TONG LIEN OOAN LAO DQNG
VIIT NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phuic

SE:4-35 /TLD-QHLD

Ha N5i, ngày AG tháng 6 nám 2022

V/v Huàng dn thirc hin Nghj quy&
s 17/2022/UBTVQH15
KInh gui:
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph;
- Các Cong doãn ngnh trung ilo'ng và 1irmg duong;
Cong doàn Tng cong ty trrc thuc Tng Lien doàn.
Trin khai Nghj quy& s 17/2022/LIBTVQH15 ngày 24 tháng 3 näm
2022 cüa Uy ban Thu?mg vi Quôc hi ye so gRi lam them trong 01 nàm, trong
01 tháng cüa ngithi lao dng trong bôi cãnh phông, chong djch COVID-19 và
phiic hi, phát trin kinh t - xâ hi (sau day gçi tat là Nghj quyêt); can cü Cong
van s 1312/LDTBXH-ATLD ngày 26/4/2022 cüa B Lao dng - Thucmg binh
và Xã hi v th chirc th1rc hin Nghj quyt, Doàn ChU tjch Tong Lien doàn Lao
dng Vit Nam hurng dn các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn
ngành Trung rnmg, Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doân trin
khai và giám sat vic thirc hin Nghj quyt nhu sau:
1. Chi do các ctp cong doàn trirc thuc phi hçp vâi ngành Lao dng Thuong binh và Xà hi, các co quan lien quan tuyên truyn, phô biên cho doàn
viên, ngi.thi lao dng hiu dung và dy dü ni dung và tinh than cüa Nghj quyêt,
trong do, hxu mt s ni dung sau day:
a) Các trixtmg hçp ngthi si:r diing lao dng ducc sü' ding ngithi lao dng
lam them tOi da 300 gRi trong 01 näm là các tru?mg hçp dugc quy djnh ti khoàn
1 Dieu 1 Nghj quyt và khoãn 3 Diu 107 Bi lut Lao dng 2019.
b) Tt câ triRng hçp duçc lam them t& da 300 gii trong 01 näm du
ducc lam them tü trên 40 gRi dn 60 gRi trong 01 tháng k tü ngày 01 tháng 4
näm 2022.
c) Khi t chüc thirc hin quy djnh v s gi? lam them theo Nghj quyt vn
phâi tuân thñ dy dü các quy djnh khác v lam them giOr tai B lut Lao dng
2019 và các van bàn huàng dn B lut Lao dng (quy djnh ye gii hn s gi?
lam them trong ngày; tin luong phâi trà khi lam them gi0; các ni dung v sir
dông cüa nguii lao dng tham gia lam them; thông báo khi t chüc lam them
trén 200 gi trong 01 nAm...).
d) Khi t chuc lam them tü trén 200 gi dn 300 già trong 01 näm theo
quy djnh tii khoãn 1 Diu 1 Nghj quyt, nguii su dung lao dng phâi thông báo
cho co quan quãn l nhà nuvc v lao dng tai dja phuong theo quy djnh
ti khoàn 4 Dieu 107 B lut Lao dng và Dieu 62 Nghj djnh s 145/2020/ND-

