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         THÔNG ĐIỆP CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
 
 

Chào mừng các bạn đã trở thành thành viên 
của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 76 
(Nhà máy Z176). Chúng tôi tin tưởng rằng, chúng ta 
sẽ cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng phát triển 
nhanh và bền vững.  

Chúng ta cùng chia sẻ những cơ hội, thách thức, cạnh tranh, sự thành 
công và lợi ích tương lai thông qua: 

Phương châm: Hợp tác - Chia sẻ - Cùng phát triển. 
Mục tiêu: Thịnh vượng - Hội nhập - Phát triển bền vững. 

 

Chúng tôi luôn tin tưởng chúng ta sẽ phát huy tối đa tinh thần sáng 
tạo, khả năng tự hoàn thiện để tạo sức mạnh và động lực thúc đẩy mọi thành 
viên của Công ty làm việc. Vì thế, chúng tôi ủng hộ tinh thần làm việc sáng 
tạo, đoàn kết hợp tác, tin cậy và cởi mở trong Công ty. 

Cuốn sổ tay này nhằm giúp cán bộ công nhân viên hiểu biết các thông 
tin cơ bản và làm quen với văn hóa Công ty, các nội quy, quy định; quyền 
lợi, trách nhiệm của từng thành viên cũng như chính sách chung của Công 
ty.  

Chúc các bạn hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong công việc 
cùng với sự phát triển của Công ty về mọi mặt với tinh thần “Chúng tôi 
luôn cố gắng hơn”./. 

 
 

BAN GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Ảnh Giám đốc 



 7

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

1. Tổng quan về Công ty: 

Công ty TNHH một thành viên 76 (Nhà máy Z176), trực thuộc Tổng cục 
Công nghiệp Quốc phòng, thành lập ngày 09/3/1971 với tên gọi ban đầu là Xí 
nghiệp T606 thuộc Cục vật tư nhiên liệu Tổng cục Hậu cần; đến tháng 01/1977 
đổi tên thành Nhà máy Z176. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù 
còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ cán bộ công nhân viên đã không ngừng 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công ty được Đảng, Nhà 
nước, Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Cờ thi đua, Bằng 
khen và nhiều danh hiệu cao quý khác. Năm 2016 Công ty vinh dự được đón nhận 
danh hiệu Anh hùng Lao động. 

Là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh hạng I với nhiệm vụ chính là sản 
xuất các sản phẩm vật liệu ngụy trang, lưới ngụy trang, mô hình nghi trang, ống 
bảo quản đạn, bao cát công sự, thuyền xuồng cứu hộ, phao vượt sông, quần áo 
mưa, tăng dã ngoại các loại phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh; ngoài ra Công 
ty còn sản xuất các sản phẩm kinh tế phục vụ dân sinh và xuất khẩu với các sản 
phẩm bao bì từ nhựa plastic; đối tác chính của Công ty là Tập đoàn IKEA của 
Thuỵ Điển và Decathlon của Pháp. 

2. Logo và Slogan Công ty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Logo Z176 được thiết kế với biểu tượng trung tâm là hành ảnh con chim 
Lạc, đây chính là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Hình ảnh con chim Lạc cũng có 
ý nghĩa biểu tượng là chữ Z, gắn liền với phiên hiệu của các đơn vị trong quân đội 
và đối với đặc thù sản xuất của đơn vị, hình chữ Z chính là hình ảnh thể hiện cho 
những tấm manh dệt của đơn vị đang sản xuất được trải dài theo thời gian. Hình ảnh 
con chim Lạc mang trên mình số 76 muốn gửi đến một thông điệp “Z176 sẽ tiếp tục 
phát triển bền vững, không ngừng bay cao, bay xa”. 
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Hình ảnh ngôi sao bay vòng theo hình elip thể hiện tính toàn cầu hoá mà ở đó 
Z176 như một ngôi sao sáng đang từng ngày phát triển, vươn tới những tầm cao, cởi 
mở trong làm việc và giao tiếp. Hình elip còn tượng trưng cho tình cảm, sự bao bọc, 
che chở của nhân dân, của các cơ quan đối với Công ty. 

