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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng  

trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

 

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

Thực hiện Công văn số 677/SLĐTBXH-LĐVL ngày 26 tháng 5 năm 

2021 của sở Lao động - Thương binh va Xã hội tỉnh Cao Bằng, về việc báo cáo 

tình hình thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo tình hình thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau: 

1. Tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị 

định số 90/2019/NĐ-CP ngay 15/11/2019 của Chính phủ: 

- Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn: 17 doanh nghiệp, trong đó: 

+ Số doanh nghiệp thực hiện mức lương thấp nhất cao hơn mức lương tối 

thiểu vùng: 15 doanh nghiệp. 

+ Số doanh nghiệp thực hiện mức lương thấp nhất bằng mức lương tối 

thiểu vùng: 2 doanh nghiệp. 

+ Số doanh nghiệp thực hiện mức lương thấp nhất thấp hơn mức lương tối 

thiểu vùng: 0 doanh nghiệp. 

2. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện áp 

dụng mức lương tối thiểu vùng: Không có. 

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu 

vùng trên địa bàn huyện Bảo Lâm./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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