương có cần đăng ký với Phòng, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nữa không?” 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Trước đây, việc xây dựng thang lương, bảng lương thực hiện theo Nghị định số 

49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội cụ thể hóa thành bộ thủ tục quy định doanh nghiệp trình Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định và phúc đáp về tính hợp pháp của nội dung 

trình. 

Tuy nhiên, đến ngày 01/01/2021, thời điểm Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu 

lực, các quan hệ lao động căn cứ thực hiện theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ, theo đó việc xây dựng thang lương, bảng lương do Người sử 

dụng lao động và người lao động tự thỏa thuận, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện 

theo đúng các quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động năm 2019. 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thay thế Nghị 

định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và theo đó, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ thủ tục trình thang lương, bảng lương. 

Lúc trước, các Doanh nghiệp thường xây dựng thang - bảng lương thành tiền 

VNĐ, khi đó mỗi lần lương tối thiểu vùng thay đổi là phải làm lại thang - bảng lương. Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội luôn khuyến nghị các doanh nghiệp nên xây dựng 

theo khung hệ số, khi đó lương tối thiểu vùng có thay đổi thì vẫn không ảnh hưởng đến 

thang - bảng lương của đơn vị.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phúc đáp để Sở Thông tin và Truyền thông 

có cơ sở trả lời cho ông (bà) Võ Thị Hoài Thương được biết./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- GĐ, PGĐ Sở (Trần Văn Trưa); 

- Phòng LĐTBXH Bác Ái; 

- UBND xã Phước Tiến; 

- Lưu: VT, Phòng LĐ-GDNN. 
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