Về màu sắc: Logo Z176 được thiết kế với 02 màu chủ đạo đó là mầu xanh và 
màu đỏ. Màu xanh mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn, hiển thị lòng trung 
thành, tính chuyên nghiệp. Màu đỏ của số 76 và ngôi sao gắn với là cờ đỏ sao vàng 
của Tổ quốc và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngoài ra 
màu đỏ và màu xanh kết hợp với nhau còn thể hiện sự hòa hợp theo phong thủy. 

Hình ảnh Z176 mang trên mình trọng trách phát triển kinh tế, quốc phòng, 
luôn mong muốn mang đến sự phát triển bền vững trong tương lai. 

* Slogan: “ Chúng tôi luôn cố gắng hơn” 

Thể hiện sự luôn luôn cầu thị, phấn đấu, cố gắng để đạt được những thành 
công cao hơn. 
 

 
 
 
 

Trụ  sở 
Công 
ty Khu C: XN 76.1. Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

Khu A (Trụ sở chính): Nhà máy Z176 Thôn Trung Dương, 
xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. 

Khu B: XN In phố Võng Thị, Phường Bưởi,  Quận Tây  
Hồ, TP Hà Nội  + xã Dương Xá,  huyện  Gia  Lâm, TP Hà 
Nội 

Công ty CP nhựa xốp 76: Thôn Dương Đanh, xã Dương 
Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội  



 Thông tin chính về Công ty: 
Địa chỉ   : Xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội 
Điện thoại               : 04.3 8276 386 
Fax : 04.3 8276 406 
Email : info@z76.vn  
Website : www.z76.vn 
Mã số thuế               : 0100598859  
 

3. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực: 

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc; Các phó giám 
đốc; Kiểm soát viên; Kế toán trưởng; Các phòng, ban chức năng (09 phòng, ban); Các 
đơn vị sản xuất kinh doanh (07 phân xưởng sản xuất; 02 xí nghiệp thành viên; 01 
công ty cổ phần). 

Nguồn nhân lực: với trên 2.000 cán bộ quản lý, kỹ thuật và đội ngũ thợ lành nghề. 

4. Tầm nhìn 

Bằng sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng, Công ty phấn đấu trở thành một 
doanh nghiệp có quy mô lớn về sản xuất quốc phòng và kinh tế, có công nghệ tiến 
tiến, sản xuất được những sản phẩm có nhiều hàm lượng khoa học, có tính lưỡng 
dụng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến năm 2020 đạt 
mục tiêu là doanh nghiệp hàng đầu trong nhóm ngành nhựa, cơ khí của ngành Công 
nghiệp Quốc phòng, là một Doanh nghiệp có uy tín với bạn hàng quốc tế; tham gia 
vào chuỗi cung ứng sản phẩm ngành cơ khí nhựa của quốc gia và quốc tế. 

5. Sứ mệnh 

Thoả mãn nhu cầu và mong đợi của mọi khách hàng trong nước và quốc tế; lan 
toả giá trị văn hoá tới cộng đồng. 

Phát triển bền vững, đảm bảo đủ việc làm, liên tục cải thiện điều kiện làm việc, 
nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Mở rộng thị trường đa dạng hoá sản phẩm, giữ vững các sản phẩm và bạn hàng 
hiện có, cải tiến nâng cao chất lượng, kiểu dáng công nghiệp, nghiên cứu phát triển 
sản phẩm mới.  

6. Giá trị cốt lõi 

* Hướng tới khách hàng: Chúng tôi coi khách hàng là mục tiêu hướng tới và 
phục vụ với chất lượng tốt nhất.  

* Sự cam kết: Chúng tôi cam kết làm đúng những gì chúng tôi nói. 

* Liên tục cải tiến: Cải tiến liên tục là điều kiện tồn tại và giữ vị trí dẫn đầu. 

* Tinh thần hợp tác và làm việc nhóm: Mỗi công việc dù nhỏ cũng cần sự 
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hợp tác và phối hợp nhằm mang lại kết quả tốt nhất. 

* Phát triển nguồn nhân lực: Chúng tôi luôn coi mọi sự thành công của doanh 
nghiệp đều xuất phát từ con người. Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, 
giàu kỹ năng và kinh nghiệm, với thái độ làm việc tốt là yếu tố quyết định sự thành 
công của Công ty. Điều kiện tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực là môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng lực cá nhân, coi trọng đào tạo và tuyển dụng. 

