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NỘI DUNG 

 

1. Mục đích 

2. Phạm vi áp dụng 

3. Tài liệu tham khảo 

4. Định nghĩa và thuật ngữ 

5. Nội dung 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 

TT Nơi nhận TT Nơi nhận 

1 Ban giám đốc  5 Bộ phận Sản xuất  

2 Bộ phận quản lý  6 Bộ phận QC  

3 Bộ phận Nhân sự  7 Bộ phận Kỹ thuật/ R&D  

4 Bộ phận Kế toán  8 Bộ phận Kho  

   9 Bộ phận Kinh doanh  

 

 

 

 

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI  

Ngày tháng 
Lần sửa 

đổi 
Nội dung hiệu chỉnh 

Người đề 

nghị 
Người phê duyệt 

 00 Ban Hành Lần Đầu BLD  
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1.  MỤC ĐÍCH 

- Chính sách này được thiết lập nhằm thể hiện sự cam kết của Công ty trong việc  thực hiện 

theo đúng giờ làm việc quy định và làm thêm giờ. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

lý của người lao động làm việc tại công ty. 

2.  PHẠM VI ÁP DỤNG 

Chính sách này được áp dụng đối với người sử dụng lao động và người lao động là toàn thể 

cán bộ, nhân viên, công nhân của Công ty. Bao gồm lao động chính thức, học nghề, tập việc và 

lao động làm việc thời vụ. 

3.  TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

- Tiêu chuẩn SA 8000:2014 

- Bộ luật lao động 2019  

- Nội quy lao động, chính sách lương thưởng của công ty 

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 

- Giờ làm việc: là độ dài thời gian mà người lao động phải tiến hành lao động theo quy định 

của pháp luật, theo thoả ước lao động tập thể hoặc theo hợp đồng lao động. 

- Thời gian nghỉ ngơi: Thời giờ nghỉ ngơi là độ dài thời gian mà người lao động được nghỉ 

ngơi vào không tham gia làm việc. 

- Làm thêm giờ: khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định 

trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. 

5. NỘI DUNG 

5.1. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC 

- Thời gian làm việc: Công ty bố trí chế độ làm việc theo tuần.  

- Đối với cán bộ, CNV làm việc theo ca (2 tuần ngày, 2 tuần đêm): Thời gian làm việc 09 

giờ/ngày các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy, làm 03 giờ bảo đảm không quá 48 giờ 

trong 01 tuần. Nếu Cán bộ, công nhân viên đăng ký làm thêm ngày thứ bảy sẽ được tính là 

làm thêm vào ngày thường. Cụ thể như sau: 
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 Từ thứ hai đến thứ sáu  Thứ bảy  Chủ nhật 
    

                   

 

Ca ngày Số giờ 

(giờ) 

% (theo 

giờ 

thường) 

 Ca ngày 
Số giờ 

(giờ) 

% (theo giờ 

thường) 
  

Ca ngày   
Số giờ 

(giờ) 

% (theo 

giờ 

thường) 

    

 Từ Đến  Từ Đến      Từ Đến         

 
8:00 10:00 2 100% 

 
8:00 10:00 2 100% 

 
6:00 22:00 16 200%     

 
10:00 10:15 0.25 100% 

 
10:00 10:15 0.25 100% 

 
            

 
10:15 12:00 1.75 100% 

 
10:15 11:00 0.75 100% 

 
            

 
12:00 13:00 1 0% 

 
11:00 12:00 1 150% 

 
            

 
13:00 15:00 2 100% 

 
12:00 13:00 1 0% 

 
            

 
15:00 15:15 0.25 100% 

 
13:00 20:00 7 150% 

 
            

 
15:15 18:00 2.75 100% 

 
     

 
            

 
18:00 20:00 2 150% 

          
    

                   

 Từ Thứ hai đến Thứ sáu  Thứ bảy  Chủ nhật     

 
Ca đêm Số giờ 

(giờ) 

% (theo 

giờ 

thường) 

 Ca đêm Số giờ 

(giờ) 

% (theo giờ 

thường)  
Ca đêm Số giờ 

(giờ) 

% (theo 

giờ 

thường) 

    

