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V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng 
lao động tại các đơn vị trường học 
trực thuộc UBND huyện năm học 
2022-2023 và các năm tiếp theo.

Kính gửi: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Nội vụ;
- Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mẫu giáo, 
Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải 
pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 
12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động 
làm việc theo hợp đồng lao động; 

Thực hiện Công văn số 5199/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP và Công văn số 
762/UBND -NV ngày 03/3/2021 của UBND huyện Đại Lộc về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 102 ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với 
biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Thông báo số 535/TB-UBND ngày 
30/9/2022 kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Lê Văn Quang tại cuộc họp 
thông qua kế hoạch năm học 2022-2023;

Để phù hợp với quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 
của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng áp dụng đối với người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao động. UBND huyện hướng dẫn thực hiện điều 
chỉnh mức tiền lương đối với hợp đồng lao động tại các trường THCS, Tiểu học, 
Mẫu giáo, Mầm non công lập (sau đây gọi là các đơn vị trường học) trực thuộc 
UBND huyện năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo như sau:

1. Đối với hợp đồng chuyên môn (bao gồm hợp đồng vị trí giáo viên 
và vị trí nhân viên)

Mức lương chi trả trên một tháng đối với 01 hợp đồng vị trí giáo viên (đủ 
tiết dạy theo quy định của từng cấp học) là: 4.860.000 đồng. Bao gồm: Mức 
lương thỏa thuận 4.000.000 đồng/tháng + 860.000 đồng/tháng (các khoản đóng 
theo lương 21,5% gồm: BHXH: 17,5%, BHYT: 3%, BHTN: 1%). Thời gian 
thực hiện kể từ ngày 01/10/2022.



2. Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị 
định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

a) Đối với lao động hợp đồng mới: Mức lương thỏa thuận là 4.423.000 
đồng/tháng. Bao gồm: 3.640.000 đồng/tháng + 783.000 đồng/tháng (các khoản 
đóng theo lương 21,5% gồm: BHXH: 17,5%, BHYT: 3%, BHTN: 1%). Thời 
gian thực hiện kể từ ngày 01/10/2022.

b) Đối với lao động hợp đồng đã được ký kết hợp đồng lao động trước khi 
Nghị định 38/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ ban hành: 

- Trường hợp đã hợp đồng với mức lương thỏa thuận bằng mức lương tối 
thiểu vùng (theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019) thì điều chỉnh 
mức lương thỏa thuận từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng; các 
khoản đóng theo lương cũng được điều chỉnh theo mức lương này.

- Trường hợp đã hợp đồng thỏa thuận theo mức lương hiện hưởng thì tiếp 
tục thực hiện bằng với mức lương hiện hưởng. Nếu mức lương hiện hưởng thấp 
hơn 3.640.000 đồng/tháng thì thực hiện điều chỉnh theo mức lương thỏa thuận là 
3.640.000 đồng/tháng; các khoản đóng theo lương cũng được điều chỉnh theo 
mức lương này.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo theo 
quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND 
huyện (qua Phòng Nội vụ) xem xét giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 
xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                            
- TT HU (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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