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NGHỊ ĐỊNH 

  

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 

 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, 

Chính phủ ban hành Nghị định 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, 

 

Chương I 

PHẠM VI  VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này 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. 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng 

1. Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, 
sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ các quy định về 
an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động đều phải thực hiện các quy định 
về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.  
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CHƯƠNG II 
THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG  

 
 Điều 3. Làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm 
 Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo 
Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:  

 1. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản xuất hoặc gia 
công hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm: dệt, may, da, giày và chế biến thủy sản 
nếu phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do yêu cầu cấp thiết 
của sản xuất hoặc do tính chất thời vụ của sản xuất hoặc do yếu tố khách quan 
không dự liệu trước thì được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 
năm, nhưng phải thực hiện đúng các quy định sau: 
 - Phải thỏa thuận với người lao động.; 

 - Nếu người lao động việc trong ngày từ 10 giờ 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; 

 - Trong 7 ngày liên tục, người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao 
động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. 

2. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có các điều kiện 
như các doanh nghiệp, cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức làm 
thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm thì phải thông báo bằng văn bản 
trong thời hạn 7 ngày làm việc trước khi thực hiện cho cơ quan quản lý nhà 
nước về lao động tại địa phương, nơi cơ sở, doanh nghiệp tiến hành hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc tổ chức 
làm thêm giờ.     
 Điều 4. Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

Việc lập Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo 
khoản 1 Điều 135 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

 1. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, 
ngành, các địa phương, các tổ chức có liên quan xây dựng Chương trình quốc gia 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo từng giai đoạn 05 năm, trình Chính 
phủ phê duyệt đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội. 
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 2. Hàng năm, căn cứ vào Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính lập kế hoạch kinh phí 
thực hiện Chương trình này để đưa vào kế hoạch ngân sách Nhà nước. 

 Điều 5. Khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo, bồi thường, trợ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng  

1. Việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, 
sự cố nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 142 của Bộ luật Lao động được quy định 
như sau: 

a) Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức 
năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, bao gồm: 

- Tai nạn lao động xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực 
hiện công việc, nhiệm vụ lao động; 

- Tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ 
khác theo sự phân công của người sử dụng lao động hoặc người được người sử 
dụng lao động uỷ quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động; 

- Tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động khi đang thực hiện các 
nhu cầu sinh hoạt cần thiết mà Bộ luật Lao động và nội quy của cơ sở cho phép 
(nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, cho 
con bú, tắm rửa, đi vệ sinh). 

b) Những trường hợp tai nạn xảy ra tại địa điểm và thời gian hợp lý sau 
đây được coi là tai nạn lao động: 

- Tai nạn xảy ra đối với người lao động  khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, 
từ nơi làm việc về nơi ở;  

- Tai nạn xảy ra cho người lao động Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm 
vụ ở nước ngoài do người sử dụng lao động giao (tham dự hội nghị, hội thảo, 
học tập, nghiên cứu ngắn hạn). 

c) Sự cố nghiêm trọng là những tai nạn không gây thiệt hại về người 
nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. 

d) Khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng thì người bị tai nạn 
hoặc người biết sự việc (người lao động, người quản lý) phải báo ngay cho 
người sử dụng lao động biết. Người lao động có trách nhiệm khai báo ngay với 
cơ quan có thẩm quyền về các vụ vụ tai nạn lao động làm chết người hoặc làm 
từ hai người bị tai nạn nặng trở lên và các sự cố nghiêm trọng.  

đ) Tất cả các vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng đều phải được điều 
tra, lập và công bố biên bản. Người sử dụng lao động phải có sổ thống kê tai 
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nạn lao động, thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về cơ 
quan có thẩm quyền.  

e) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết thủ tục, trình 
tự khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố 
nghiêm trọng.   

2. Việc thống kê, báo cáo bệnh nghề nghiệp theo khoản 3 Điều 142 được 
quy định như sau:  

a) Tất cá các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải có hồ sơ sức khỏe 
riêng biệt, được thống kê và báo cáo định kỳ 6 tháng , hàng năm đến cơ quan có 
thẩm quyền  

b) Bộ  Y tế hướng dẫn chi tiết thủ tục, trình tự thống kê, báo cáo bệnh 
nghề nghiệp   

3. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bồi thường, trợ cấp 
đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo khoản 3 Điều 144 được 
quy định như sau: 

a)  Thực hiện bồi thường, trợ cấp cho người lao động theo các mức chi trả  
được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 145 của Bộ Luật Lao động  

b) Trình tự, thủ tục bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. 

Điều 6. Điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật 
an toàn lao động 

Điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động theo Khoản 3 Điều 147 của Bộ luật lao động được quy định như sau:  

1. Tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:  

 a) Có tư cách pháp nhân hoặc thuộc một tổ chức có tư cách pháp nhân;  
 b) Có đủ cơ sở vật chất kĩ thuật, đáp ứng các yêu cầu kiểm định các đối 
tượng theo quy định; 
 c) Có đủ kiểm định viên đáp ứng các yêu cầu đối với các đối tượng kiểm 
định; kiểm định viên phải được đào tạo về nghiệp vu kiểm định và có giấy 
chứng nhận hoặc thẻ kiểm định viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 
 d) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lí phù hợp với lĩnh vực hoạt động 
kiểm định theo quy định; 
 đ) Đăng kí chỉ định và được cơ quan quản lí nhà nước về kiểm định có 
thẩm quyền chỉ định thông qua việc đánh giá 
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2. Khi triển khai hoạt động, tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định máy, 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải tuân thủ đầy đủ các 
nguyên tắc sau:  

 a) Đáp ứng yêu cầu về tính độc lập, khách quan theo quy định; 
 b) Bảo đảm trình tự, thủ tục kiểm định kĩ thuật an toàn lao động theo quy 
định của pháp luật. 
 c) Trả chi phí đánh giá để chỉ định và bồi thường cho chủ sở hữu đối 
tượng kiểm định những thiệt hại gây ra do kết quả kiểm định.  
 d) Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định 
kĩ thuật an toàn lao động. 
 3. Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

 a) Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận, thẻ kiểm 
định viên; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên; trình tự, thủ tục 
chỉ định tổ chức hoạt động kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động.  
 b) Quy định chi tiết các điều kiện và tại khoản 1 Điều 6 này. 
 Điều 7.  Sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm  

Việc sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm theo khoản 3, Điều 167 của Bộ luật Lao động được quy định như 
sau: 

1. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động 
cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt.  
 2. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của từng giai đoạn,  Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng 
điều kiện được áp dụng đối với từng trường hợp đặc biệt, trình Chính phủ xem 
xét, quyết định.  

Điều 8. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ 
sinh lao động đối với người làm nghề, công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, 
thể dục thể thao 

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao 
động đối với người làm nghề, công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể 
thao theo Điều 184 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải tuân 
thủ các quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 
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2. Tùy theo điều kiện lao động cụ thể (lịch biểu diễn, thi đấu, các điều 
kiện khách quan như thời tiết, địa điểm luyện tập không đủ…) của nghề, công 
việc, người sử dụng lao động có thể bố trí cho người lao động làm việc không 
trọn ngày, không trọn tuần hoặc kéo dài thời gian làm việc trong ngày, trong 
tuần, trong tháng.  

3. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể 
thao. 

 Điều 9. Quản lý Nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và 
an toàn lao động, vệ sinh lao động  

Quản lý Nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao 
động, vệ sinh lao động theo Điều 235, Điều 236 của Bộ luật Lao động được quy 
định như sau: 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 

a)  Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chế độ về thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;  

 b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lập Hồ sơ quốc gia về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động; 

  c) Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ, phối hợp hoạt động 
của các ngành, các cấp, các địa phương về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

 d) Hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện kiểm tra về an toàn lao động, 
vệ sinh lao động; thực hiện thanh tra Nhà nước về lao động và điều tra tai nạn 
lao động; 

đ) Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động từ khâu sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối.   

 e) Tổ chức thông tin, tuyên truyền và huấn luyện về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động; 

g) Hướng dẫn tổ chức thống kê, báo cáo về an toàn lao động, vệ sinh lao 
động; 

h) Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
hướng dẫn việc tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao 
động khác có dấu hiệu tội phạm; 
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i) Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; 

k)  Hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an toàn 
lao động. 
 2. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc sức khoẻ cho người lao động;  

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng, 
ban hành danh mục các bệnh nghề nghiệp;  

c)  Hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ cho 
người lao động; hướng dẫn việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ 
khi tuyển dụng lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;  

d)  Hướng dẫn việc tổ chức điều trị và phục hồi chức năng đối với người 
lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;  

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

a) Quản lý thống nhất việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật về 
an toàn lao động, vệ sinh lao động;  

b) Chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo các hoạt động về an toàn bức xạ và 
an toàn hạt nhân; về chất lượng, quy cách và giám định các phương tiện bảo vệ 
cá nhân trong lao động; 

 c) Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định và công 
bố hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành có 
liên quan nghiên cứu và  đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vào ch-
ương trình giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và các trường nghiệp vụ, quản lý. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các Bộ có 
liên quan, với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
việc hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cấp phép khai thác, chế biến 
khoáng sản theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn lao động và bảo 
vệ tài nguyên, môi trường.  

6. Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp 
với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc điều tra, xử lý những vụ tai 
nạn lao động chết người và các vụ tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm;  
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7. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội xây dựng hướng dẫn cụ thể về thời giờ làm việc, an toàn lao 
động, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ 
thuật, thể dục thể thao.  

8. Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội trong quản lý nhà nước về lao động. 

9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan 
thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương chủ trì và phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan xây dựng chuyên mục về an toàn lao động  để  phổ biến kiến 
thức về pháp luật  lao động và kinh nghiệm phòng chống tai nạn lao động; nêu 
những gương điển hình việc thực hiện tốt hoặc chưa tốt về bảo hộ lao động, an 
toàn lao động trên phạm vi cả nước. 

10. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 
quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa ph-
ương; xây dựng các mục tiêu bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải 
thiện điều kiện lao động; phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia về  an toàn lao động, vệ sinh lao động và đưa vào kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội và ngân sách của địa phương. 

 

 
 Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. 

2. Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 
1995 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động, Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 06/CP, Nghị định số 195/CP ngày 21 tháng 
12 năm 1994 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi, Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 
2002 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 
năm 1994 và các quy định trước đây về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời 
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trái với Bộ luật Lao động và Nghị định này đều 
bãi bỏ.  
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3. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định này và các quy định cụ thể về thời 
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

  4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.  
                                                                     
Nơi nhận:                                                                                             

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toàn án nhân dân tối cao; 

      - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;                                                       
- Kiểm toán Nhà nước;   
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể;  
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng thông tin điện tử  

Chính phủ, Trợ lý TTCP, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 
Công báo; 
      - Lưu : Văn thư, KGVX (5b).                                                                                     

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 

 
 

      


