
UBND THANH PHO HA NO! 
SO LAO BONG - THUNG BINH 

vA xA HO! 

CONG HOA xA HO! CITU NGIIIA VI1T NAM 
Thc 1p - Tçr do - Hinh phñc 

   

S6: '(c2f  /SLDTBXH-VLATLD 
V/v thirc hin Nghj quyt s 

17/2022/UBTVQH15 cUa Uy ban 
Thuing vii Quoc hi 

Ha Nt5i, ngày Lftháng 5nám 2022 

KInh gài: 
- Lien doàn lao dng thành ph Ha Ni; 
- Ban Quàn 1 Khu cong ngh cao Hôa Lac; 
- Ban Quãn l các Khu cong nghip và chê xuât Ha Ni; 
- UBND các qun, huyn, thj xä; 
- Các Tng cong ty trirc thuc Thành phO; 
- Các &in vj, doanh nghip trén dja bàn Thành phô. 

Thirc hin chi dto cüa B Lao dng — Thrnrng binh và Xà hi tti van bàn 
s 1312/LDTBXH-ATLD ngày 26/4/2022 v vic hithng dan to chüc thixc hin 
Nghj quy& s 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/4/2022 cüa Uy ban Thrning vii 
Quc hi v s giY lam them trong 01 näm, trong 01 tháng cüa ngi.thi lao dng 
trong bi cãnh phông, chng djch Covid- 19 và phiic hM, phát trin kinh t - xA 
hi (sau day gi tat là Nghj quyt), Si Lao dng — Thuong binh và Xà hi Ha 
Ni d nghj: 

1. Lien doàn Lao dng Thành phô Ha Ni: 

Tang cithng tuyên truyn, thông tin, chI dto, huing dn cOng doàn các 
dtp trong vic giám sat thrc hin Nghj quyt, bâo v quyn lçi cüa nguñ lao 
dng, thüc d.y vic di thoi, thuong lucing và k kt thOa uâc lao dng tp th, 
các thOa thun bào dam phiic lçii cho ngui lao dng trong qua trInh thirc hin 
Nghj quyt nay. 

2. Ban quãn 1 các khu cong nghip và chê xut Ha Ni, Ban Quan 1 
khu cong ngh cao Hôa Lc: 

T chüc tuyên truyn, ph bin và t chcrc trin khai thirc hin Nghj quyêt 
s 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/4/2022 cüa Uy ban Thumg v1i Quc hi dn 

don v, t chirc, doanh nghip, nguYi lao dng trong các khu cOng nghip. 

3. UBND các qun, huyn, thj xã: 

- T chtrc tuyên truyn, ph bin va t chiirc trin khai thiic hin Nghj 
quyt s 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/4/2022 cüa Uy ban Thrnmg viii Quc hi 
dn don vj, t chüc, doanh nghip, nguôi lao dng, ngi.thi dan trên dja bàn. 
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- Tang cuèng thanh tra, kiêm tra vic lam them gi cüa các &Yn vj, doanh 
nghip trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut 

4. Các Tong cong ty thuc dja bàn Thành phô; Các don vl,  doanh 
nghip trên dia bàn Thành ph: 

- T chüc ph bin dn ngu?i lao dng và t chüc trin khai thirc hin 
Nghj quy&, trong do luu mt s ni dung sau: 

+ Các tru?ng hqp ngithi sü diing lao dng duçic sü d%lng ngithi lao dng 
lam them ti da 300 gi trong 01 näm là các tr'ithng hqp diiçic quy djnh tai  khoân 

1 Diu 1 Nghj quyt s 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/4/2022 cüa Uy ban 
Thuing vçt Quc hi và khoân 3 Diu 107 B 1ut Lao dng. 

+ Tt cã các tru?mg hçip duçic lam them ti da 300 gi trong 01 nàm 
du duçic lam them tr trén 40 gii dn 60 gi trong 01 tháng k tü ngày 
01/4/2022. 

+ Khi t chtrc thirc hin lam them gi theo quy djnh cüa Ngh quy& 
Nghj quyt s 17/2022/UIBTVQH15 vn phài tuân thU dy dU các quy djnh khác 
v lam them gii ti B 1ut Lao dng va các van bàn hithng dn B lut Lao 
dng (quy djnh v giâi htn s gi? lam them trong ngày; tin lirang phãi trà khi 
lam them gi; các ni dung v sir dMg cUa ngithi lao dng tham gia lam them; 
thông báo khi t chüc lam them trên 200 gi trong 01 nàm ...) 

+ Khi t chüc lam them gi tü trên 200 gi dn 300 gii trong 01 näm 
theo quy djnh ti khoãn 1 Diu 1 Nghj quy&, Nghj quy& s 
17/2022/UBTVQH15, nguOri sU dicing lao dng phài thông báo cho S& Lao dng 
— Thuong binh và Xä hi Ha Ni theo quy djnh ti khoân 4 Diu 107 B lust 
Lao dng và Diu 62 Nghj djnh s 145/20201ND-CP ngày 14/12/2020 cUa 
ChInh phU quy djnh chi tit và hrncng dn thi hành mt s diu cUa Bô lut Lao 
dng v diu kin lao dng và quan h lao dng. 

+ Các quy djnh cUa Nghj quyt s 17/2022/UBTVQH15 duqc thirc 
hin cho dn h& ngày 31/12/2022, tr1r truèng hqp Quc hi quyt djnh kéo dài 
thii gian thirc hin. 

- Trong qua trInh ti chirc lam them gi d nghj các don vj phài tuyt 
di tuân thU các quy djnh v An toàn, v sinh lao dng theo quy djnh cUa Lut 
An toàn, v sinh lao dng va các van bàn huàng dn hin hành. NguO'i lao dng 
phâi duqc tp hun các quy djnh cUa pháp 1ut v An toàn, v sinh lao dng 
trithc khi lam them gi d dam bào tuyt di An toàn, v sinh lao dng khi tham 
gia lao dng. 

- Trong qua trInh trin khai nu có vung mc d nghj lien h phOng 
Vic lam, an toàn lao dng - S& Lao dng Thuong binh và Xã hi (sé 75 



uyen Quoc Khánh 
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Nguyn ChI Thanh, q4n Dng Da, thành ph Ha Ni; Din thoii: 
0248.77308 10) d duqc huó'ng dk. 

D nghj Lien doàn Lao dng Thânh ph Ha Ni; Ban quãn 1 khu cong 
ngh cao Hôa Lc; Ban quãn 1 các khu cong nghip và ch xut Ha Ni; 
UBND các qun, huyn, thj xã trin khai thirc hin và tng hçip tInh hInh thirc 
hin Nghj quy& dn ngày 31/8/2022, gri báo cáo v Sâ Lao dng — Thucmg 
binh và Xâ hOi  Ha Ni trizâc ngày 5/9/2022 d tng hçp báo cáo B Lao dng — 
Thrnmg binh và Xã hi và UBND Thành ph&/ 

Noinhmn: 
- Nhix trên; 
- Die Giám d6c Sâ (d b/c); 
- PGD S: Nguyn Quoc Khánh; 
- L.ru: VT, VLATLD. 
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