
 

Ủy ban Sân bay Đô thị 

THÔNG BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
Sắc lệnh Mức lương Tối thiểu của Sân bay Quốc tế Minneapolis-St. Paul (MSP) quy 
định mức lương tối thiểu theo giờ mới cho người lao động làm việc tại MSP. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Người sử dụng lao động sẽ trả cho Nhân viên 
được áp dụng Sắc lệnh Mức lương Tối thiểu tại Sân bay MSP mức lương theo giờ 
là $15.19, không bao gồm phúc lợi, tiền boa, và/hoặc tiền thưởng. 

Có sẵn các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hmong, tiếng Somali, 
tiếng Oromo, tiếng Amharic và tiếng Lào của thông báo này. Thông tin thêm có trên 
trang mymspconnect.com. 

 

Lịch Tăng Lương Tối thiểu 
Mức lương Theo giờ               Ngày Có hiệu lực 

 

$15.19............................Ngày 1 tháng 1 năm 2023 

 
Điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm vào ngày 1 tháng 1 các năm sau đó. 
 
Người được Áp dụng 
Người lao động ở sân bay cung cấp các dịch vụ ảnh hưởng đến việc đi lại của người 
dân sử dụng các nhà ga hành khách tại MSP. Xem Sắc lệnh của Ủy ban Sân bay Đô 
thị (MAC) để biết thêm thông tin. 

 
Báo cáo Vi phạm 
Ủy ban Sân bay Đô thị cần mọi người đảm bảo tuân thủ Sắc lệnh Mức lương Tối 
thiểu tại Sân bay MSP. Vui lòng báo cáo bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào về Sắc lệnh 
Mức lương Tối thiểu MSP cho Phòng Nhân sự và Quan hệ Lao động của MAC. 

 
Điện thoại: 612‐726‐8196 

 
Correo electrónico: minimumwage@mspmac.org 

 
Gửi thư theo địa chỉ: 6040 28th Avenue South, Minneapolis, MN 55450 

 
 

Nghiêm cấm Trả đũa 
Việc chủ sử dụng lao động can thiệp vào, cản trở, hoặc từ chối thực hiện bất kỳ 
quyền nào được bảo vệ theo Sắc lệnh Mức lương Tối thiểu của Sân bay MSP là bất 
hợp pháp. 
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