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THÔNG BÁO 

Về việc chấp hành chế độ làm thêm giờ  
 

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động và một số Thông tư hướng dẫn thực 
hiện về thời gian làm việc khác. 

Qua thực tế cho thấy việc bố trí, sắp xếp thời gian làm thêm giờ công chức, 
viên chức, người lao động và một số bộ phận chuyên môn còn chưa hợp lý. 

Để đảm bảo chấp hành đúng quy định, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu 
cầu công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Về thời gian làm thêm giờ 

1.1. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh 
nghiêm túc thực hiện thời giờ làm việc, nâng cao năng suất lao động, tận dụng tối 
đa thời gian làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa phải làm 
thêm giờ. 

Những trường hợp đột xuất cần phải giải quyết công việc ngoài giờ, làm 
vào ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật (không thường xuyên), thì công chức, viên chức, 
người lao động lập Giấy báo làm thêm giờ (Mẫu C01C-HD, Thông tư 
185/2010/TT-BTC), nêu rõ nội dung công việc đã làm, thời gian làm thêm cụ thể, 
lãnh đạo phòng xác nhận, lãnh đạo Văn phòng phê duyệt. 

Đối với những bộ phận do đặc thù công việc hoặc khối lượng công việc 
lớn không thể hoàn thành trong các ngày làm việc theo tiêu chuẩn, thường xuyên 
phải giải quyết công việc vào các ngày nghỉ thì vào đầu các tháng, trưởng bộ phận 
đó lập lịch phân công cán bộ trực xử lý công việc vào các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ 
nhật trong tháng, trình lãnh đạo Văn phòng phê duyệt trước khi thực hiện. Việc 
phân công theo lịch trực phải đảm bảo một người trực làm thêm giờ không quá 30 
giờ/tháng. 

1.2. Để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, chăm sóc gia đình 
của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đối với những thời điểm 
phải làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật liên tục trong tháng, thì báo cáo lãnh đạo 
phòng để sắp xếp bố trí, trình Lãnh đạo Văn phòng cho nghỉ bù vào những thời 
gian hợp lý. Thời gian nghỉ bù phải được sắp xếp luân phiên trong từng bộ phận, 
bố trí người làm thay theo lịch cụ thể, đảm bảo không ảnh hưởng ách tắc công việc 
do bố trí nghỉ bù. Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù vẫn phải 
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đảm bảo hoàn thành công việc của mình kịp thời trước và sau khi nghỉ. 

Trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm sắp xếp thời gian làm thêm 
giờ của công chức, viên chức, người lao động trong phòng hợp lý, đúng quy định; 
theo dõi và trình Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt việc bố trí cho công chức, viên 
chức, người lao động nghỉ bù sau mỗi đợt phải làm ngoài giờ kéo dài liên tục. 

2.Về thanh toán tiền lương làm thêm giờ 

2.1. Kế toán căn cứ Bảng chấm công làm thêm giờ kèm lịch trực (đối với 
bộ phận làm ngoài giờ thường xuyên); giấy báo làm thêm giờ đối với những 
trường hợp đột xuất, không thường xuyên của các phòng để thực hiện thanh toán 
(Theo Thông tư 185/2010/TT-BTC). 

2.2. Thanh toán tiền làm thêm giờ cho công chức, viên chức, người lao 
động theo thời gian thực tế trên Bảng chấm công của các phòng, đơn vị nhưng 
không vượt mức tối đa theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 
4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính Phủ. Cụ thể: 

- Thời gian làm thêm giờ tối đa trong một tháng: 30 giờ 

- Thời gian làm thêm  giờ tối đa trong một năm: 200 giờ 

- Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách không thể trì 
hoãn, có thông báo bằng văn bản được lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, 
thì thời gian làm thêm giờ tối đa một năm là 300 giờ. 

2.3. Giao Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị theo dõi, đôn đốc việc chấp 
hành chế độ làm thêm giờ của công chức, viên chức, người lao động trong cơ 
quan, kịp thời báo cáo đề xuất những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực 
hiện. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động của Văn phòng UBND nghiêm túc thực hiện./. 

                               

Nơi nhận: 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Trưởng các phòng CM,ĐV; 
- Toàn thể CBCCVC(qua eOfice) 
- Lưu: VT, HCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
Phùng Quang Hội 

 




