
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                   
          Số:       /BV-TCHC                 Hoài Nhơn, ngày    tháng 3 năm 2021
    Về việc quy định nghỉ Lễ, 
Tết, nghỉ phép, nghỉ thâm niên,
   nghỉ việc riêng, nghỉ không
       hưởng lương, và chấm 
          công trên hệ thống

Kính gửi: Các khoa, phòng trong Bệnh viện

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc Hội Nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  Luật số 52/2019/QH14 của Quốc Hội Nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và
Luật viên chức;

Căn cứ  Nghị định 115/2020NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện đa
khoa khu vực Bồng Sơn giai đoạn 2020-2022;

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn triển khai đến viên chức, người lao động trong
toàn đơn vị một số nội dung thực hiện theo Bộ Luật lao động và một số hướng
dẫn chấm công trên hệ thống của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, cụ thể như sau:

A. Chế độ theo Bộ Luật lao động: Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, nghỉ thâm niên, nghỉ
việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

1. Nghỉ lễ, tết

1.1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày
lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
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c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

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

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước
hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Nghỉ hằng năm

2.1 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:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 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;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm.

2.2. 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.

* Thời gian nghỉ phép của năm này được giải quyết đến hết quý 1 của năm sau
nhưng các khoa/ phòng phải sắp xếp cho hợp lý, đủ nhân lực làm việc.

* Người lao động có thể nghỉ phép hàng năm thành nhiều lần, hoặc có thể gộp
phép tối đa 3 năm nghỉ một lần nhưng phải đăng ký từ đầu năm, được trưởng
khoa/phòng thống nhất trình người sử dụng lao động xem xét phê duyệt.

Ví dụ: Người lao động (chỉ giải quyết đối với viên chức) muốn gộp phép của
năm 2021 và 2022 để nghỉ vào năm 2022, thì từ đầu năm 2021 người lao động
phải làm đơn, trưởng khoa/phòng thống nhất gửi lên phòng TC-HC trình Giám
đốc.

Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

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 tại khoản 1 Điều 113 của Bộ  Luật này
được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

3. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

3.1. 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:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
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b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) 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.

3.2. 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.

3.3. Ngoài quy định người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động
để nghỉ không hưởng lương.

B. Hướng dẫn chấm công trên hệ thống

Việc chấm công trên hệ thống thực hiện theo các quy định sau:

1. Kí hiệu trên bảng chấm công:
- Làm việc: cả ngày (N); nửa ngày (N/2)
- Trực: Cả ngày (T); trực cas 12 tiếng (T/2)
- Làm thêm thứ 7, Chủ nhật: cả ngày (LT); nửa ngày (LT/2)
- Nghỉ bù: cả ngày (B); nửa ngày (B/2)
- Nghỉ phép: cả ngày (P); nửa ngày (P/2)
- Nghỉ Lễ, Thứ 7, CN: NL 
- Nghỉ thai sản: TS
- Nghỉ dưỡng: NM
- Nghỉ ốm: Ô
- Nghỉ chế độ: CĐ
- Nghỉ việc riêng: VR
- Nghỉ không lý do: O
- Công tác, tập huấn: CT
- Đi học: H
- Nghỉ Bù nửa ngày, Phép nửa ngày: BP

2. Quy định chấm công:

- Chấm công được hệ thống ghi nhận trước 10 giờ hàng ngày; riêng thứ 7,
Chủ nhật, Lễ-Tết chấm công trong ngày. Trường hợp khoa, phòng không chấm
công hoặc  chấm công  sau  10  giờ  hàng  ngày  (trừ  Thứ  7,  Chủ  nhật,  Lễ/Tết),
khoa/phòng phải báo cáo trực tiếp với Giám đốc lý do không chấm công.

- Bảng chấm công chỉ được cập nhật và lưu khi tất cả các cá nhân trong
Khoa/Phòng đều được đánh dấu dữ liệu.

- Trường hợp không chấm công được do mạng internet của Khoa/Phòng bị
lỗi, các Khoa/Phòng báo về phòng TC - HC trước 10 giờ hàng ngày.
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- Chấm công làm nửa ngày (N/2) áp dụng cho trường hợp cá nhân vắng
không lý do 1 buổi.

- Cá nhân đi làm 1/2 ngày, còn 1/2 ngày đi công tác/học: chấm CT/H. Ở mục
ghi chú Khoa/Phòng diễn giải cụ thể.

- Trường hợp làm thêm thứ 7, chủ nhật <4h: chấm công LT/2; ở mục ghi chú
Khoa/Phòng diễn giải cụ thể.

- Trường hợp thay đổi trực do số lượng bệnh nhân, các Khoa/Phòng báo về
phòng TC-HC điều chỉnh trong ngày.

- Trường hợp Khoa/Phòng có sự biến động (thêm, bớt) về nhân lực thì báo về
phòng TC-HC để cập nhật mới.

Việc chấm công trên hệ thống được thực hiện từ ngày 01/4/2021; Ban giám
đốc giao cho phòng TC-HC kiểm tra nhân lực thường xuyên và đột xuất. Trường
hợp bảng chấm công hệ thống không đúng với thực tế tại thời điểm kiểm tra và
tổng hợp hàng tháng của phòng TC-HC, thì người chấm công hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện.

Đề nghị Trưởng các khoa/phòng nghiêm túc triển khai, thực hiện công văn
này./.

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện ( báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

                      Trần Quốc Việt
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