* Sự trung thành: Chúng tôi cần sự trung thành, những đóng góp của cá nhân 
mang đến thành công bền vững của công ty. 
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PHẦN II: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Sự thành công của Công ty không chỉ phụ thuộc vào cơ sở vật chất mà còn phụ 
thuộc phần lớn vào việc thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ công nhân viên.  

 
1. Văn hoá Công ty 

* Tác phong  

Mỗi thành viên hãy tạo cho mình thói quen niềm nở, lịch sự với đồng nghiệp, 
đối tác và khách hàng. 

Luôn lắng nghe thể hiện sự cầu thị, không suy diễn và chủ động sẵn sàng đưa ra 
giải pháp. 

* Trang phục 

Để tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho Công ty và cá nhân, mỗi thành viên phải 
chăm sóc trang phục của mình khi làm việc trong hay ngoài Công ty. Đi giày hoặc 
dép quai hậu.  

Khi làm việc, phải mặc quân phục, đồng phục, bảo hộ lao động chỉnh tề, gọn 
gàng theo quy định, phù hợp vị trí làm việc:  

- Đồng phục dành cho công nhân trực tiếp sản xuất; nhân viên KCS, thủ kho 
phòng Vật tư, nhân viên vệ sinh cảnh quan môi trường phòng Hành chính hậu cần: 
Quần áo bảo hộ mùa hè, mùa đông, mũ bảo hộ lao động, dép quai hậu hoặc giày 

- Đồng phục dành cho nhân viên gián tiếp và bổ trợ: Trang phục áo sơ mi công 
sở. 

- Đồng phục dành cho  nhân viên nhà ăn, quân y, trường Mầm non: theo quy 
định ngành (Quần áo, mũ) 

* Tinh thần hợp tác: 

- Với cấp trên: Trách nhiệm cao với công việc được giao; trung thực, tin tưởng, 
tôn trọng vai trò lãnh đạo của cấp trên. 

- Với cấp dưới: Gương mẫu, chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ; thân thiện, động viên khuyến khích hỗ trợ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. 

- Với đồng nghiệp: Cư xử hoà nhã, đoàn kết, luôn giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp 
hoàn thành công việc. Nghiêm túc trao đổi rút kinh nghiệm, không chia rẽ phân biệt 
đối xử với đồng nghiệp. 

- Với đối tác, khách hàng: Nhiệt tình, lịch sự khi giao tiếp; hợp tác với tinh thần 
cao nhất để đạt được hiệu quả của công việc. 

* Tôn trọng thời gian: Luôn đúng giờ trong công việc, khi tham gia hội họp 
và các hoạt động tập thể. 
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2. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi 
 
Ca làm việc Thời gian làm việc Nghỉ giải lao/ăn ca 

Hành chính 7h30 ÷ 16h30 11h30 ÷ 12h30 

Ca 1 7h30 ÷ 16h30 11h30 ÷ 12h30 

Ca 2 16h30 ÷ 0h30 18h30 ÷ 19h00 

Ca 3 0h30 ÷ 7h30 3h00 ÷ 3h45 

 

  Giờ làm việc theo ca bắt đầu được xác định từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. 

  Việc xác định thời giờ làm việc của người lao động bằng cách chấm công, ghi 
biểu. 

*Ngày nghỉ hàng tuần: 

- Làm việc theo giờ hành chính: thực hiện ngày nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật. 

- Các bộ phận tổ chức sản xuất theo ca - kíp: thực hiện ngày nghỉ hàng tuần 
theo nguyên tắc sau tối đa 06 ngày làm việc liên tục nghỉ làm việc 01 ngày. 

*Thời gian làm thêm giờ: Làm thêm giờ phải trên cơ sở tự nguyện của người 
lao động, được sự đồng ý của người quản lý, phải được ghi chép cụ thể kết quả làm 
việc để trả lương và phải tuân thủ Luật lao động:  

 

Thời gian làm thêm Một ngày Một tuần Một tháng Một năm 

Không vượt quá 04h 12h 30h 200h 

 

* Không lạm dụng giờ làm việc vào việc cá nhân như: sử dụng điện thoại, 
trao đổi mua bán…. 

