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CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS
Điều 1.

Định nghĩa

Article 1.

Definitions

Thông Tin
Bảo Mật

có nghĩa là toàn bộ thông tin liên quan hoạt động kinh doanh của công
ty, bao gồm nhưng không giới hạn bí mật kinh doanh hoặc công nghệ,
bao gồm những thông tin liên quan đến công việc, tiền lương, phúc
lợi của người lao động và tất cả những thông tin về Công Ty, hoặc các
công ty có liên quan hoặc thông tin thuộc quyền sở hữu của Công Ty
hoặc các công ty có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu,
dữ liệu, thiết kế, cẩm nang, kế hoạch ngân sách, công nghệ, thông tin
tiếp thị, danh sách khách hàng, nghiên cứu và phát triển, công nghệ
thông tin, danh sách tài chính, tình hình tài chính, khả năng có được
hoặc bán bất kỳ tài sản nào, khả năng chuyển đổi cấu trúc vốn, tiền
lãi dự kiến, thay đổi nhân sự cao cấp, triển khai sản phẩm mới, bất
kỳ khiếu nại nào có thể đối với chúng hoặc những trách nhiệm khác
không lường trước, kế hoạch kinh doanh, thiết kế, bản vẽ, kỹ thuật,
quy trình, sở hữu trí tuệ dưới mọi hình thức thuộc Công Ty và tất cả
thủ tục hoặc chính sách và bất kỳ loại thông tin nào khác có liên quan
đến hoạt động của Công Ty chưa được phổ biến ra ngoài.
shall mean all information about business activities of the Company,
including without limitation business or technology secrets, including
information about Employees’ work, salary, benefits and all information
about the Company, or any of its related companies or owned by the
Company or any of its related companies, including without limitation
documents, data, designs, manuals, budget plans, technologies, marketing
information, customer lists, research and development, technical information,
financial lists, financial performance, a possible acquisition or sale of any
assets, a possible change in their capital structure, a proposed dividend,
senior management changes, development of a new product, any possible
claim against them or other unexpected liability, business plans, designs,
drawings, techniques, processes, all intellectual property in any form
belonging to the Company and all procedures or policies and any other
kinds of information related to the activities of the Company which have
not been in public domain.

Confidential
Information
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Người lao
động
Employees

có nghĩa là tất cả các cá nhân đang làm việc cho công ty theo các loại
hợp đồng lao động.
shall mean all individuals working for the Company under all kinds of
Labor Contract.

Bộ Phận
Nhân Sự
HRD

có nghĩa là Phòng ban chuyên môn của Công ty để thực hiện các chức
năng quản lý các thủ tục liên quan đến lao động – tiền lương.
shall mean the specialized department of the Company which performs
all functions of procedure management related to labor – salary.

Hợp Đồng
Lao Động
Labor
Contract

có nghĩa là hợp đồng lao động được ký kết giữa Người Lao Động và
Công Ty.
shall mean labor contracts entered into between Employees and the
Company.

Pháp Luật
Lao Động
Labor Laws

có nghĩa là Bộ luật Lao động của Việt Nam, các luật sửa đổi, bổ sung
và các quy định hướng dẫn thi hành.
shall mean the Labor Code of Vietnam, its amendments and all implementing
regulations.

Nội Quy
Lao Động
Internal
Labor
Regulations

có nghĩa là Nội Quy Lao Động của Công ty TNHH VIVA BCS.

Điều 2.

Để hướng tới việc duy trì một môi trường làm việc trật tự, nề nếp, thúc
đẩy năng suất lao động, duy trì các mối quan hệ lao động ổn định và
hài hòa, Nội quy lao động là những quy định mà Công ty yêu cầu mọi
người lao động phải thực hiện nghiêm chỉnh trong suốt quá trình làm
việc.
In order to maintain a working setting having discipline, orderly routine,
promote labor productivity and maintain stable and harmonious labor
relations, the Internal Labor Regulations are the regulations which the
Company requests all Employees to comply with strictly during their
working time.

Article 2.

shall mean these Internal Labor Regulations of VIVA BCS.
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Điều 3.

Article 3.

Điều 4.

Article 4.

Nội quy lao động được áp dụng với tất cả mọi người lao động làm việc
tại Công ty theo các hình thức và các loại Hợp đồng lao động, kể cả
người lao động đang trong thời gian thử việc, học việc và tất cả bên
thứ ba khác có sự liên hệ về công việc, công tác đối với Công ty.
These Regulations shall be applied to all Employees who work for the
Company under any kind of Labor Contract, including Employees under
apprentice and probationary agreements and any other third parties
having connection in terms of work or mission with the Company.
Những nội dung quy định trong bản Nội quy lao động này có hiệu lực
trong vòng 15 ngày kể từ ngày công ty làm thủ tục đăng ký với cơ quan
có thẩm quyền, Công ty công bố công khai việc ban hành và chi tiết
các nội qui tại các khu vực: Phòng Họp nội bộ, Phòng Nhân sự, Bảng
Thông tin... Những quy định trước nay trái với Nội quy lao động này
đều bãi bỏ.
The contents stipulated in these Internal Labor Regulations shall take
effect and force within 15 days from the date of registration with the
competent authority.The Company shall publish the promulgation and
details of the Regulationsin areas such as Internal Meeting Room, HR
Room, Information Table, etc. Any previous provisions that are inconsistent
with these Internal Labor Regulations are hereby repealed.
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CHƯƠNG II:
CHAPTER II:
THỜI GIỜ LÀM VIỆC –THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI –NGHỈ PHÉP
WORKING TIME – BREAK TIME–LEAVE
Điều 6.

Article 6.

Thời gian làm việc tiêu chuẩn của Công Ty là 8 giờ/01 ngày hoặc 48
giờ/01 tuần, tương ứng với 06 ngày một tuần, 24 ngày một tháng. Giờ
làm việc tiêu chuẩn là căn cứ để tính đơn giá ngày công và giờ công
trong các trường hợp tăng ca, thêm giờ, tính lương cho khoảng thời
gian làm việc không trọn một tháng và các khoản phụ cấp trợ cấp khác
theo lương.
The standard working hours of the Company are 8 hours/day or 48 hours/
week, equivalent to 6 days a week, 24 days a month. The standard
working hours shall be the basis for calculating the man-day rate and
man-hour rate in the case of working overtime, calculating payroll for
working periods not in a full month and other allowances based on wages.
Thời gian làm việc thực tế được xác định như sau: vào 07 ngày trong
tuần, người lao động được nghỉ trọn vẹn chiều thứ bảy và ngày chủ
nhật hàng tuần, quy định cụ thể:
The actual working time shall be determined as follows: within 07 days of
a week, Employees shall be entitled to leave on Saturday afternoon and
Sunday per week,in particular:
a.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.
Working time: from Monday to Friday and Saturday morning per week
Giờ làm việc:
Working hours:
Sáng: từ 8: 00 đến 12:00 / Morning: from 8:00 to 12:00
Chiều: từ 13:15 đến 17:15 / Afternoon: from 13:15 to 17:15
Sáng Thứ Bảy hàng tuần: 8:00 đến 12:00, chiều nghỉ
Saturday morning per week: 8:00 to 12:00, afternoon: off
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Riêng thứ Bảy, nếu do yêu cầu công việc phải làm việc vào buổi
chiều thì người lao động được phép nghỉ buổi sáng nhưng phải
xác nhận với trưởng bộ phận và Bộ phận nhân sự trước.
For Saturday, if an Employee has to work in the afternoon due to job
requirements, he or she shall be entitled to take the morning off and
this must be confirmed by the relevant department head and HRD in
advance.
Theo đặc thù công việc, Giám Đốc Bộ Phận có quyền quy định giờ
bắt đầu làm việc và kết thúc cho bộ phận của mình theo sự chấp
thuận của Tổng Giám Đốc trên cơ sở đảm bảo tổng số giờ làm
việc trong ngày không dưới 8 giờ/ ngày.
Based on specific work, the Department Director shall be entitled to
stipulate the starting and finishing work time of his/her Department
with the approval of the General Director on the basis of ensuringthat
the total daily working hours are not less than 8 hours/day.
b.

