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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     
 

Số: 32/CV-VASEP 
V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022 
 

Kính gửi:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
     

Phúc đáp công văn số 130/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 20/5/2022 và công văn số 

1666/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 24/5/2022 của Quý Bộ về góp ý dự thảo Nghị định quy định 

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

gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tập hợp ý kiến từ các DN thành viên, Hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến góp ý như sau:  

1. Về dự thảo mức lương tối thiểu theo giờ: Hiệp hội VASEP nhất trí với việc ban 

hành mức lương tối thiểu theo giờ để mở rộng phạm vi bảo vệ quyền lợi đối với 

những người lao động làm công việc linh hoạt, không trọn thời gian, đồng thời quy 

định này cũng phù hợp với Điều 91 của Bộ Luật Lao động 2019. 

 

2. Về ngưỡng quy định của lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ: Hiệp hội 

cũng không có ý kiến gì thêm với nội dự thảo mức tăng lương tối thiểu vùng theo 

tháng (tăng 6% so với mức lương tối thiểu vùng hiện tại) và mức lương tối thiểu 

vùng theo giờ để hỗ trợ cải thiện tiền lương, đời sống của người lao động trong bối 

cảnh kinh tế đang khó khăn và góp phần thúc đẩy phục hồi thị trường lao động. 

 

3. Về thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định: Hiệp hội và các DN thành viên, 

một lần nữa xin đề nghị lùi thời hạn tăng lương tối thiểu vùng tới ngày 01/01/2023 

để tạo thuận lợi cho DN và phù hợp với thực tiễn của quá trình, do:  

a. Vào thời điểm tháng 7/2022, các DN đã ký kết hoặc đàm phán xong hầu hết các 

đơn hàng cho năm 2022, trong đó có giá bán sản phẩm (bao gồm cả đơn giá cho 

nhân công/đơn vị sản phẩm).  

b. Thời điểm này các DN cũng không thể xoay sở kịp để thay đổi kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, phương án tài chính của DN do thời hạn áp dụng 1/7/2022 đã đến 

quá gần trong khi tất cả các kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án tài chính 

của DN đều đã được xây dựng từ cuối năm trước.  

c. Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trọng năm 2020-2021 và vẫn còn đang tiếp 

tục tiếp diễn, trong khi các chi phí sản xuất (xăng dầu, nguyên vật liệu, cước phí 

vận tải biển,...) đều đang tăng cao, bào mòn nguồn lực của các DN, khiến không 

ít DN vẫn lâm vào khó khăn, phải cắt giảm sản xuất, cần có các hỗ trợ về tài 

chính để phục hồi. 

d. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với chỉ số giá tiêu 

dùng bình quân năm 2020 không làm ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống người 

lao động và hiện tại Nhà nước cũng đang thực thi nhiều chính sách hỗ trợ các đối 

tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (giảm thuế VAT, hỗ trợ tiền thuê 



2 

 

nhà, miễn, giảm học phí cho học sinh tại một số địa phương,...) cũng góp phần 

đảm bảo đời sống cho người lao động trong giai đoạn hiện nay. 

Đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự 

thảo. 

  Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- VCCI; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 

TỔNG THƯ KÝ 

 

 

Trương Đình Hòe 

  

 