3. Ra vào nơi làm việc 

Người lao động phải đi làm đúng giờ, trong thời gian làm việc luôn có mặt tại nơi 
làm việc và chỉ nên đến khu vực làm việc của bộ phận khác khi có yêu cầu công việc. 

Khi cần ra ngoài trong giờ làm việc phải được phụ trách bộ phận ký  xác nhận 
“Giấy ra cổng” xuất trình tại Cổng bảo vệ. 

Tất cả CBCNV khi ra vào Công ty đều phải tuân thủ các Nội quy quy định ra 
vào cổng và luôn hợp tác với nhân viên bảo vệ để công tác kiểm tra được nhanh gọn 
và thuận tiện. 
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4. Hút thuốc lá 

Bạn được phép hút thuốc ở “Phòng hút thuốc” trong Công ty. Các khu vực khác 
đều tuyệt đối cấm hút thuốc. 

Công ty khuyến khích nhân viên không hút thuốc lá để bảo vệ sức khoẻ. 

5. Bảo vệ CBCNV 

Công ty cam kết làm hết trách nhiệm để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và danh dự 
của CBCNV khi đang làm việc. Khi nhận thấy có dấu hiệu đe dọa, bạn hãy báo ngay 
cho cán bộ quản lý trực tiếp hoặc phòng chức năng: Hành chính-Hậu cần, Tổ chức-
Lao động, Chính trị hoặc các tổ chức Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên 

6. Bảo vệ tài sản chung 

CBCNV có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn mọi tài sản của Công ty, khi phát 
hiện thấy tài sản bị mất mát, hư hỏng hoặc có hành vi trộm cắp, phá hoại phải báo 
ngay cho cán bộ quản lý trực tiếp hoặc phòng/ban chức năng để xử lý. 

7.  Giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi làm việc  

Không nói lớn tiếng, gây ồn ào, mất trật tự làm ảnh hưởng đến người xung 
quanh. Đi lại, di chuyển nhẹ nhàng, bảo đảm sự yên tĩnh cần thiết nơi làm việc. 

Luôn trả lại vị trí cũ và sắp xếp các vận dụng, dụng cụ, vật liệu, tài liệu, báo… 
ngay ngắn, gọn gàng, đẹp mắt sau khi sử dụng đúng quy định. 

Thực hiện vệ sinh hàng ngày, hàng tuần bàn ghế, máy móc thiết bị, vật dụng, 
ngăn chứa hồ sơ, tủ, nơi làm việc cá nhân và giữ gìn vệ sinh chung trong Công ty.  

8. Trao đổi thông tin 

Công ty khuyến khích CBCNV trao đổi với Phụ trách trực tiếp về những mối 
quan tâm, đề xuất ý kiến liên quan đến công việc, cá nhân hay những vấn đề mà bạn 
thấy cần thiết. Nếu chưa thoả đáng, bạn hãy trao đổi với cấp quản lý cao hơn (Phòng 
Hành chính-Hậu cần, Phòng Chính trị, Phòng Tổ chức-Lao động, Tổ chức Công đoàn, 
Thanh niên, Phụ nữ). Ban lãnh đạo cam kết giải quyết các mối quan tâm của cá nhân 
một cách phù hợp kịp thời. 

* Phương tiện trao đổi thông tin 

- Trao đổi trực tiếp: Đăng ký với phòng Hành chính-Hậu cần để thực hiện theo 
Quy chế Tiếp công dân vào các ngày thứ 2 trong tuần 

- Trao đổi qua điện thoại, thư điện tử (info@z76.vn), hòm thư góp ý, đơn thư 
qua bưu điện. 

- Bảng thông báo: Các thông tin cần phải truyền đạt bằng văn bản chính thức sẽ 
được gắn trên bảng tin nội bộ Công ty đặt tại khu vực dễ nhìn, đài truyền thanh nội 
bộ. 
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Nghiêm cấm việc tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ của công ty, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại 
đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của công ty 

9. Cập nhật thông tin cá nhân 

Trong quá trình làm việc, bạn có trách nhiệm thông báo cho Phòng Tổ chức-
Lao động và Phụ trách trực tiếp khi có các thay đổi về nơi ở, thông tin cá nhân như 
hôn nhân, gia đình, số con, bằng cấp đào tạo hay số điện thoại của người thân cần 
thông báo các trường hợp khẩn cấp… để lưu vào hồ sơ cá nhân. Công ty sẽ bảo mật 
các thông tin cá nhân của bạn. 

