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Tiền lương tối thiểu đăc̣ điṇh (ngành nghề đăc̣ 

trưng) tỉnh Hiroshima 

(Tên các ngành nghề dưạ trên [Phân loaị ngành 

nghề tiêu chuẩn Nhâṭ Bản]) 

Tiền 

lương 

theo 

giờ 

Ngày bắt 

đầu có 

hiêụ lưc̣ 

Nghiêp̣ vu ̣đơn giản mang tính đăc̣ trưng của ○4  bên trên 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành chế taọ sắt, 

thép, đúc gang, chế taọ gang thép dê ̃uốn và các ngành 

sắt thép khác 

※ Trừ các ngành chế taọ sắt không dùng lò cao 

1024 

yên 
31/12/2022 

 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành chế taọ kim 

loaị dùng trong xây dưṇg- kiến trúc, ngành chế taọ sản 

phẩm kim loaị khác 

※ Bao gồm ngành đóng hôp̣ bản kim 

969 

yên 
31/12/2022 

Làm những viêc̣ như đăṭ sản phẩm lên bàn, dùng duṇg cu ̣bằng tay 

hoăc̣ máy điêṇ nhỏ để cuôṇ, hàn, loaị bỏ phần dư hoăc̣ bóp khuy 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành chế taọ duṇg 

cu ̣máy móc đa năng, duṇg cu ̣máy móc trong sản xuất, 

duṇg cu ̣máy móc công nghiêp̣ 

※ Trừ ngành chế taọ xe xúc dùng trong xây dưṇg 

984 

yên 
31/12/2022 

Làm những viêc̣ như đăṭ sản phẩm lên bàn, dùng duṇg cu ̣tay hoăc̣ 

máy điêṇ nhỏ để cuôṇ, hàn, loaị bỏ phần dư hoăc̣ bóp khuy 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành chế taọ bô ̣

phâṇ điêṇ tử, thiết bi,̣ mac̣h điêṇ tử, duṇg cu ̣máy móc 

điêṇ, và chế taọ duṇg cu ̣máy móc truyền dữ liêụ 

※ Trừ các ngành chế taọ duṇg cu ̣máy móc điêṇ dùng 

trong dân duṇg  

953 

yên 
31/12/2022 

Trong công viêc̣ lắp ráp bô ̣phâṇ hoăc̣ gia công, làm thao tác bằng 

tay hoăc̣ dùng duṇg cu ̣tay hoăc̣ máy điêṇ nhỏ để cuôṇ, loaị bỏ 

phần dư, bóp khuy, gắn dây, lắp ráp hoăc̣ đóng gói hoăc̣ bỏ vào 

hôp̣ 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành chế taọ xe 

hơi- phu ̣kiêṇ 

964 

yên 
31/12/2022 

Làm những viêc̣ như đăṭ sản phẩm lên bàn, dùng duṇg cu ̣tay hoăc̣ 

máy điêṇ nhỏ để loaị bỏ phần dư hoăc̣ hàn 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành chế taọ- sửa 

chữa thuyền, chế taọ đôṇg cơ hàng hải 

999 

yên 
31/12/2022 

Làm những viêc̣ như đăṭ sản phẩm lên bàn, dùng duṇg cu ̣tay hoăc̣ 

máy điêṇ nhỏ để cuôṇ, hàn, loaị bỏ phần dư hoăc̣ bóp khuy 

Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành bán lẻ xe hơi 

※ Trừ ngành bán lẻ xe máy hai bánh(bao gồm xe hai 

bánh gắn đôṇg cơ) 

958 

yên 
31/12/2022 

 

    
Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima ngành bán lẻ hàng 

hóa khác nhau 

※ Nơi bán lẻ các măṭ hàng chủ yếu liên quan đến ăn, 

măc̣, ở nhưng không thể phân biêṭ rõ ràng là bán 

chủ yếu măṭ hàng nào trong ba loaị đó( ví du ̣như 

cửa hàng bách hoá, siêu thi ̣tổng hơp̣) 

930 

yên 
1/10/2022 

Tiền lương tối thiểu của ngành đăc̣ điṇh ghi bên trái se ̃đươc̣ áp 

duṇg tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima là 930 yên từ ngày 1 tháng 

10 năm Lêṇh Hòa 4. 