Nhân viên được nghỉ ngơi vào những giờ không phải là giờ làm
việc theo quy định ở trên.
Employees shall be entitled to a break during hours which are not
working hours mentioned above.

c.

Người lao động nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ thêm
60 phút/ngày.
Female Employees shall be entitled to an additional break of 60
minutes/day during the period of raising a child under 12 months
old.

d.

Người lao động nữ trong thời kỳ kinh nguyệt được nghỉ thêm 30
phút/ngày.
Female Employees shall be entitled to an additional break of 30
minutes/day during her menstruation.
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Điều 7.
Article 7.

Làm thêm giờ
Overtime
Việc tính tiền công ngoài giờ chỉ được áp dụng đối với các trường hợp
làm việc ngoài giờ tiêu chuẩn. Không áp dụng với các trường hợp, vị trí
công việc có tính chất phục vụ, dịch vụ khách hàng, các công việc phải
thường xuyên đi sớm về muộn hơn người khác, cán bộ quản lý các
cấp, bộ phận sáng tạo, bộ phận truyền thông và/hoặc các bộ phận, vị
trí được phép tự bố trí thời gian làm việc của mình.
Overtime payment shall be made only for work done beyond the standard
working time. It is not applied to jobs having the nature of provision of
services, client services, flexi-time jobs, management positions, creative
jobs, media jobs, and/or positions/departments allowed to arrange their
own working time.

7.1

Công Ty sẽ thỏa thuận với Người Lao Động khi yêu cầu Người Lao
Động làm thêm giờ tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công
Ty, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
Depending on the requirements of its business activities, the Company
shall negotiate with Employees when requiring them to work overtime but
the following conditions must be satisfied:
a.

Thời gian làm thêm giờ không quá bốn (04) giờ/01 ngày và hai
trăm (200) giờ/01 năm; và
Overtime does not exceed four (04) hours per day and two hundred
(200) hours per year; and

b.

Trong trường hợp phải khắc phục hậu quả nghiêm trọng do thiên
tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh trong phạm vi Công Ty, Công
Ty được phép huy động làm thêm giờ vượt quá quy định tại Điểm
a của Điều này nêu trên sau khi thỏa thuận với Người Lao Động.
In cases of overcoming the consequences of severe damage due to
natural disasters, fire, epidemics within the Company, the Company
shall have the power to mobilize all work forces to work overtime
that exceed the time stipulated in Clause a of this Article after reaching
an agreement with its Employees.
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7.2

Tiền công làm thêm giờ:
Overtime payment:
a.

Lương làm thêm giờ ban ngày: nếu Người Lao Động làm thêm
giờ vào ngày thường thì cứ mỗi giờ làm thêm được hưởng lương
bằng 150% tiền công của 01 giờ làm công việc đang làm;
Overtime payment on normal working days: Employees are entitled
to an amount equal to 150% of the regular wage if working overtime
during weekdays;

b.

Lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần: nếu Người Lao
Động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì cứ 01 giờ làm
thêm giờ được hưởng lương bằng 200% tiền công của 01 giờ làm
công việc đang làm;
Overtime payment on weekly rest days: Employees are entitled to an
amount equal to 200% of the regular wage if working overtime on
weekly rest days;

c.

Lương làm thêm giờ vào ngày Lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (ngày
phép): nếu Người Lao Động làm thêm giờ vào ngày Lễ, ngày nghỉ
có hưởng lương thì cứ 01 giờ làm thêm được hưởng lương bằng
300% tiền công của 01 giờ làm công việc đang làm;
Overtime payment on public holidays or fully paid leave (annual
leave): Employees are entitled to an amount equal to 300% of the
regular wage if working overtime on public holidays or fully paid
leave; and

d.

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người
Công Ty chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương của
công việc đang làm của ngày làm việc bình thường;
Where an Employee is allowed time off for his or her overtime, the
Company shall only be required to pay the difference between the
overtime rate and his or her wage of the current work of normal
working days.
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7.3

Trong những trường hợp khẩn cấp như xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, đổ
vỡ, sự cố kỹ thuật v.v., Công Ty được quyền huy động mọi nguồn lực
lao động để cứu giúp, không kể thời gian và khu vực làm việc.
In cases of emergency like the occurrence of a natural disaster, fire, collapse,
technical problem, etc., the Company shall have the power to mobilize all
work forces to rescue, regardless of time and area of work.

7.4

Thời gian tập huấn
Training period

04

Khi Người Lao Động tham gia vào các khoá huấn luyện của Công Ty
hay của các cơ quan chức năng tổ chức, công ty hay viện nghiên cứu
gửi đến học tập tai Công Ty hoặc theo yêu cầu của khách hàng (với sự
đồng ý của Ban Giám Đốc) diễn ra ngoài giờ làm việc, thì thời gian đó
không được tính vào thời gian làm việc ngoài giờ. Thời gian di chuyển
không được tính.
When Employees participate in training courses of the Company and
training organized by the competent authorities, companies or research
institutions to be studied at the Company or at a customer’s request (with
the consent of the Board of Directors) which take place outside working
hours, such time shall not be counted as overtime. Travel time shall not
be counted.
Điều 8.
Article 8.

Nghỉ hưởng nguyên lương
Training period
Người Lao Động được nghỉ việc, hưởng nguyên lương vào các ngày lễ,
nghỉ phép năm và nghỉ về việc riêng như sau:
Employees shall be entitled to fully paid leave including public holidays,
annual leave and personal leave as follows:
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8.1

Người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương
những ngày Lễ sau đây:
Employees shall be entitled to fully paid leave for public holidays including:
--

::

một (01) ngày (ngày 1 tháng 1
Dương lịch);
one (01) day (January 1st of the
Calendar year);

::

năm (05) ngày (ngày cuối cùng
của năm âm lịch cũ và bốn (04)
ngày đầu năm âm lịch mới);
five (05) days (The last day of the
old lunar year and the first four
(04) days of the new lunar year);

::

một (01) ngày (ngày 30 tháng 4
Dương lịch);
one (01) day (April 30th of the
Calendar year);

::

một (01) ngày (ngày 1 tháng 5
Dương lịch);
one (01) day (May 1st of the
Calendar year);

::

một (01) ngày (ngày 2 tháng 9
Dương lịch);
one (01) day (September 2nd of
the Calendar year);

::
Ngày Giỗ Quốc tổ Hùng
Vương
King Hung’s Anniversary Day

một (01) ngày (ngày 10/3 Âm
lịch);
one (01) day (March 10th of the
lunar year).

