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 1.  Người lao động dưới 18 tuổi hay trên 65 tuổi

①　Nhân viên tạp vụ phụ trách lau dọn, vệ sinh

2022.
12.28

 1. Người lao động dưới 18 tuổi hay trên 65 tuổi

2022.
 2.  Nhân viên tạp vụ phụ trách lau dọn, hay phục vụ nhà bếp 12.29961

Vui lòng liên lạc đến Phòng tiền lương Cục lao động tỉnh Niigata （025-288-3504）hay

Sở giám sát tiêu chuẩn lao động tiêu chuẩn nơi gần nhất

  Giải đáp về tiền lương tối thiểu liên hệ về

　  Chẳng hạn như bán các mặt hàng 

          nhu yếu phẩm quần áo, thực phẩm, 

      đồ dùng gia đình tại cửa hàng bách hóa,

                     siêu thị tổng hợp bán lẻ .

Vì mức lương tối thiểu vùng của tỉnh Niigata cao hơn mức lương tối thiểu của nhóm 

ngành này nên kể từ ngày 1/10/2021 sẽ áp theo mức lương tối thiểu vùng của tỉnh

 Niigata là 890 yên.

Mức lương tối thiểu ở Tỉnh Niigata

Mức lương tối thiểu ở Tỉnh Nigata Phạm vi áp dụng

Mức lương giờ
Áp dụng cho toàn bộ người lao 

động làm việc tại nhà máy 

trong tỉnh Niigata

890 Gồm cả người lao động 

  hưởng lương tối thiểu đặc biệt ghi dưới đây 

không thuộc phạm vi điều chỉnh

Trường chuyên môn thương mại thông tin ・nhân viên nhà 

nước Nagaoka

Khoa thiết kế CG Tác phẩm của Bà Toki Yaoita

Ngày tháng c

ó hiệu lực

Ngày tháng c

ó hiệu lực

 ② Công việc thao tác đơn giản trên máy móc cỡ nhỏ để gia cô

ng hay lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị cơ khí

 ③ Công việc như hàn chì, lắp gắn, mài, kiểm hàng, cung cấp 

nguyên vật liệu, phân loại, xếp hộp, đóng thùng hay đóng gói hà

ng

 ④ Công việc khuân vác (trừ bê vác nặng), nhân viên bảo vệ, nh

ân viên nhà ăn

Nhóm ngành nghề bán lẻ hàng hóa

Mức lương tối thiểu đặc biệt Số tiền mức lương tối thiểu
Công việc và độ tuổi không thuộc đối 

tượng áp dụng

Mức lương giờ
Nhóm ngành nghề sản xuất linh kiện 

- thiết bị điện tử, bo mạch điện tử, 

dụng cụ thiết bị điện, chế tạo sản xuâ

́t thiết bị thông tin - truyền thông

 2.  Lao động phụ trách những công việc sau đây:

965
　 Ngoại trừ nhóm ngành chế tạo thiết bị 

       chiếu sáng và sản xuất thiết bị đo lường

Mức lương giờ

 Nhóm ngành nghề bán lẻ ô tô 

(xe mới) và bán lẻ phụ tùng, 

các bộ phận phụ trợ của ô tô

Yên 

Yên 

Yên

Yên 

Yên 

Yên


