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Ban hành theo Công văn số 18/2021/TT-BLĐTBXH (TT 18) ngày 15.12.2021

quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động (NLĐ)

làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt

hàng.

Thay thế cho Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH (TT 54) ngày

16.12.2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng

dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm công việc sản

xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.
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1. THAY ĐỔI VỀ SỐ GIỜ LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN HÀNG NGÀY
Hằng năm, căn cứ vào quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm, người sử dụng lao động

(NSDLĐ) có trách nhiệm lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của NLĐ

theo các trường hợp quy định.
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2. NỚI GIỚI HẠN GIỜ LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN VÀ LÀM THÊM GIỜ
TT 18 đã bỏ quy định về tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày đối

với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là không

quá 09 giờ. Thay vào đó, mọi công việc mang tính chất thời vụ mà TT 18 đề cập đều áp dụng

chung tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm/ngày là không quá 12 giờ.

Ngoài ra, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng theo quy định mới

cũng mở rộng hơn.
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3. ĐI LÀM NGÀY LỄ, TẾT KHÔNG CÒN ĐƯỢC NGHỈ BÙ
TT 18 đã bãi bỏ quy định về việc nghỉ bù hoặc nghỉ bù đủ số ngày lễ, Tết, nghỉ hằng năm và

các ngày nghỉ có hưởng lương khác. Thay vào đó, người sử dụng lao động phải bố trí để

người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương

khác theo quy định.

Như vậy, kể từ ngày 01.02.2022 tới đây, nếu người lao động đi làm vào dịp lễ, Tết, nghỉ có

hưởng lương sẽ không còn được nghỉ bù mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho

ngày làm việc đó.
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4. LÀM VIỆC TỪ 10 GIỜ/NGÀY KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ THÊM 30 PHÚT
TT 18 đã bãi bỏ quy định về việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca quy định tại Khoản 2

Điều 7 TT 54: “Nếu người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng lao

động phải bố trí cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ

ngơi trong ca làm việc bình thường.”

Quy định về thời giờ nghỉ ngơi tại TT 18 được thực hiện theo Bộ luật Lao động năm 2019 và

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
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