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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-------o0o-------

ĐƠN XIN NGHỈ

Phần nhân viên điền
Họ và tên: Mã  nhân viên:
Chức danh: Bộ phận:
Loại HĐLĐ :1 CBQL trực tiếp:
Ngày làm đơn: 25-8-2021 Số ngày nghỉ: 1

Thời gian xin nghỉ: Từ: 25/08/2021.
Tổng số ngày: 01 ngày bao gồm những loại nghỉ sau:

TT Loại nghỉ:
Thời
gian

(ngày)

Luỹ kế2

(ngày) TT Loại nghỉ:
Thời
gian

(ngày)

Luỹ kế
(ngày)

1 Nghỉ phép 7 Nghỉ sảy thai
2 Nghỉ kết hôn 8 Nghỉ ốm 1 ngày
3 Nghỉ con kết hôn 9 Nghỉ chăm sóc con ốm
4 Nghỉ khám thai 10 Nghỉ tang
5 Nghỉ sinh con 11 Nghỉ việc
6 Nghỉ vợ sinh con 12 Nghỉ không hưởng lương

Nghỉ việc: Ngày 25-8-2021
Lý do nghỉ:

Xác nhận và Phê duyệt
Nhân viên ký, ghi rõ họ tên Xác nhận của CB Nhân sự đơn vị (3)

Ý  kiến của Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng Bộ phận phê duyệt (4)

Quy định về số ngày được nghỉ tối đa (theo Luật Lao động và Quy định nghỉ của Công ty):

2 Cán bộ nhân sự ghi số ngày nghỉ lũy kế vào cột này
3 Cán bộ nhân sự xác nhận trong trường hợp nghỉ (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(12). Trường hợp số (11) bắt buộc
trưởng bộ phận nhân sự phải ký xác nhận.
4 Trưởng bộ phận phê duyệt là Hiệu trưởng trong trường hợp số (11). Còn lại là Trưởng bộ phận Nhân sự xác nhận.

1 Hợp đồng Học việc/Thử việc chưa có chế độ nghỉ

1



11.16-BM/NS/PXU Lần ban hành/sửa đổi: 1/1

Loại nghỉ Số ngày nghỉ tối đa
Nghỉ phép 12 ngày
Nghỉ kết hôn 3 ngày
Nghỉ con kết hôn 1 ngày
Nghỉ khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày
Nghỉ sinh con 6 tháng

Nghỉ vợ sinh con
5 ngày nếu vợ sinh thường 1 con; 7 ngày nều vợ sinh con phẫu thuật và dưới 32 tuần tuổi; 10
ngày nếu vợ sinh đôi; 10 ngày nếu vợ sinh 3 trở lên + mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật

Nghỉ chăm sóc con ốm 20 ngày nếu con < 3 tuổi; 15 ngày nếu con >=3 tuổi đến < 7 tuổi

Nghỉ sảy thai 10 ngày nếu thai < 1 tháng; 20 ngày nếu thai từ 1 tháng đến < 3 tháng, 40 ngày nếu
thai từ 3 tháng đến < 6 tháng; 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên

Nghỉ tang bố, mẹ, chồng, vợ, con chết: 3 ngày; anh chị em ruột chết: 1 ngày

Nghỉ việc Hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm báo trước 30 ngày; Hợp đồng 3 năm &
không xác định thời hạn báo trước 45 ngày
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