10.  Quản lý và sử dụng Email nội bộ, tài sản Công ty 

* Sử dụng Email: Tuỳ theo vị trí công tác, cán bộ - nhân viên sẽ được cấp 
một địa chỉ Email nội bộ phục vụ công việc. Những cá nhân được cấp email nội bộ 
chỉ được sử dụng địa chỉ email đã cấp trong giao dịch về công việc, không được sử 
dụng email cá nhân. Email nội bộ không được sử dụng vào các mục đích cá nhân và 
không chuyển qua email những nội dung bị cấm theo theo quy định của Bộ Quốc 
phòng như thông tin về: sản phẩm quốc phòng, tài sản quân sự, quân số, trang bị, sơ 
đồ đóng quân, nghị quyết Đảng các cấp...  

* Sử dụng máy tính, máy in, thiết bị văn phòng: Chỉ sử dụng vào mục đích 
công việc theo đúng  quy định. Không tự ý cài đặt chương trình, phần mềm vào máy 
tính vì mục đích cá nhân, tắt máy tính sau khi sử dụng. 

Không sử dụng máy tính, máy in để chơi trò chơi điện tử hoặc các mục đích cá 
nhân khác. 

* Sử dụng văn phòng phẩm: Tiết kiệm đúng mục đích, khuyến khích in hai 
mặt giấy và sử dụng lại giấy một mặt. 

* Sử dụng điện thoại: Chỉ sử dụng điện thoại của Công ty để giao dịch công 
việc hoặc có việc riêng khẩn cấp, không sử dụng điện thoại để gọi ra nước ngoài vì 
việc riêng. 

Khi sử dụng điện thoại bạn phải xưng tên và đơn vị mình công tác, nên diễn đạt 
lịch sự rõ ràng, ngắn gọn. 

* Sử dụng name card: Những vị trí công tác có giao dịch với đối tác phải sử 
dụng name card theo chuẩn thương hiệu của Công ty. 

11.  Thực hiện tiết kiệm 

Tiết kiệm là hành vi thể hiện thái độ trân trọng giá trị sức lao động. Tiết kiệm 
làm Công ty lớn mạnh và có thể chăm lo đời sống nhân viên tốt hơn. Vì thế, toàn thể 
nhân viên Công ty được yêu cầu thực hiện các hành vi tiết kiệm trong khi sử dụng văn 
phòng phẩm, giấy, mực in, điện thoại, máy lạnh, điện, nước, … và chỉ sử dụng cho 
mục đích phục vụ công việc của Công ty. Tắt toàn bộ hệ thống thiết bị điện, hơi, nhiệt 
theo quy định trước khi ra về. 
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12. Thực hiện IWAY, HRP, 5S 

* IWAY, HRP: Những yêu cầu tối thiểu về môi trường, điều kiện làm việc và 
trách nhiệm xã hội. 

Mục đích: Mang lại lợi ích tốt nhất cho người lao động và môi trường. 

* 5S: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng  

Mục đích : Làm cho nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, dễ dàng, thuận lợi, tiết 
kiệm thời gian trong quá trình làm việc tạo môi trường làm việc thoải mái 

Tăng cường tính kỷ luật, phát huy sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng cuộc 
sống, nâng cao năng suất lao động. 
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PHẦN III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 

 

 

I. Tuyển dụng 

Kế hoạch tuyển dụng dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên 
nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu ngắn và dài hạn của Công ty. 

Việc tổ chức tuyển dụng vào các vị trí làm việc trong Công ty thực hiện theo 
Quy chế và Quy trình tuyển dụng. 

Khi được tiếp nhận vào làm việc, người lao động phải có nghĩa vụ nộp đầy đủ 
hồ sơ cá nhân cho Phòng Tổ chức-Lao động và cam kết chịu mọi hình thức kỷ luật 
của Công ty và pháp luật nếu có sự sai trái hoặc không trung thực trong hồ sơ. 

