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    Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 

  Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành 

Hướng dẫn số 4359/TLĐ-QHLĐ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

17/2022/UBTVQH15. 

 Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai và 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 

1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-

19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cụ thể như sau: 

 1. Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền, phổ 

biến đến đoàn viên, người lao động hiểu đúng và đầy đủ nội dung Nghị quyết số 

17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 và 

Hướng dẫn số 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam (gửi kèm theo). 

2. Các trường hợp phải giải quyết công việc mà người sử dụng lao động được 

sử dụng người lao động làm thêm giờ phải tuân thủ đầy đủ các quy định về làm 

thêm giờ tại Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020 hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (quy định giới hạn số giờ làm thêm 

trong ngày; tiền lương chi trả khi làm thêm giờ; sự đồng ý của người lao động khi 

tham gia làm thêm, thông báo khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 1 năm...) 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện các cấp công đoàn tăng cường giám 

sát việc thực hiện quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, phải kịp thời 

nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời giải quyết 

những vấn đề phát sinh khi điều chỉnh làm thêm giờ, đảm bảo quyền lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của người lao động.  

 Đây là việc làm liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người 

lao động, đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện, có 

vướng mắc, đề nghị phản ánh về Công đoàn Điện lực Việt Nam để được hướng dẫn 

giải đáp./.  

  Nơi nhận: 

    - Như trên;    

    - TLĐ LĐVN (để báo cáo); 

    - Thường trực CĐ ĐLVN; 

    - Ban TC&NS EVN; 

    - Các Ban của CĐ ĐLVN; 

    - Website CĐ ĐLVN; 

    - Lưu: VT, CSPL. 
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