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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã 

thông qua Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 (Viết tắt là 

Bộ luật lao động năm 2019); được Chủ tịch nước ký Lệnh 

công bố số 08/2019/L-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2019; có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế 

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 

2012. Bộ luật lao động năm 2019 có nhiều sửa đổi quan 

trọng, tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc 

làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người 

sử dụng lao động và người lao động. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sử 

dụng lao động kịp thời tiếp cận các quy định của Bộ luật 

lao động năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên 

soạn cuốn tài liệu TÌM HIỂU QUY ĐỊNH CỦA BỘ 

LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 VỀ TIỀN LƯƠNG, THỜI 

GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, BẢO HIỂM 

XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP, cấp phát miễn phí đến các doanh nghiệp, hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Mong nhận được sự quan tâm của quý độc giả. Mọi 

đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, 
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số 508, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại 02073 814 482. 

Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu! 

 SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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TÌM HIỂU 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 

2019 VỀ TIỀN LƯƠNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, 

THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, BẢO HIỂM XÃ HỘI, 

BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

 

I. TIỀN LƯƠNG 

1. Quy định về tiền lương (Điều 90) 

- Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động 

trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công 

việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, 

phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh không 

được thấp hơn mức lương tối thiểu. 

- Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương 

bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động 

làm công việc có giá trị như nhau. 

2. Mức lương tối thiểu (Điều 91) 

- Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được 

trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong 

điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống 
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tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. 

- Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn 

định theo tháng, giờ. 

- Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức 

sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương 

quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị 

trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; 

quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng 

suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. 

- Chính phủ có thẩm quyền quyết định và công bố 

mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng 

tiền lương quốc gia. 

3. Hội đồng tiền lương quốc gia (Điều 92) 

- Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho 

Chính phủ về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương 

đối với người lao động. 

- Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tiền 

lương quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, một số tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động ở trung ương và chuyên gia độc lập. 

4. Xây dựng thang lương, bảng lương và định 

mức lao động (Điều 93) 
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- Người sử dụng lao động phải xây dựng thang 

lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển 

dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công 

việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả 

lương cho người lao động. 

- Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số 

đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài 

thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử 

trước khi ban hành chính thức. 

- Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang 

lương, bảng lương và định mức lao động. 

- Thang lương, bảng lương và mức lao động phải 

được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. 

5. Nguyên tắc trả lương (Điều 94) 

Người sử dụng lao động trả lươgn phải đảm bảo 02 

nguyên tắc sau: 

Một là, người sử dụng lao động phải trả lương trực 

tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp 

người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử 

dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao 

động ủy quyền hợp pháp. 
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Hai là, người sử dụng lao động không được hạn chế 

hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người 

lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu 

lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người 

sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng 

lao động chỉ định. 

6. Trả lương (Điều 95) 

- Người sử dụng lao động trả lương cho người lao 

động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao 

động và chất lượng thực hiện công việc. 

- Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền 

lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, 

trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt 

Nam thì có thể bằng ngoại tệ. 

- Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải 

thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó 

ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm 

việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có). 

7. Hình thức trả lương (Điều 96) 

- Người sử dụng lao động và người lao động thỏa 

thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc 

khoán. 

- Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài 

khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. 
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Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao 

động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động 

phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và 

chuyển tiền lương. 

8. Kỳ hạn trả lương (Điều 97) 

- Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần 

thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được 

trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày 

phải được trả gộp một lần. 

- Người lao động hưởng lương theo tháng được trả 

một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả 

lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một 

thời điểm có tính chu kỳ. 

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo 

khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công 

việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm 

ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong 

tháng. 

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử 

dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng 

không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 

ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử 

dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản 

tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi 

suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi 



10 
 

người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người 

lao động công bố tại thời điểm trả lương. 

9. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 

(Điều 98) 

* Tiền lương làm thêm giờ: Người lao động làm 

thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc 

tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: 

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; 

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

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, 

ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ 

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

* Tiền lương làm việc vào ban đêm: 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 thực 

trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. 

* Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm: Người lao 

động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao 

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

tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày 

của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng 

tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết. 