thi hành mt s diu cUa B lut Lao dng 2019 v diu kin lao dng và quan
h lao dng.
d) Nghj quy& s 17/20221UBTVQH15 duçic xây dirng, ban hành can cir
vào Nghj quyêt so 30/2021/QH 15 ngày 28 tháng 7 näm 2021 KS' h9p Thr nhât,
Quc hôi khóa XV. VI 4y, các quy djnh cüa Nghj quy& dirçic thirc hin cho den
ht ngày 31 tháng 12 näm 2022, tth truYng hcrp Qu& hi quy& djnh kéo dài
th?yi gian th1rc hin.
2. Tang cu&ng cong tác giám sat, tham gia thanh tra, kim tra vic thirc
hin các quy djnh cüa pháp 14t v thii gRi lam vic, thci gi nghi ngai, trong
do, quan tam giám sat vic trã tin luang lam theo giä ding quy djnh; vic dam
bâo d.y dü các quy trmnh quãn l rüi ro có th phát sinh do vic lam them gi tao
ra; vic theo dôi các biu hin süc khOe cüa ngu&i lao dng trong qua trInh lam
them gi?; vic t chüc ly kin dng cüa ngi.ri lao dng khi lam them gi?...
3. Huàng dan, djnh huó'ng cho các cAp cong doàn (nhAt là cong doãn Co
s&) mt s ni dung di thoi, thucmg lucrng vri ngi.thi sir diing lao dng khi to
churc lam them già, ci the nhu sau:
- Diu 98 B lut Lao dng quy djnh v tiên lrnmg lam them gi, lam vic
vào ban dêm là müc ti thiu phâi dam bào khi t chirc cho nguii lao dng lam
them gi, do do Cong doàn co s& nên thucing krçmg v&i ngithi sü ding lao dng
v müc tin lucng lam them gi cao hon mrc ti thiu nay hoc cao hon mirc
doanh nghip dang chi trã d dng viên, khuyn kIch và dam bâo t& hcin quyn
lçvi cüa ngu?ii lao dng,
- Nu thM gian lam them trong 1 ca lan hcm 3 gi& thI ngoài quy djnh v
thai gian nghi giüa Ca, dê nghj ngträi si'r diing lao dng Cu sau 90 phüt lam vic
them gii thI bô trI giâi lao It nhAt 10 phüt, nhAt là di vài nguñ lao dng lam
vic ô các day chuyên san xuât lien ti,ic.
- D xuAt, di thoi, thrnmg luçing vói doanh nghip quan tam cung cap
ba an ca dam bão dü chat, can bang dinh duông, an toàn v sinh thirc phAm vOi
giá tn ba an ca bang hoc cao hon müc quy djnh tai miic 5 Kt lu.n s 03/KLBCH ngày 18/01/2022 cüa Ban Chap hành Tang Lien doàn v tip tic thrc hin
Nghj quyêt so 7c/NQ-BCH ngày 25/02/20 1 cüa Ban ChAp hành Tng Lien doàn
Lao dng Vi@ Nam ye "Chat luqng büa an ca cüa nguii lao dng".
- D xuAt b sung bra an phii, bUa an nhç cho nguai lao dng sau khi kt
thüc lam them dê phc hôi süc khOe.
- Dê xuât doanh nghip h trg tin gui tré cho ngtrñ lao dng nhAt là lao
dng cO con duâi 6 tuôi.
- Tang cu&ng h thông thông giO, chiêu sang theo d'tng tiêu chuAn (giâm
nhit d vüng san xuât ye müa he bang vic tang cuäng các qut mat, tang muc
d thông thoáng trong nhà xu&ng; dam bào d rçi, d chói lóa cüa h thng
chiêu sang theo dung tiêu chuAn và quy chuAn k5 thut.
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- Duy tu, bâo duông thi.thng xuyên các thit bj, may móc cong ci1 ma
ngtr?ñ lao dng sir ding hang ngày d h?n ch ti da các sr c có th gay ra tai
nn trong qua trInh lam vic.
Ngoâi nMng ni dung nêu trên, tüy vào tInh hInh thirc t vâ kin, kin
nghj cüa doàn viên, ngu?i lao dng, cong doàn cci sâ t chirc di thoi, ththmg
luqng v&i ngui str dung lao dng d kjp thyi giâi quyt các van dê phát sinh do
vic diêu chinh th&i gian lam them gi?i, gop phân dam bào quyên, lçii Ich hqp
pháp, chInh dáng cUa ngr1i lao dng, n djnh an ninh, chInh trj ti dja phucing.
4. Trong qua trInh trin khai thirc hin Nghj quyt, các cp cong doàn
phái kjp thôri nm bt tam tu, nguyen v9ng cüa t.p the ngi.thi lao dng, d.c bit
các vi vic ngüng vic tp th, dInh cong có lien quan dn diêu chinh thai gian
lam them gi.
D nghj LDLD tinh, thành phá, Cong doàn ngành trung uing, Cong doàn
lông cong ty trirc thuc TLE) nghiêm tüc trin khai Hithng d.n nay. Qua trInh
triên khai nêu Co vuOng m&c, d nghj phãn ánh v Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam (qua Ban Quan h Lao c1ng) d duçic huâng dn, giái dáp.
Noi nhin:
- Nhtr trên;
- Thirông trrc DCT;
- Các Ban, don vj trirc thuc TLD;
- Lru: VT, Ban Q}ILD.
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