 Từ Đến  Từ Đến  Từ Đến     

 
20:00 22:00 2 100% 

 
20:00 22:00 2 100% 

 
20:00 22:00 2 200%     

 
22:00 22:15 0.25 130% 

 
22:00 22:15 0.25 130% 

 
22:00 22:15 0.25 270%     

 
22:15 0:00 1.75 130% 

 
22:15 23:00 0.75 130% 

 
22:15 23:00 0.75 270%     

 
0:00 0:30 0.5 130% 

 
23:00 0:00 1 200% 

 
23:00 0:00 1 270%     

 
0:30 3:00 2.5 130%  0:00 0:30 0.5 200% 

 
0:00 0:30 0.5 270%     

 
3:00 3:15 0.25 130%  0:30 6:00 5.5 200% 

 
0:30 6:00 5.5 270%     

 
3:15 5:00 1.75 130%  6:00 8:00 2 150% 

 
6:00 8:00 2 200%     

 
5:00 6:00 1 200%    

       
    

 
6:00 8:00 2 150%    

       
    

                       

 Ngày nghỉ lễ           

 
Ca ngày Số giờ 

(giờ) 

% (theo 

giờ 

thường) 

 Ca đêm Số giờ 

(giờ) 

% (theo giờ 

thường) 
 

  
    

    

 Từ Đến  Từ Đến  Lưu ý:         

 

6:00 22:00 16 300% 

 

22:00 6:00 8 390% 

 

Thời gian trong khoảng bôi 

vàng là giờ của ngày kế tiếp 
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- Đối với cán bộ, CNV làm việc ca hành chính (bao gồm quản lý khối sản xuất, cán bộ nhân 

viên khối văn phònG): Thời gian làm việc 8 giờ/ ngày các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Cụ thể như sau: (Cập nhật thông tin phù hợp) 

- Thời gian nghỉ giữa ca sẽ thay đổi phụ thuộc vào tình hình thực tế. 

- Công ty bố trí ngày nghỉ vào ngày chủ nhật hàng tuần, tuỳ vào điều kiện sản xuất kinh doanh 

và đặc thù từng loại công việc, ngày nghỉ hàng tuần có thể thay đổi, đảm bảo một tháng người 

lao động được nghỉ ít nhất 4 ngày chủ nhật và làm việc không vượt quá 48 tiếng một tuần. 

- Để đạt tiến độ sản xuất và lịch giao hàng, Công ty có thể bố trí sắp xếp lịch làm việc bù cho 

những ngày nghỉ do điều kiện bất khả kháng như: mất điện, mất nước….  Việc thanh toán 

lương được áp dụng theo luật hiện hành như sau: 

- Nếu Công ty bố trí lịch làm việc bù cho ngày nghỉ do mất điện, mất nước thì ngày nghỉ bù 

được coi là ngày nghỉ hàng tuần và không hưởng lương. Ngày làm việc bù trở thành ngày 

làm việc bình thường. 

- Người lao động được cử đi đào tạo, công tác bên ngoài thời gian làm việc sẽ được căn cứ 

trên thời gian đào tạo, công tác thực tế. 

- Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi không làm thêm 

giờ, làm việc ban đêm, đi công tác xa. 

- Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 7 được chuyển công việc 

nhẹ hơn hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày vẫn hưởng đủ lương. 

Thời giam làm việc đảm bảo phải tuân thủ nguyên tắc: 

   1. Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ tính vào giờ làm việc. 

   2. Người lao động làm ca đêm được nghỉ thêm 15 phút tính vào giờ làm việc. 

   3. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác. 

   4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút/ngày, 03 ngày/tháng; thời gian nghỉ 

hưởng nguyên lương. 
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5.2. QUY ĐỊNH LÀM THÊM GIỜ 

5.2.1. Quy định chung 

- Phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty có thể đề nghị người lao động làm 

thêm giờ khi cần thiết dựa trên thỏa thuận của hai bên (có giấy tờ xác nhận chữ ký của hai 

bên). Việc làm thêm giờ tuân thủ khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động 

- Số giờ làm thêm được tính theo xác nhận của người có thẩm quyền, lương làm thêm giờ được 

tính theo từng giờ và được trả theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang 

làm theo quy định của pháp luật: 

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;  

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; 

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, 

ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính 

theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao 

động cũng được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo 

công việc làm vào ban ngày.  

