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Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

Ngày 14/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động, Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 

01/02/2021, theo đó Điều 63 quy định về ca làm việc và tổ chức làm việc theo 

ca, cụ thể như sau: 

1. Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt 

đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, 

bao gồm cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ. 

2. Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm 

người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời 

gian 01 ngày (24 giờ liên tục). 

3. Trường hợp làm việc theo ca liên tục để được tính nghỉ giữa giờ vào giờ 

làm việc quy định tại khoản 1 Điều 109 của Bộ luật Lao động là trường hợp tổ 

chức làm việc theo ca quy định tại khoản 2 Điều này khi ca làm việc đó có đủ 

các điều kiện sau: 

a) Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên; 

b) Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút. 

Để bố trí người lao động làm việc theo ca và thực hiện chế độ ăn ca cho 

người lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn để các doanh nghiệp, cơ sở SXKD biết và tổ 

chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Nguyễn Trí Lạc 
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