10. Tiền lương ngừng việc (Điều 99) 
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Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được 

trả lương như sau: 

(1) Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người 

lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; 

(2) Nếu do lỗi của người lao động thì người đó 

không được trả lương; những người lao động khác trong 

cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức 

do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức 

lương tối thiểu; 

(3) Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của 

người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch 

bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do 

kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như 

sau: 

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở 

xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không 

thấp hơn mức lương tối thiểu; 

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc 

thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải 

bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên 

không thấp hơn mức lương tối thiểu. 

11. Trả lương thông qua người cai thầu (Điều 

100) 
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- Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai 

trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ 

chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này 

kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ 

và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về 

trả lương, an toàn, vệ sinh lao động. 

- Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò 

trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không 

đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao 

động thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu 

trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho người 

lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là 

chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có 

vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định 

của pháp luật. 

12. Tạm ứng tiền lương (Điều 101) 

- Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều 

kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. 

- Người sử dụng lao động phải cho người lao động 

tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động 

tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 

tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương 

theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số 

tiền đã tạm ứng. Người lao động nhập ngũ theo quy định 
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của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền 

lương. 

- Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng 

một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. 

13. Khấu trừ tiền lương (Điều 102) 

- Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền 

lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư 

hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động 

theo quy định của Bộ luật lao động. 

- Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ 

tiền lương của mình. 

- Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được 

quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động 

sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. 

14. Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ 

cấp (Điều 103) 

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và 

các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa 

thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể 

hoặc quy định của người sử dụng lao động. 

15. Thưởng (Điều 104) 

- Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình 

thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao 
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động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn 

thành công việc của người lao động. 

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết 

định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham 

khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

II. THỜI GIỜ LÀM VIỆC 

1. Thời giờ làm việc bình thường (Điều 105) 

Thời giờ làm việc bình thường được quy định như 

sau: 

(1) Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ 

trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. 

(2) Người sử dụng lao động có quyền quy định thời 

giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho 

người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm 

việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không 

quá 48 giờ trong 01 tuần. 

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động 

thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động. 

(3) Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm 

giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp 

luật có liên quan. 

2. Giờ làm việc ban đêm (Điều 106) 
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Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ 

sáng ngày hôm sau. 

3. Làm thêm giờ (Điều 107) 

- Thời gian làm thêm giờ: là khoảng thời gian làm 

việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của 

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

- Các yêu cầu khi người sử dụng lao động sử dụng 

người lao động làm thêm giờ: người sử dụng lao động được 

sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu sau đây: 

+ Phải được sự đồng ý của người lao động; 

+ 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 thời giờ làm việc bình thường 

theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm 

thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ 

trong 01 tháng; 

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động 

không quá 200 giờ trong 01 năm. 

- Các trường hợp được sử dụng người lao động làm 

thêm không quá 300 giờ trong 01 năm: Người sử dụng lao 

động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 

300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc 

hoặc trường hợp sau đây: 
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+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, 

may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm 

nghiệp, thủy sản; 

+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, 

thoát nước; 

+ Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động 

có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao 

động không cung ứng đầy đủ, kịp thời; 

+ Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, 

không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của 

nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát 

sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả 

thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu 

nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất; 

+ Trường hợp khác do Chính phủ quy định. 

Khi tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp này, 

người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho 

cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

4. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt (Điều 

108) 

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao 

động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới 

hạn về số giờ làm thêm theo quy định của Bộ luật lao động 
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(không quá 200 giờ trong 01 năm trong điều kiện bình 

thường; không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số 

ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp đặc biệt) và người 

lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây: 

(1) Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; 

(2) Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng 

con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch 

bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ 

ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo 

quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

III. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 

1. Nghỉ trong giờ làm việc (Điều 109) 

- Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc từ 

06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 

30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít 

nhất 45 phút liên tục. Trường hợp người lao động làm việc 

theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ 

được tính vào giờ làm việc. 

- Ngoài thời gian nghỉ quy định nêu trên, người sử 

dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải 

lao và ghi vào nội quy lao động. 

2. Nghỉ chuyển ca (Điều 110) 
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Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 

12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác. 

3. Nghỉ hằng tuần (Điều 111) 

- Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ 

liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động 

không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có 

trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính 

bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. 

- Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp 

xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác 

định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. 

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, 

tết theo quy định của Bộ luật lao động thì người lao động 

được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế 

tiếp. 