Tết Dương lịch
Calendar New Year Holiday
05

--

Tết Âm lịch

Lunar New Year Holiday

--

Ngày Chiến thắng
Victory Day

--

Ngày Quốc tế lao động
International Labor Day

--

Ngày Quốc khánh
National Day

--
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Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người
lao động được nghỉ bù theo quy định của Nhà nước và hưởng nguyên
lương vào ngày làm việc tiếp theo.
In case the above public holidays coincide with a weekly day-off, Employees
shall then be entitled to take the next working day as fully paid day-off.
Nhân viên nước ngoài được nghỉ thêm ngày Tết và Quốc Khánh của
nước người đó mang quốc tịch.
Foreign Employees shall be entitled to take theNew Year day and the
National Day of the country which such foreign Employees hold its
nationality.
Nhân viên công ty được nghỉ thêm 1 ngày vào ngày nghỉ Tết Dương
Lịch (ngày 02/01) và 1 ngày vào ngày nghỉ Tết Âm Lịch (01 ngày sau
Tết) căn cứ theo lịch nghỉ Tết của nhà nước công bố.
Employees shall be entitled to take one more day on the Calendar New
Year Holiday (January 02nd) and one more day on the Lunar New Year
Holiday (01 day after Tet) based on the Tet Holiday schedule published by
the Government.
Người lao động được nghỉ bù nửa ngày vào ngày kế tiếp trong trường
hợp làm việc sau 11:00 giờ tối hôm trước, việc nghỉ bù này cần được
thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ ngày làm thêm giờ.
Employees are allowed to have compensation of half day off in the next
day in case working later than 11:00 PM in the previous night, this
compensation should be used within 1 week from the date of overtime
work.
Người lao động được nghỉ bù với cùng thời gian làm việc thêm trong
trường hợp làm việc vào các ngày Quốc Lễ, ngày nghỉ hàng tuần, việc
nghỉ bù này cần được thực hiện trong trong thời hạn 1 tháng kể từ
ngày làm thêm.
Employees are allowed to have compensation of day(s) off for working on
National Holidays, Weekends, this compensation should beused within 1
month from the date of overtime work.
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8.2

Người lao động nghỉ việc riêng mà vẫn được hương nguyên lương
trong những trường hợp sau đây:
Employees may take fully paid leave for personal reasons in the
following cases:
--

Bản thân kết hôn
Marriage of Employees

::

nghỉ 03 ngày
03 days

--

Con kết hôn
Marriage of their children

::

nghỉ 02 ngày
02 days

--

Vợ sinh con
Wife’s delivery

::

nghỉ 02 ngày
02 days

--

Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) mất, vợ
hoặc chồng mất, con mất.
Death of parents (including parents-in-law),
wife or husband, son or daughter.

::

nghỉ 03 ngày

Điều 9.
Article 9.

Nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội
Leave with social insurance allowances paid

9.1

Nghỉ ốm
Sick leave
--

03 days

Nhân viên có thể nghỉ do bệnh tật, tai nạn nhưng phải nộp đơn
xin nghỉ ốm theo mẫu cho Giám Đốc Bộ Phận trước 9 giờ sáng
ngày đầu tiên nếu Người Lao Động không thể đến nơi làm việc.
Trường hợp bị ốm đột xuất, Người Lao Động phải ngay lập tức
thông báo hoặc nhờ người khác thông báo cho Giám Đốc Bộ
Phận, hoặc Bộ Phận Nhân Sự trong trường hợp không thể thông
báo cho Giám Đốc Bộ Phận, ví dụ như thông báo bằng điện thoại,
về sự vắng mặt và nộp đơn xin nghỉ phép khi quay trở lại làm việc.
Đơn xin nghỉ phép phải được Giám Đốc Bộ Phận chấp thuận và
gửi cho Bộ Phận Nhân Sự. Thời gian nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã
hội được tính theo quy định của Pháp luật về Bảo Hiểm Xã Hội.
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9.1

An Employee may take sick leave or accident leave but must
submit the standard application for sick leave to the Department
Head before 9:00 AM on the first day off in case the Employee cannot
be present at work. In the case of unpredictable sickness, the Employee
is required to immediately inform or ask another person to inform
his or her Department Director, or HRD in the case the Department
Director is not available (e.g. by telephone), of his or her absence and
submit the application for sick leave later upon his or her returning
to work. The time of sick leave with payment of social insurance will
be calculated in accordance with the Social Insurance Law.
--

9.2

Trường hợp nghỉ ốm theo chế độ bảo hiểm, nhân viên sẽ được
nhận tiền bảo hiểm xã hội phù hợp với quy định của luật bảo
hiểm xã hội. Ngoài ra, nhân viên còn được hưởng chế độ bảo
hiểm do công ty mua cho nhân viên tại công ty bảo hiểm phù hợp
với nội dung hợp đồng lao động đã ký kết.
In the case of sick leave under the social insurance regime, Employees
shall receive social insurance payment in accordance with the Social
Insurance Law. Moreover, Employees shall also be entitled to insurance
benefits under insurance policy taken out from an insurer by the
Company in compliance withthe signed Labor Contract.

Nghỉ điều trị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
Leave for treatment due to work-related accidents or occupational diseases
a.

Người tàn tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được
giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy
giảm khả năng lao động và được phục hồi chức năng lao động;
nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với
sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động;
A person who has become disabled as a result of a work-related
accident or occupational disease shall be medically assessed for
classification of his disability, or to determine the reduction in his
ability to work, and shall be rehabilitated. Where the Employee
continues to work, he or she shall be employed in a job which is
appropriate to his or her health as determined by the report of the
labor medical assessment council;
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9.2

9.3

b.

Công Ty chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi
điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Người Lao Động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu Công Ty chưa tham gia loại
hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, Công Ty trả cho người lao động
một khoản tiền ngang với mức quy định theo pháp luật về bảo
hiểm xã hội; và
The Company bears all medical expenses incurred from the time of
the first aid or emergency treatment to the completion of the medical
treatment in respect of an Employee who was injured in a work-related
accident or contracted an occupational disease. The Employee shall
be entitled to the regime on social insurance for work-related
accidents and occupational diseases. In case where the Company
has not participated in compulsory social insurance, the Company
shall be obliged to pay the Employee an amount of compensation
equal to the amount stipulated in the law on social insurance; and

c.

Công Ty có trách nhiệm bồi thường, trợ cấp cho người lao động
bị suy giảm khả năng lao động hoặc cho thân nhân người chết do
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
The Company is responsible for payment of compensation for an
Employee whose ability to work has been reduced, or for the relatives
of an Employee who has died as a result of a work-related accident or
occupational disease in accordance with provisions of law.

Nghỉ thai kỳ và thai sản
Pregnancy-related and maternity leave
a.

Người Lao Động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong
các trường hợp sau đây:
An Employee shall be entitled to the maternity regime in one of the
following cases:
i.
ii.
iii.
iv.

Người Lao Động nữ mang thai/ Being pregnant;
Người Lao Động nữ sinh con/ Giving birth;
Người Lao Động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;
Adopting a child under four (4) months old; and
Người Lao Động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp
triệt sản.
Having an IUD device implanted or being sterilized.
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Người Lao Động quy định tại điểm (i) và điểm (ii) Điều này
phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu (06) tháng trở lên trong
thời gian mười hai (12) tháng trước khi sinh con hoặc nhận
nuôi con nuôi.
Employees specified in (i) and (ii) above must have paid social insurance premium for six (6) months or more within the twelve
(12) month period before the childbirth or adoption.
Người Lao Động nữ phải nộp đơn hai (02) tháng trước khi
nghỉ thai sản.
Female Employees must submit an application form two (02)
months in advance of taking maternity leave;
b.