Cụ thể được tính như bảng (1) 
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5.2.2. Quy định đăng ký làm thêm giờ và xác nhận 

Quy trình đăng ký tăng ca: (Cụ thể theo biểu mẫu đính kèm) 

Bước Nội dung Thời gian Người thực hiện 

1  Trước 12h hàng ngày Phòng kế hoạch sản xuất 

2  Trước 16 giờ ngày tăng ca Các bộ phận, văn thư tổng 

hợp 

3  Trước 11 ngày hôm sau Nhân viên nhân sự tính 

lương 

4  Trước 15 giờ ngày hôm sau Các bộ phận, văn thư tổng 

hợp 

5  Trước 16 giờ ngày hôm sau Nhân viên nhân sự tính 

lương 

Nguyên tắc tăng ca:  

 a) Được sự đồng ý của người lao động, căn cứ dựa trên đăng ký tăng ca hàng ngày 

 b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường 

trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình 

thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và 

tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định 

thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm; 

 c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ tối đa 7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải 

bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.” 

5.3. BAN HÀNH CHÍNH SÁCH 

Chính sách này được ban hành và kèm theo các form mẫu bảng biểu liên quan như: 

1. Thông báo về thời gian làm việc 

2. Thông báo điều chỉnh nếu có thay đổi 

Xử lý hệ thống lấy  

giờ ra, vào 

Xác nhận tăng ca bộ 

phận 

Kiểm tra, xác nhận làm 

thêm trên hệ thống 

Kế hoạch  

sản xuẩt 

Đăng ký tăng ca 
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3. Thông báo về việc đăng ký làm thêm giờ, quy trình đăng ký làm thêm giờ, form mẫu kèm 

theo. 

4. Mẫu cam kết  người lao động, người sử dụng lao động chấp hành việc đăng ký tăng ca theo 

luật quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách này, Ban lãnh 

đạo công ty sẽ tiến hành xem xét và thực hiện các hành động cải tiến cho phù hợp với tình hình 

mới. 

Công ty cam kết phổ biến rộng rãi chính sách này đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân 

viên tuân thủ các chính sách thông qua việc chấp hành các quy trình và hướng dẫn thực hiện công 

việc mà Công ty ban hành. 

Chính sách này sẽ được thông báo cho tất cả các bên liên quan để thực hiện. 

5.2.4 Phát hiện và điều tra vi phạm bảo mật thông tin 

- Phát hiện vi phạm: Mọi nhân viên trong công ty phải tích cực phát hiện các trường hợp vi 

phạm chính sách bảo mật thông tin 

- Điều tra vi phạm: Bất kỳ nhân viên nào phát hiện vi phạm chính sách, phải thông báo cho 

công ty theo Quy trình giải quyết khiếu nại, góp ý để tiến hành điều tra, xử lý vi phạm. 

5.2.5 Xử lý vi phạm 

- Căn cứ vào nội quy lao động và mức độ vi phạm - Phòng hành chính nhân sự sẽ tiến hành xử 

lý vi phạm 

5.4. KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

5.4.1. Cam kết thực hiện giờ làm việc và làm thêm giờ 

Tất cả nhân viên trong công ty phải ký cam kết thực hiện thời gian làm việc và làm thêm giờ trước 

khi bắt đầu vào làm việc. Cam kết này sẽ được ký cùng thời điểm với hợp đồng lao động và được 

lưu trữ trong hồ sơ nhân viên tại Phòng hành chính nhân sự. 

5.4.2. Phát hiện và điều tra vi phạm  

- Phát hiện vi phạm: Mọi nhân viên trong công ty phải tích cực phát hiện các trường hợp vi 

phạm chính sách bảo mật thông tin 
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- Điều tra vi phạm: Bất kỳ nhân viên nào phát hiện vi phạm chính sách, phải thông báo cho 

công ty theo Quy trình giải quyết khiếu nại, góp ý để tiến hành điều tra, xử lý vi phạm. 

5.4.3. Xử lý vi phạm 

- Căn cứ vào nội quy lao động và mức độ vi phạm - Phòng hành chính nhân sự sẽ tiến hành xử 

lý vi phạm 

 

 