4. Nghỉ lễ, tết (Điều 112) 

* Các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định: Người lao 

động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những 

ngày lễ, tết sau đây: 

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương 

lịch); 

- Tết Âm lịch: 05 ngày; 

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương 

lịch); 
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- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 

dương lịch); 

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch 

và 01 ngày liền kề trước hoặc sau); 

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 

3 âm lịch). 

* Các ngày nghỉ lễ, tết đối với lao động là người 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Lao động là người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy 

định nêu trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền 

dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. 

* Quyết định ngày nghỉ lễ, tết: Hằng năm, căn cứ 

vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ 

thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày nghỉ Quốc khánh. 

5. Nghỉ hằng năm (Điều 113) 

Nghỉ hằng năm được quy định như sau: 

(1) Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một 

người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng 

nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong 

điều kiện bình thường; 

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa 

thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 
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- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

(2) Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho 

một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo 

tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. 

(3) Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà 

chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng 

năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương 

cho những ngày chưa nghỉ. 

(4) Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định 

lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao 

động và phải thông báo trước cho người lao động biết. 

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao 

động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối 

đa 03 năm một lần. 

(5) Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, 

người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định. 

(6) Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng 

các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số 

ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 

trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ 

hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. 

6. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên 

làm việc (Điều 114) 
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Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm 

việc được quy định như sau: Cứ đủ 05 năm làm việc cho 

một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của 

người lao động theo quy định được tăng thêm tương ứng 01 

ngày. 

7. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương (Điều 

115) 

* Quy định về nghỉ việc riêng: Người lao động được 

nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông 

báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây: 

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày; 

- Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày; 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, 

cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con 

đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày. 

* Quy định về nghỉ không hưởng lương: Người lao 

động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông 

báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông 

ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết 

hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. 

* Thỏa thuận về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng 

lương: Ngoài các quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không 

hưởng lương nêu trên, người lao động có thể thỏa thuận với 

người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. 
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8. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với 

người làm công việc có tính chất đặc biệt (Điều 116) 

Đối với các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh 

vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng 

không; thăm dò, khai thác dầu khí trên biển; làm việc trên 

biển; trong lĩnh vực nghệ thuật; sử dụng kỹ thuật bức xạ và 

hạt nhân; ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần; tin học, công 

nghệ tin học; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ 

tiên tiến; thiết kế công nghiệp; công việc của thợ lặn; công 

việc trong hầm lò; công việc sản xuất có tính thời vụ, công 

việc gia công theo đơn đặt hàng; công việc phải thường trực 

24/24 giờ; các công việc có tính chất đặc biệt khác do Chính 

phủ quy định thì các Bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sau khi thống nhất với Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và phải tuân thủ quy 

định về thời gời nghỉ trong giờ làm việc quy định tại Điều 

109 của Bộ luật lao động./. 

III. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, 

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

1. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp (Điều 168) 

- Người sử dụng lao động, người lao động phải tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp; người lao động được hưởng các chế độ theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 
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hiểm thất nghiệp. Khuyến khích người sử dụng lao động, 

người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối 

với người lao động. 

- Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng 

chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không 

phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp hai bên 

có thỏa thuận khác. 

- Đối với người lao động không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi 

trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người 

lao động tương đương với mức người sử dụng lao động 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Tuổi nghỉ hưu (Điều 169) 

- Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian 

đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện 

lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến 

khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 

tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. 

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động 

trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng 
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đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao 

động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với 

lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. 

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; 

làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 

tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định tại thời điểm nghỉ 

hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật 

cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi 

cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo 

quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác./. 
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TÌM HIỂU 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 VỀ 

TIỀN LƯƠNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ  

NGHỈ NGƠI, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM 

 Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản 

NGUYỄN THỊ THƯỢC 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Biên soạn 

VŨ THỊ MINH HIỀN 

Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Tuyên Quang 

NGUYỄN THỊ HÒA 

Phó trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Tuyên Quang 

Sửa bản in 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Tuyên Quang 

 

In 500 cuốn, khổ 14 x 20 cm tại Công ty Cổ phần phát triển công 

nghệ in Nguyên Khang, Lô C5-D5-12 cụm sản xuất làng nghề 

tập trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Giấy phép 

xuất bản số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Tuyên Quang cấp ngày 01 tháng 4 năm 2020. In xong và nộp 

lưu chiểu tháng 5 năm 2020./.  
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