Trong thời gian mang thai, Người Lao Động nữ được nghỉ việc để
đi khám thai năm (05) lần, mỗi lần một (01) ngày. Thời gian nghỉ
việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày
làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
Pregnant Employees shall be entitled to take leave for five (5)
pre-natal check-ups, one day for each check-up. The period of
entitlement specified in this Article shall be calculated according to
working days excluding public holidays and weekends;

c.

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì Người Lao Động
nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười (10) ngày nếu thai
dưới năm (05) tuần tuổi; hai mươi (20) ngày nếu thai từ năm (05)
tuần tuổi đến dưới mười ba (13) tuần tuổi; bốn mươi (40) ngày
nếu thai từ mười ba (13) tuần tuổi đến dưới hai lăm (25) tuần
tuổi; năm mươi (50) ngày nếu thai từ hai lăm (25) tuần tuổi trở
lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều
này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
A female Employee who suffers a miscarriage, abortion or still birth
shall be entitled to ten (10) days leave in the case of a pregnancy
under five (05) weeks; twenty (20) days leave in the case of a pregnancy
between five (05) weeks and less than thirteen (13) weeks; forty (40)
days leave in the case of a pregnancy between thirteen (13) weeks
and less than twenty five (25) weeks; and fifty (50) days leave in the
case of a pregnancy of twenty five (25) months or more. The period of
entitlement specified in this Article shall include public holidays and
weekends;
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d.

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02
trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian
nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
The time a female Employee is entitled to take leave before and after
birth is 06 months. In case the female Employee gives a birth of twin
or more, from the 2nd child onwards, for every child, the mother is
entitled to 01 month leave additionally. The prenatal period of leave
shall not exceed 02 months.

e.

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới hai (02) tháng tuổi bị
chết thì mẹ được nghỉ việc bốn (04) tháng tính từ ngày sinh con;
nếu con từ hai (02) tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ
việc hai (02) tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ
việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định
tại Điểm (d) Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ
việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động;
If a newborn infant dies before it is two (02) month, the mother is
entitled to four (04) month leave from the date of childbirth; if the
newborn infant dies at two (02) month or older, the mother is entitled
to two (02) month leave from the date of the infant’s death. Leave
under this maternity regime shall not exceed the period specified in
Item (d) of this Article, and this leave period shall not be included in
the period of leave for personal reasons pursuant to the provisions
of the labor laws;

f.

Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc
cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi
sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc
hưởng chế độ thai sản đới với thời gian còn lại của người mẹ theo
quy định tại Điểm (đ) Điều này; và
If only one parent is covered by social insurance or if both parents
are covered by social insurance and the mother dies in childbirth,
the father or the person directly nursing the newborn child shall be
entitled to the maternity leave for the remaining period applicable
to the mother as specified in Item (d) of this Article; and
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g.

Điều 10.
Article 10.

Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản (e) và (f)
Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần
The period of entitlement to the maternity regime specified in (e) and
(f) of this Article shall include public holidays and weekends.

Nghỉ không hưởng lương
Leave without payment
Công Ty, theo sự suy xét của mình, có thể cho Người Lao Động nghỉ
không hưởng lương theo yêu cầu của Người Lao Động cho một số mục
đích nhất định với điều kiện là khối lượng công việc và điều kiện khách
quan của Công Ty cho phép. Người Lao Động phải được sự đồng ý
trước bằng văn bản của Giám Đốc Bộ Phận.
The Company, under its considertion, may allow anEmployee to leave
without payment based on the Employee’s request for certain purposes
on the condition that the volume of work and objective conditions of the
Company allow to do so. The Employee must obtain the prior written
consent of the Department Director.

Điều 11.
Article 11.

Nghỉ không có lý do chính đáng
Leave without proper reasons
Người Lao Động nghỉ không theo các quy định từ Điều 6 đến Điều 9
sẽ bị xem là nghỉ không có lý do chính đáng và sẽ bị xử lý kỷ luật theo
những quy định của Nội Quy Lao Động này, trừ trường hợp nghỉ do
thiên tai hay hỏa hoạn theo các quy định liên quan của Pháp luật Lao
động.
If an Employee takes leave not in accordance with Articles 6to 9, the leave
is considered to be the leave without proper reasons and shall be dealt
with in accordance with these Internal Labor Regulations, except for leave
of absence due to natural disasters or fire in accordance with the relevant
provisions of the Labor Laws.
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Điều 12.
Article 12.

Thủ tục xin nghỉ và thẩm quyền cho phép Người Lao Động được
nghỉ trong các trường hợp trên
Procedures for leave application and the authority
--

Nghỉ bệnh: Người Lao Động phải xin phép và được sự chấp thuận
của người quản lý trực tiếp trước khi nghỉ;
Sick leave: Employees have to submit an application and get approval
of the direct manager before taking leave of absence;

--

Trong trường hợp đột xuất, Người Lao Động cũng phải thông báo
cho Bộ phận hành chính trước chín (09) giờ sáng của ngày nghỉ
việc và cũng không được nghỉ quá một (01) ngày (trừ trường hợp
bất khả kháng). Sau đó, Người Lao Động có trách nhiệm hoàn tất
thủ tục xin nghỉ phép, nghỉ bệnh ngay sau khi trở vào làm việc; và
In unforeseen cases, Employees must also submit a notice to the
Administration Department by nine (09) o’clock in the morning of the
day of absence and Employees cannot take more than one (01) day
(except force majeure events). After that, Employees are responsible
for completing the procedure for application of annual leave or sick
leave right after returning to work; and

--

Đối với nghỉ việc riêng có hoặc không hưởng lương, Người Lao
Động phải thông báo và được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc.
For time off work for personal leave and unpaid leave, Employees
have to give a notice and get approval of the Board of Directors.

Nhân vên nghỉ việc riêng có hoặc không hưởng lương quá 30 ngày/
năm, Công ty sẽ xem xét cắt giảm các khoản thưởng hoặc phúc lợi
hoặc không tăng lương.
For Employees taking paid or unpaid personal leave for more than 30
days per year, the Company may consider to reduce bonus or benefit
payments or to cancel salary raise.
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CHƯƠNG III:
CHAPTER III:
TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY
COMPANY ORDER
Điều 13.
Article 13.

Quy định trong và ngoài giờ làm việc:
Rules within and outside working hours:

13.1

Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và ra về đúng giờ quy định.
Employees must be present at work and leave work on time.

13.2

Nghiêm cấm người lao động đi làm trong trạng thái say rượu, bia, ma
túy hoặc các chất kích thích khác.
Employees are prohibited from appearing at the Company’s premises under
influence of alcohol, beer, drugs or other stimulants.

13.3

Xét thấy có khả năng sẽ đến nơi làm trễ hoặc phải về sớm hơn qui
định, nhân viên phải thông báo cho Giám Đốc Bộ Phận biết. Những
trường hợp đến trễ hoặc về sớm mà không thông báo cho công ty biết
thì phải ký vào bảng chấm công tại quầy tiếp tân.
If an Employee thinks that he or she may come to work late or must leave
work early, the Employee has to notify his or her Department Director
thereof. If the Employee comes to work late and leaves work early without
notifying the Company thereof, he or she must sign the timesheet at the
reception desk.

13.4

Khi ra khỏi công ty trong giờ làm việc, nhân viên phải thông báo cho
công ty (viết lên bảng thông báo) hoặc báo cho nhân viên tiếp tân biết.
When going out in working time, Employees must notify the Company
thereof (on the announcement board) or inform the receptionist thereof.

