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V/v  rà soát địa bàn  
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Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

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

  

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tại Văn 
bản số 473/SLĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 5 năm 2022 V/v đánh giá tình 

hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, Ban Quản 
lý Khu kinh tế Phú Yên rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại 

địa bàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nam Phú Yên như sau: 

Theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019, trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên hiện nay có 03 địa phương đang áp dụng mức lương tối 
thiểu vùng III, bao gồm: thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và thị xã Sông 

Cầu; 06 huyện còn lại áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV, bao gồm các 
huyện: Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Phú Hòa. Hiện 

nay các doanh nghiệp đang hoạt động SXKD tại các Khu công nghiệp và Khu 
kinh tế Nam Phú Yên thuộc địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và 

thị xã Sông Cầu đang thực hiện mức lương tối thiểu vùng III, với mức lương 
là 3.430.000đ/người/tháng đối với người lao động làm công việc giản đơn, 
chưa qua đào tạo. 

Để hỗ trợ khó khăn cho người lao động trong tình hình giá cả đang có 
nhiều biến động, đồng thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và thu hút 

đầu tư của địa phương cũng như phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp sau đại dịch Covid-19, Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất cần phải sớm 

điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, mức điều chỉnh nên tăng từ 6% - 10% so 
với mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP 

ngày 15/11/2019 và tiếp tục giữ nguyên địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu 
vùng tại tỉnh Phú Yên như hiện nay. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin nội dung trên để Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh và Bộ Lao 

động - Thương binh & Xã hội./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trưởng Ban BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT; 
- P. KH&ĐT, TTDVCI; 
- Lưu VT, QLDN (H). 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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