 
  (1) Trơ ̣cấp chuyên cần, trơ ̣cấp đi laị, trơ ̣cấp gia đình 
※ Tiền không tính vào tiền lương cơ bản (2) Tiền lương tăng thêm khi làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày nghỉ 

  (3) Tiền lương đươc̣ trả nhất thời, tiền lương đươc̣ trả cách nhau trên môṭ tháng 
 

Moị thắc mắc về tiền lương tối thiểu xin liên hê ̣Cuc̣ lao đôṇg Hiroshima, Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg gần nhất.  
Phòng tiền lương cuc̣ lao đôṇg Hiroshima TEL 082-221-9244 Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg Fukuyama TEL 084-923-0005  

Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg Miyoshi TEL 0824-62-2104 Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg trung ương Hiroshima TEL 082-221-2460 

Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg Mihara TEL 0848-63-3939 Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg Hiroshimakita TEL 082-812-2115 

Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg Kure TEL 0823-22-0005 Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg Onomichi TEL 0848-22-4158 

Sở giám sát tiêu chuẩn lao đôṇg Hatukaichi TEL 0829-32-1155 
 

Kính gửi các xí nghiêp̣ trung- tiểu, các doanh nghiêp̣ quy mô nhỏ đang trong dư ̣điṇh tăng tiền lương ( Hướng dâñ) 

(1) 広島働き方改革推進支援センター  Hiroshimashi Nakaku teppouchou 5-7 tầng 6 toà nhà 広島偕成 

  Hỗ trơ ̣điều chỉnh quy điṇh tiền lương, điều chỉnh môi trường hướng tới viêc̣ tăng lương 【TEL 0120-610-494】【MAIL hk34@mb.langate.co.jp】 

(2) Có nhiều loaị tiền hỗ trơ.̣ Haỹ tìm kiếm từ khóa 広島労働局 

   ・Tiền hỗ trơ ̣cải thiêṇ nghiêp̣ vu ̣  ・Tiền hỗ trơ ̣nâng cao nghiêp̣ vu ̣  ・Tiền hỗ trơ ̣đảm bảo nhân lưc̣ 

 

 

Tiền lương tối thiểu tỉnh 

Hiroshima 

Tiền lương theo giờ 

930 yên 
( phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2022)  

○ Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima đươc̣ áp duṇg cho tất cả người lao đôṇg làm viêc̣ 
trong tỉnh Hiroshima. 
Không kể tuổi tác, giới tính, hình thức lao đôṇg( làm taṃ thời, bán thời gian, làm 
thêm). 
Những người lao đôṇg thuôc̣ nhóm ngành nghề đăc̣ trưng se ̃đươc̣ áp duṇg[ Tiền lương 
tối thiểu đăc̣ điṇh( ngành nghề đăc̣ trưng) tỉnh Hiroshima]. Tuy nhiên, những người 
sau đây se ̃đươc̣ áp duṇg[ Tiền lương tối thiểu tỉnh Hiroshima] 

 ○1  Người dưới 18 tuổi hoăc̣ trên 65 tuổi 
 ○2  Người mới vào làm chưa đủ 6 tháng và đang trong thời gian hoc̣ tâp̣ ki ̃năng 

 ○3  Người làm nghiêp̣ vu ̣doṇ dep̣, tẩy rửa vê ̣sinh 
 ○4  Người làm công viêc̣ thuôc̣ nhóm[ nghiêp̣ vu ̣đơn giản mang tính đăc̣ trưng] 

○ Dưạ trên Luâṭ xác nhâṇ ti ̣ naṇ và quản lý xuất nhâp̣ cảnh thì[ Ky ̃năng thưc̣ tâp̣ sinh] 
là người có kinh nghiêṃ nhất điṇh trong nghiêp̣ vu ̣thuôc̣ nhóm ngành nghề đăc̣ trưng 
nên không phải là [ Người đang trong thời gian hoc̣ tâp̣ ky ̃năng] của ○2  

○ Người lao đôṇg hơp̣ đồng phái cử se ̃đươc̣ áp duṇg tiền lương tối thiểu taị nơi đươc̣ 
phái cử đến. 

 

mailto:hk34@mb.langate.co.jp】