13.5

Sau giờ làm việc hoặc vào những ngày nghỉ, nếu có công việc cần phải
ở lại công ty để làm việc thì phải báo cho Ban giám đốc hoặc người có
trách nhiệm biết.
After working time or on holidays, if there are any tasks to do in the
Company, this must be informed to the Board of Directors or the
responsible person.
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Điều 14.
Article 14.

Quy định trong giờ làm việc:
Rules within working hours:

14.1

Chấp hành sự phân công công việc của Ban giám đốc hoặc người có
trách nhiệm.
To comply with the assignment of the Board of Directors or the responsible
person.

14.2

Phải giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng, không được
phép mang bất kỳ thiết bị, vật dụng không liên quan đến công việc
hoặc nhu cầu cá nhân thông thường vào khu vực làm việc. Trước khi
ra về phải tự thu dọn và cất giữ các tài liệu, tắt các nguồn điện phục vụ
cho các trang thiết bị sử dụng trong phòng và trang bị cá nhân.
To keep the workplace clean, neat and tidy, not to be allowed to bring any
equipment or tools not relating to work or normal personal needs to the
work areas. Before leaving after work, Employees are required to clean up
and store documents, turn off the power supply to the equipment in the
room and personal equipment.

14.3

Trong giờ làm việc không đi lại trong khu vực không có phận sự, không
đưa người lạ vào khu vực làm việc, không tự ý thay đổi, sắp xếp lại các
trang thiết bị đã được thiết lập, không tự ý sử dụng các phương tiện
làm việc không thuộc quyền mình quản lý.
During working time, Employees should not move around areas for
authorized personnel only, go with strangers to the work areas, arbitrarily
change or rearrange equipment already set up, arbitrarily use the work
facilities which are not under their management.

14.4

Không làm ồn ào, cãi vã đánh nhau gây mất trật tự, mất đoàn kết nội
bộ tại nơi làm việc.
Not to make noise, quarrel or fight causing disorder or internal disunity
at the workplace.

Điều 15.
Article 15.

Trật tự nơi làm việc:
Workplace order:

15.1

Trang phục
Dress code
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Công Ty không bắt buộc Người Lao Động mặc đồng phục tuy nhiên
Người Lao Động cần phải mặc trang phục nghiêm chỉnh, gọn gàng,
sạch sẽ, phù hợp với các chuẩn mực được chấp nhận chung. Trong
trường hợp cần thiêt, Công ty là người được quyền quyết định cuối
cùng như thế nào là trang phục phù hợp.
The Company does not require its Employees to wear uniforms but all
Employees are expected to present themselves appropriately in smart and
business-like attire suitable for generally accepted standards. In the case
of necessity, the Company shall make the final decision on how to dress
properly.
15.2

Điện thoại và khách riêng
Personal telephone calls and visits
Người Lao Động không được phép gọi điện thoại về việc riêng trừ
trường hợp khẩn cấp và việc gọi điện là thực sự cần thiết.
Employees are not allowed to make personal telephone calls except in the
case of emergency or when the conversation is judged to be really necessary.
Người Lao Động không tiếp khách riêng tại Công Ty trừ trường hợp
khẩn cấp và có sự chấp thuận trước của Giám Đốc Bộ Phận. Khi tiếp
khách riêng, phải tiếp tại phòng khách hoặc đúng nơi quy định.
Employees are not allowed to receive personal guests to the Company’s
premises except in the case of emergency and with the prior approval
of the Department Director. Employees should meet personal visits in
conference rooms or the designated meeting place.

15.3

An ninh, các chất bị cấm
Security - prohibited substances
Người Lao Động không được sử dụng hoặc cất giữ các chất bị cấm nào
trong phạm vi của Công Ty. Người Lao Động tàng trữ các chất bị cấm
hoặc từ chối hợp tác đầy đủ khi bị kiểm tra có thể bị xử lý kỷ luật theo
quy định của Pháp Luật Lao Động và Nội Quy Lao Động này.
Employees are not allowed to use or possess any prohibited substances
in the Company’s premises. The possession of prohibited substances or
refusal to cooperate fully in any search for such substancesby Employees
shall result in disciplinary sanctions in accordance with the Labor Laws
and these Internal Labor Regulations.
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Các chất bị cấm bao gồm nước uống có cồn, các chất gây nghiện bị
cấm, các dụng cụ hỗ trợ sử dụng chất gây nghiện. Dụng cụ hỗ trợ sử
dụng chất gây nghiện bao gồm bất kỳ vật gì theo cách nhìn nhận của
Công Ty là được dùng cho việc sử dụng chất gây nghiện. Nghiêm cấm
việc đưa vũ khí, đạn dược và các chất dễ gây cháy nổ vào trong phạm
vi của Công Ty.
Prohibited substances include alcoholic beverages, illegal drugs, and drug
paraphernalia. Drug paraphernalia include any object that, in the
judgment of the Company, is utilized for drug usage. Weapons, firearms,
explosives and ammunition are prohibited in the Company’s premises.
15.4

Tiết kiệm năng lượng
Energy conservation
Người Lao Động phải tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn và các
đồ dùng điện khác như máy tính, máy móc, thiết bị, quạt, máy điều
hòa nhiệt độ … khi không cần sử dụng đến.
Employees are requested to conserve the energy by switching off lights
and other electric devices such as computers, machines, equipment, fans,
air conditioners, etc. when they are not in use.
Sử dụng máy vi tính của Công Ty
Company computer usage

15.5

Các phương tiện thư điện tử, Internet của Công Ty chỉ sử dụng cho
giao dịch kinh doanh và hỗ trợ Người Lao Động thực hiện công việc,
công ty có quyền kiểm soát, sở hữu mọi thông tin liên quan trong hệ
thống máy tính, hộp thư, server. Những phương tiện này chỉ được
sử dụng cho mục đích kinh doanh hợp pháp. Tất cả Người Lao Động
sử dụng hệ thống thư điện tử và Internet của Công Ty phải tuân thủ
những quy định của pháp luật liên quan đến bản quyền, cấp phép
phần mềm, đời tư, chống kỳ thị, quấy rối và những quy định liên quan
khác. Truy cập, phát tán hoặc hiển thị những thư điện tử hoặc tài liệu
trên Internet có nội dung không lành mạnh có thể vi phạm Nội Quy
Lao Động này và sẽ dẫn đến việc áp dụng các hình thức kỷ luật. Trao
đổi, phát tán chuyện phiếm hoặc những thư điện tử không liên quan
đến công việc thông qua hệ thống của Công Ty là không được phép và
có thể bị xử lý kỷ luật.
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Company e-mail and Internet facilities may only be used for business
communication and to assist Employees to carry out their jobs. The
Company reserves the right to control and possess all relevant information
stored in computers, mailboxes and server. These facilities should only be
used for legitimate business purposes. All Employees using the Company
e-mail and Internet must comply with the laws relating to copyright, software
licensing, privacy, anti-discrimination, harassment and any other relevant
law. The accessing, distributing or displaying offensive e-mails or internet
materials may be in breach of these Regulations and doing so shall lead
to disciplinary action. Trading jokes or “junk mails” over the Company
system is inappropriate and may lead to disciplinary action.
Điều 16.
Article 16.

Quy định về tiếp khách
Rules on visits

16.1

Khi khách đến liên hệ công tác, nhân viên có liên quan phải tiếp đón
niềm nở và hướng dẫn khách gặp đúng bộ phận cần liên hệ.
When a visitor comes to the Company for business purposes, the related
Employee who meets such visitor must make him or her welcome and
guide him or her to the right department to meet.

