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về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Từ ngày 09/09/2022, Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận 

hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các 
công trình khí bắt đầu có hiệu lực thi hành. 

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG MỚI

Thời giờ làm việc

• Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày

• Phiên làm việc tối đa là 07 ngày

• Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không  
 quá 12 giờ trong 01 ngày

• Số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm

• Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và   
 tuân thủ quy định

Làm thêm giờ

Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề 
không quá 45 phút

Nghỉ trong giờ làm việc

Sau mỗi phiên làm việc, người lao động được bố trí 
nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm 
việc trong phiên làm việc trước đó.

Nghỉ chuyển phiên

• Việc nghỉ chuyển ca; nghỉ lễ, tết; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng      
 lương tuân thủ quy định tại Điều 110, Điều 112 và Điều 115 Bộ luật lao   
 động 2019

• Nghỉ hàng năm tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật lao    
 động 2019

• Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người   
 sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng      
 năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên

Nghỉ chuyển ca; nghỉ lễ, tết; nghỉ hàng năm;
nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương


