
 

 
 

Bản Sửa Đổi Bộ Luật số #307  

 
Điều Khoản XV 
NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN ĐỊA PHƯƠNG 
 

Sửa đổi Mục 6(a) của Điều Khoản XV để tiếp tục việc tăng lương ít nhất $1/năm 
cho thành viên thường xuyên, nhưng chỉ áp dụng cho những thành viên có 
lương mỗi năm tương đương mức $15/giờ, trừ khi Liên Đoàn Địa Phương được 
chấp thuận ngưng lại.  

Mục 6(a). Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2012, dành cho tất cả Liên Đoàn Địa Phương có 
thu nhập hằng năm từ $16,000 trở lên, lương tháng tối thiểu sẽ là tương đương với 
$32/tháng. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2012, dành cho tất cả Liên Đoàn Địa Phương có 
thu nhập hằng năm từ %5,500 đến $16,000, lương tối thiểu sẽ tương đương $27/tháng.  

Có hiệu lực từ ngà 1 tháng 1, 2013 đến 1 tháng 1, 2016, lương tháng tối thiểu cho tất 
cả thành viên có lương hàng năm $5,500 trở lên sẽ được tăng $1 mỗi năm, có hiệu lực 
vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2017 đến 1 tháng 1, 2020, lương tháng tối thiểu 
cho tất cả thành viên có lương hằng năm là $31,200 trở lên sẽ được tăng mỗi 
năm $1, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. 

Ngoài những điều kể trên, tùy mỗi liên đoàn địa phương mà mức lương tối thiểu có thể 
giảm cho thành viên đã nghỉ hưu, thành viên ủy ban tổ chức, và thành viên liên kết. 
Liên đoàn địa phương có thể thiết lập các mức lương tối thiểu cho thành viên có mức 
lương hằng năm ít hơn $5,500. 

Khi được yêu cầu, những yêu cầu này có thể được ngưng lại bởi Chủ Tịch Liên Đoàn 
Quốc Tế như trong Mục phụ 6(d) dưới đây. 