16.2

Nhân viên chỉ được tiếp khách tại khu vực tiếp khách hoặc phòng
họp. Trong trường hợp cần sử dụng phòng họp thì phải báo trước cho
nhân viên quản lý phòng họp; trường hợp đặc biệt nếu khách cần vào
trong khu vực làm việc phải có sự đồng ý của Giám Đốc Bộ Phận và
thông báo cho Trưởng Phòng Hành Chánh biết.
Employees may only receive visitors in the visitor area or the meeting
room. In case the meeting room is needed, Employees must notify the
Employee who manages the meeting room in advance; in special cases
wherea visitor needs to enter the working area, this must be approved
by the Department Director and notified to the Head of Administration
Department.
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16.3

Trong quan hệ làm việc, giao tiếp với khách hàng phải luôn luôn tôn
trọng, sẵn sàng phục vụ khách hàng, hướng dẫn khách đến nơi đến
chốn, lắng nghe ý kiến nguyện vọng, yêu cầu và ân cần giải thích mọi
yêu cầu, thắc mắc của khách. Khi khách hàng có những yêu cầu vượt
quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo với cấp trên trực tiếp để xin ý
kiến giải quyết. Không để khách hàng phàn nàn vì bất cứ lý do gì.
In the working relationship, Employees must respectfully communicate
with clients, be ready to serve them, thoroughly give guidance to them,
listen to their aspirations or requests and thoughtfully satisfy all of their
requirements or questions. When clients have their requirements exceeding
Employees’ solving ability, such requirements must be reported to the
direct superiorto get solutions. Employees must not let clientscomplain
for any reason.

16.4

Tác phong giao tiếp, làm việc đúng đắn, lịch sự, vui vẻ. Tránh các thái
độ hách dịch, cửa quyền làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.
Employees are expected to have good communication skills; proper, polite
and cheerful working behavior, and avoid being imperious affecting the
reputation of the Company.

Điều 17.
Article 17.

Quan hệ đồng nghiệp:
Colleague relationship:

17.1

Người lao động phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong
công tác, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp thân tình.
Employees must heighten the spirit of unity, helping each other in their
work, building intimate colleague relationship.

17.2

Tôn trọng đồng nghiệp, cư xử bình đẳng, văn minh và lịch sự.
Employees must respect theircolleagues,treat each other equally, civilly
and politely.

17.3

Nghiêm cấm tụ tập, bàn tán, chỉ trích, nói xấu lẫn nhau, tránh những
hiện tượng, hành vi chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.
Gathering, commenting, criticising, gossipping with each other are strictly
prohibited, the phenomena and conducts of division or factionalism causing
internal disunity should be avoided.
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Điều 18.
Article 18.

Quy định về nhận tiền hoa hồng, quà tặng giá trị
Rules on receiving commissions, valuable gifts
Nhân viên công ty được yêu cầu không nhận tiền hoa hồng, quà tặng,
phiếu mua hàng, vé du lịch hoặc các loại lợi ích nào khác các loại có giá
trị từ 1.000.000 đồng trở lên từ các khách hàng, đối tác làm việc, báo
đài. Trường hợp không thể từ chối, nhân viên có trách nhiệm báo cho
công ty biết và nộp lại tất cả tiền hoa hồng, quà tặng cho công ty để
đưa vào quĩ phúc lợi hoặc tài sản dùng chung cho nhân viên.
Employees of the Company are requested not to receive commissions,
gifts, coupons, travel tickets or other benefits valued at 1,000,000 Dong or
more from clients, partners or the media. In case they cannot be denied,
Employees have the responsibility to inform the Company thereof and
submit all such commissions or gifts to the Companyin order to contribute
to the welfare fund or common assets for staff.
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CHƯƠNG IV:
CHAPTER IV:
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE
Điều 20.
Article 20.

An toàn lao động và công tác phòng cháy, chữa cháy
Occupational safety and fire-fighting

20.1

Người lao động làm việc tại Công ty phải tham gia đầy đủ các buổi học
tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh,
trật tự xã hội và phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao
động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.
Employees are required to participate in all training courses relating to
occupational safety, fire-fighting, security safety, social order and strictly
implement the regulations on occupational safety, fire fighting and
security safety and social order.

20.2

Người lao động có trách nhiệm bảo quản và sử dụng an toàn các thiết
bị điện cùng với các trang thiết bị phục vụ công tác. Chỉ sử dụng các
trang thiết bị khi đã nắm rõ nguyên tắc hoạt động của các loại máy đó.
Employees are responsible for maintaining and safely using electric
equipment and facilities for work. Facilities may be usedonly when
understanding their principles of operation.

20.3

Nghiêm cấm người không có trách nhiệm, người không được phân
công, không có chuyên môn kỹ thuật sử dụng, sửa chữa các trang
thiết bị phục vụ công tác.
Those who do not have the relevant responsibility, are not assigned to
do so and do not have technical expertise are prohibited from using and
repairingthe facilities for work.
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20.4

Tất cả các bộ phận thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nước, phương
tiện phòng cháy chữa cháy nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các
nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
All departments have to regularly examine the electricity system, water
system and fire-fighting means to detect and overcome fire and explosion
risks.

Điều 21.
Article 21.

Vệ sinh lao động
Occupational hygiene

21.1

Người lao động làm việc tại đơn vị phải giữ gìn vệ sinh nơi làm việc,
sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.
Employees are responsible for keeping the workplace clean, arranging it
neatly, tidily and cleanly.

21.2

Giữ gìn và vệ sinh thường xuyên các trang thiết bị tại nơi làm việc.
Employees must preserve and clean the equipment regularly at the workplace.

21.3

Không tổ chức ăn uống, liên hoan tại nơi làm việc trừ trường hợp được
sự tổ chức của Công ty.
No party at the workplace is allowed unless it is organised by the Company.

21.4

Không được hút thuốc lá tại nơi làm việc và những nơi cấm hút thuốc.
No smoking at the workplace is allowed and any other places where
smoking is banned.

21.5

Không được mang chất kích thích, chất gây nổ, vũ khí vào Công ty.
Drugs, explosives and weapons are not allowed in the Company.

21.6

Không được xả rác, khạc nhổ bừa bãi trong Công ty và tại nơi làm việc.
Littering and spitting in the Company and at the workplace are not
allowed.
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CHƯƠNG V:
CHAPTER V:
BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT KINH DOANH
PROTECTION OF COMPANY’S ASSETS AND BUSINESS SECRETS
Điều 22.
Article 22.

Bảo vệ tài sản
Protection of assets

22.1

Mọi người lao động làm việc tại đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản
tài sản chung của Công ty và các tài sản, trang thiết bị cho riêng cá
nhân.
All Employees are responsible for protecting the common assets of the
Company and all personal assets and equipment.

22.2

Phải có ý thức tiết kiệm trong mọi chi phí, không phô trương lãng phí.
Employees must have a sense of saving on all costs, not showing off
wastefully.

22.3

Tài sản của Công ty khi mang ra khỏi Công ty phải có giấy tờ cho phép
hợp lệ của các cấp trên trực tiếp chủ quản tài sản đó.
When removing assets of the Company from the Company, valid permits
issued by the immediate superior who manages such assets must be
presented.

22.4

Tài sản tiền bạc của cá nhân thì cá nhân có trách nhiệm tự bảo quản.
Employees are responsible for safekeeping their own assets and money.

22.5

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, các trang thiết bị hoặc có các
hành vi gây thiệt hại cho Công ty thì phải bồi thường theo quy định
của pháp luật hiện hành về những thiệt hại đã gây ra.
Employees who damage tools, equipment or conduct behaviors causing
damage to the Company must compensate under the current laws for
such damage.
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22.6

Trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo
hợp đồng trách nhiệm, trong trường hợp bất khả kháng thì không
phải bồi thường.
Where there is a liability contract, Employeesmust make compensation
under such liability contract.In the case of a force majeure event,
compensation shall not be required.

22.7

Trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng phải bồi thường nhiều
nhất 03 tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương (không quá 30%
tiền lương hàng tháng). Mức thiệt hại được coi là không nghiêm trọng
là mức thiệt hại gây ra không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do
Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc.
In the case of serious damage, an Employee’s maximum 03 months’ salary
shall be compensated and his or her salary shall be deducted by instalments
(no more than 30% of monthly salary). Damage which is no more than 10
months’ regional minimum wage announced by the Government is not
considered to be serious.

22.8

Trường hợp người lao động cố tình vi phạm các qui định của Công
ty gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo trách nhiệm dân sự. Các
trường hợp bồi thường theo thời giá thị trường, Công ty căn cứ theo
quy định pháp luật hiện hành để quy định cụ thể. Khi quyết định mức
bồi thường Công ty sẽ xem xét đến hoàn cảnh gia đình, nhân thân và
tài sản của đương sự.
Where an Employee intentionally violates the regulations of the Company
causing damage, compensation must be made under civil liabilities.
Where compensation must be made at market prices, the Company shall
specify regulations pursuant to the current rules. When deciding the level
of compensation, family circumstances, personal records and properties
of the relevant Employee shall be taken into account.
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CHƯƠNG VI:
CHAPTER VI:
CÁC HÀNH VI VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
CONDUCT IN BREACH OF REGULATIONS AND GRADES OF
HANDLING BREACHES
Điều 24.
Article 24.

Hình thức khiển trách bằng miệng, áp dụng đối với các hành vi vi
phạm như sau:
Verbal warning shall be applied to any of the following breaches:

24.1

Đi làm trễ từ 30 phút trở lên so với thời gian quy định từ 03 ngày trở
lên trong một tuần;
Coming to work later than the stipulated time 30 minutes or more from
03 days or more within a week;

24.2

Ra về trước giờ quy định mà không có lý do chính đáng;
Leaving early without a proper reason;

24.3

Làm việc riêng trong giờ làm việc;
Doing private business during working hours;

24.4

Trong giờ làm việc tự ý đi ra ngoài khi chưa được phép của Giám Đốc
Bộ Phận hoặc cấp trên trực tiếp;
Going out in working time without permission of the Department Director
or immediate supervisor;

24.5

Sử dụng các phương tiện, trang thiết bị của đơn vị vào mục đích riêng;
Using the machines and equipment of the Company for personal purposes;

24.6

Không hoàn thành công việc theo yêu cầu, không báo cáo tiến độ và
kết quả công việc kịp thời; và
Not completinga requested task, not reporting the progress and result of
the task promptly; and
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24.7

Các hành vi vi phạm khác đã được qui định trong Chương II, III, IV, V
của nội qui này. Trừ các hành vi đã được quy định tại Điều 25, 26, 27
trong Nội quy lao động.
Other breaches as stipulated in Chapters II, III, IV and V of these Regulations.
Except for the acts specified in Articles 25, 26, 27 in these Regulations

Điều 25.

Hình thức khiển trách bằng văn bản, áp dụng đối với các hành vi
vi phạm sau:
Written warning shall be applied to any of the following breaches:

Article 25.
25.1

Đã bị khiển trách bằng miệng mà tái phạm trong thời gian 01 tháng kể
từ ngày bị khiển trách.
A verbal warning has been given but the breach is recommittedin a month
from the first warning.

25.2

Đến làm việc trong trạng thái say rượu, bia hoặc các chất kích thích
làm ảnh hưởng đến người khác và Công ty.
Coming to work under alcohol or drug influence which affects other Employees and the Company.

25.3

Có hành vi thiếu văn hóa, gây mất trật tự, đoàn kết nội bộ, gây rối, coi
thường Công ty tại nơi làm việc.
Committing an uncultured act causing disorder or internal disunity,
disturbing or showing the contempt for the Company at the workplace.

25.4

Tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng dưới 03 ngày (cộng dồn) trong
01 tháng họăc dưới 10 ngày (cộng dồn) trong 01 năm.
Having been absent from work for a total of less than 03 days in a month
or less than 10 days in a year without a legitimate reason.

25.5

Có lỗi dẫn đến gây tổn thất về tiền bạc, tài sản của công ty có giá trị
dưới 50 triệu đồng
Being faulty resulting in the loss of money or property of the Company
valuedat less than 50 million Dong.
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Điều 26.
Article 26.

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc cách chức.
Áp dụng đối với các hành vi vi phạm như sau:
Postponement of salary raise for a maximum of six (06) months or
demotion shall be applied to any of the following breaches:

26.1

Đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời gian 03 tháng
kể từ ngày bị khiển trách.
A written warning has been given but the breach is recommitted within 03
months from the first warning.

26.2

Do sơ suất làm tiết lộ bí mật của Công ty gây hậu quả không nghiêm
trọng.
A secret of the Company is disclosed due to negligence causingnon-serious consequences.

26.3

Không nghiêm túc chấp hành hoặc từ chối sự phân công, điều động
của người phụ trách trực tiếp làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công
ty (trừ trường hợp bất khả kháng).
The assignment or secondment of a direct supervisor is not seriously
complied with affecting the activities of the Company (except for force
majeure).

26.4

Người lao động tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng từ 03 ngày đến
dưới 05 ngày (cộng dồn) trong 01 tháng hoặc từ 10 ngày đến dưới 20
ngày (cộng dồn) trong 01 năm.
Having been absent from work from 03 days to less than 05 days (in total)
in a month or from 10 days to less than 20 days (in total) in ayearwithout
a legitimate reason.
Gây hậu quả nghiêm trọng với mức thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên.
Causing serious consequences with the loss of 50 million dong or more.
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Điều 27.
Article 27.

Hình thức sa thải, áp dụng đối với các hành vi vi phạm sau:
Dismissal shallbe applied to any of the following breaches:

27.1

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương
tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh
doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người
sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử
dụng lao động từ 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố
được áp dụng tại nơi người lao động làm việc;
An employee commits an act of theft, embezzlement, gambling, intentional
infliction of injury, use of drugs inside the workplace, disclosure of technological
or business secrets or infringement of intellectual property rights of the
employer, or acts which cause serious damage or threaten to cause
serious damage to the assets or interests of the employer.
Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như:
Specially serious consequences are caused as follows:
Có lỗi dẫn đến việc hủy các hợp đồng có giá trị từ 500 triệu đồng trở
lên hoặc làm cho khách hàng từ chối hợp tác với Công ty, có hành vi
trực tiếp hoặc đe dọa gây ảnh hưởng xấu đến uy tín – lợi ích của Công
ty.
[Employees are] faulty leading to the cancellation of contracts valued at
500 million Dong or more or making clients to refuse the cooperation with
the Company, or have actions directly or threateningly causing an adverse
effect on the reputation -interests of the Company.
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Hành vi trực tiếp hoặc đe dọa gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của công
ty có thể là việc lợi dụng danh nghĩa, uy tín của Công ty để trục lợi hoặc
gây thiệt hại cho bên thứ ba; lừa dối Công ty và Khách hàng để trục
lợi; làm việc hoặc tiếp tay cho đối thủ trực tiếp của Công ty; lợi dụng
công nghệ thông tin để phát tán thông tin bảo mật hoặc tin thất thiệt;
xuyên tạc, vu khống Ban Lãnh đạo Công ty; không tuân thủ qui trình
làm việc làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Công ty và theo đó
làm ảnh hưởng đến khách hàng; các hành vi khác trực tiếp do Tổng
giám đốc có văn bản nhắc nhở hoặc cảnh cáo nhưng vẫn tái phạm.
Actions which directly or threateningly cause an adverse effect on the
reputation of the Company may be abusing the prestige of the Company
for profiteering or causing damage to a third party; deceiving the Company
and the clients for profiteering; working with or abetting direct competitors
of the Company; taking advantage of information technology to distribute
Confidential Information or false information; misrepresenting or slandering
the Board of Directors of the Company; non-compliance with work procedures
affecting the quality of the services of the Company and thus affecting the
clients; other actions as are directly reminded or warned in writing by the
General Director but still recommitted.
27.2

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái
phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử kỷ luật cách chức
mà tái phạm. Tái phạm là trường hợp Người lao động lặp lại hành vi
vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định
pháp luật;
Employees whose salary increase has been deferred, who re-commit a
breach of labor discipline while the discipline measure has not been
repealed or is a recidivist while being demoted; Recidivism is the case the
employee repeats the act of violation that was disciplined but the
discipline has not been deleted as prescribed in Law;
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27.3

Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày (cộng dồn) trong một tháng hoặc
20 ngày (cộng dồn) trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
Employees who have been absent from work for 05 days (in total) in a
month or 20 days (in total) in a year without a legitimate reason.
Người lao động nghỉ việc có lý do chính đáng trong các trường hợp
sau:
Dismissal may be applied by an employer as a form of discipline for an
employee quitting jobs with the following plausible reasons :
a. Do thiên tai, hỏa hoạn;
Natural disasters, conflagration
b. Bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng,
mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp, đứa trẻ mà
người lao động mang thai hộ đang nuôi theo quy định của pháp
luật về hôn nhân và gia đình bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy
định của pháp luật;
Illness of employees or their mother, father, adoptive mother,
adoptive father, mother-in-law, father-in-law, husband, wife,
children or adopted children with certification by a health facility
founded and operated as prescribed in law
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CHƯƠNG VII:
CHAPTER VII:
NGUYÊN TẮC XỬ LÝ VÀ ỦY QUYỀN XỬ LÝ
HANDLING PRINCIPLESAND HANDLING AUTHORIZATION

Điều 28.
Article 28.

Việc xử lý nhân viên vi phạm nội quy công ty dựa trên nguyên tắc:
Công bằng vì lợi ích chung của công ty – tạo cơ hội để nhân viên tiến
bộ theo hướng tích cực.
The principles of dealing with Employees who violate these Internal Labor
Regulations are: Fairness for the common benefit of the Company - creating
opportunities for Employees to progress in a positive way.
Xử lý nhân viên vi phạm nội quy trên cơ sở có đầy đủ chứng cứ, nhân
viên vi phạm có cơ hội giải trình sự việc.
Employees being in breach of these Internal Labor Regulations shall be
dealt with based on sufficient evidences and such Employeeshaving a
chance to explain the matter.
Khi xử lý vi phạm phải có văn bản quyết định xử lý với nội dung đầy
đủ, rõ ràng và phải công bố đến tất cả nhân viên trong công ty.
When handling a violation, there must be a written decision on labor
discipline with full and clear contents and which must be made known to
all Employees of the Company.
Việc xử lý nhân viên vi phạm nội quy công ty phải thông qua tổ chức
công đoàn của công ty (trừ trường hợp khiển trách bằng miệng) và
phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
The dealing with an Employee who is in breach of these Internal Labor
Regulations must have the participation of the trade union of the Company
(except for verbal warning) and is in accordance with the laws of Vietnam.
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Điều 29.
Article 29.

Thẩm quyền xử lý kỷ luật
The powers to handle violations against the discipline

29.1

Người giao kết hợp đồng lao động là người có thẩm quyền ra quyết
định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy
quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao
động theo hình thức khiển trách.
The person who signs the labor contract with employee, has the right to
issue the decision of handing violations against the labor discipline. The
person who is authorized to sign the labor contract, shall only has the
right to apply the labor discipline form of reprimand.

29.2

Cấp trên quản lý trực tiếp có quyền khiển trách bằng miệng. Trưởng
bộ phận/ Giám đốc Hành chính nhân sự có quyền xử lý kỷ luật bằng
văn bản đối với người lao động vi phạm nội quy công ty.
The direct superior has the right to apply the verbal reprimand. The Head
of Administration & Personnel Department has the right to handle violations
of Internal Labor Regulation in writing.

29.3

Tổng giám đốc là người có đủ thẩm quyền ra quyết định các mức xử
lý: không nâng lương, thuyên chuyển công tác, cắt khen thưởng người
lao động vi phạm Nội quy công ty.
Director who has fully right to apply all form of labor discipline such as:
no wages raise, job transfer, no remuneration and dismissal in case of
violations of Internal Labor Regulation.

29.4

Tổng giám đốc là người ký quyết định việc sa thải nhân viên vi phạm
Nội quy công ty sau khi thu thập đủ bằng chứng, được Ban chấp hành
Công đoàn cơ sở nhất trí 100% và theo đúng trình tự xử lý kỷ luật lao
động theo quy định pháp luật lao động. Đồng thời quyết định sa thải
phải được thông báo đến toàn thể nhân viên công ty ít nhất 07 ngày
trước khi ký quyết định thi hành.
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The General Director is the person who signs a decision of dismissal with
respect to an Employee violating the Internal Labor Regulations after
collecting enough evidences and being agreed by 100% of the Primary
Trade Union Committee and the process labor discipline in the order
prescribed by law. Simultaneously, such decision must be announced to
all Employees of the Company at least 07 days before such decision is
executed.
29.5

Tổng giám đốc có thể ủy quyền người thay mặt Tổng giám đốc thi
hành quyết định xử lý nhân viên vi phạm nội quy công ty nhưng phải
phù hợp với quyền hạn và chức vụ của người được ủy quyền và Tổng
giám đốc phải ủy quyền bằng văn bản.
The General Director may authorize a person to execute the decision on
handling the Emloyee violating the Internal Labor Regulations on behalf
of the General Director but the execution of such person must be in accordance with the rights and position of the authourized person and the
General Director must authorize in writing.
-- Phó Tổng giám đốc có thể được ủy quyền ký quyết định khiển
trách, thuyên chuyển công tác, hạ bậc lương, không xét tăng
lương, thưởng.
The Deputy General Director may be authorized to sign a decision of
warning, work transfering, salary reduction, no salary raisereview or
no rewards.
-- Trưởng phòng nhân sự, trưởng Bộ phận có thể được ủy quyền
khiển trách bằng miệng các nhân viên trong công ty vi phạm nội
quy lao động.
The head of HRD or of any Department may be authorized to issue a
verbal warning to Employees in the Company violating the Internal
Labor Regulations.
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Tự hào là nhà tư vấn gắn với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam từ năm 2006
khi Việt Nam mới bước đầu gia nhập WTO, chúng tôi hân hạnh được chia sẻ với quí khách những tình
huống, trải nghiệm và các giải pháp thực tế về quản lý các thủ tục trong kinh doanh tại Việt Nam theo
quy định và văn hóa địa phương.
Với ấn phẩm này, VIVA Business Consulting hi vọng mang đến cho Quí khách một hệ thống những
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