*Lưu ý: Việc tuyển dụng, sắp xếp và thực hiện các chế độ liên quan đến người 
lao động trong Công ty được thực hiện minh bạch, công khai bằng Quy chế, Quy 
định; không thông qua môi giới gây thiệt hại kinh tế của bản thân, gia đình và làm 
ảnh hưởng đến uy tín Công ty. 

1. Các hình thức ký kết hợp đồng lao động 

 Đối với cán bộ nhân viên quản lý: 

Lần 1: Ký hợp đồng thử việc 

Lần 2 : Ký hợp đồng xác định thời hạn 01 năm 

Lần 3 : Ký hợp đồng không xác định thời hạn 

 Đối với công nhân : 

Lần 1: Ký hợp đồng thử việc (hoặc đào tạo nghề) 

Lần 2: Ký hợp đồng xác định thời hạn 36 tháng (lần 1) 

Lần 3: Ký hợp đồng xác định thời hạn 36 tháng (lần 2 nếu có) 

Lần 4: Ký hợp đồng không xác định thời hạn 

 

2. Các loại hợp đồng lao động 

* Hợp đồng thử việc: Khi Công ty có nhu cầu hoặc được Hội đồng tuyển dụng 
hay Giám đốc Công ty quyết định cho thử việc. 

- Trình độ Cao đẳng trở lên thử việc tối đa 60 ngày. 

- Trình độ Trung cấp trở xuống thử việc tối đa 30 ngày. 

- Chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc 

*  Hợp đồng đào tạo nghề: Công ty đào tạo nghề mới theo đặc thù sản xuất từ 
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01 đến 03 tháng. (Trường hợp có năng suất tay nghề tốt sẽ kết thúc trước thời hạn đào 
tạo) 

*  Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Sau khi kết thúc thời gian thử việc 
(hoặc đào tạo nghề) nếu kết quả thử việc tốt, người lao động sẽ được xem xét ký hợp 
đồng lao động tối đa 36 tháng. 

*  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Người lao động có đủ 12 
tháng làm việc/năm có kết quả làm việc tốt, sẽ được xem xét ký hợp đồng không 
xác định thời hạn (Theo quy chế xét tuyển dụng). 

* Quyền của Bạn luôn được giữ 01 bản hợp đồng lao động (phụ lục hợp 
đồng). 

II. Chấm dứt hợp đồng lao động: 

1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của Công ty: 

- Bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải. 

- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ. 

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục (đối với  hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn), đã điều trị 6 tháng liên tục (đối với hợp đồng 
lao động xác định thời hạn) và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động (đối với hợp đồng 
lao động thời vụ) mà khả năng lao động chưa hồi phục. 

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của 
pháp luật mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc  phục nhưng vẫn buộc 
phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. 

- Người lao động không có mặt tại nơi làm việc khi hết hạn tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng. 

2. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động: 

- Không được bố trí theo đúng công việc hoặc không đảm bảo điều kiện làm 
việc đã thỏa thuận. 

- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa 
thuận. 

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ quan khám chữa 
bệnh có thẩm quyền. 

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục (đối với hợp 
đồng lao động xác định thời hạn) và một phần tư thời hạn hợp đồng lao động (đối với 
hợp đồng lao động thời vụ) mà khả năng lao động chưa hồi phục. 

- Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động. 

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện 
hợp đồng lao động. 
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- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ 
nhiệm chức vụ trong bộ máy nhà nước. 

3.  Thời hạn thông báo chấm dứt hợp đồng  lao động: 

- 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

 - 30 ngày đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn. 

- 03 ngày đối với lao động thời vụ. 

Đối với lao động nữ mang thai có chỉ định nghỉ việc dưỡng thai của bác sỹ thì thời 
hạn báo trước tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. 

4. Thủ tục khi chấm dứt hợp đồng lao động: 

- Người lao động làm đơn xin chấm dứt hợp đồng gửi Giám đốc Công ty (trong 
trường hợp ở mục (2)) hoặc nhận thông báo thời hạn nghỉ (trong trường hợp mục (1)). 

- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty và cá 
nhân có trách nhiệm thanh toán mọi khoản liên quan đến tiền bạc và tài sản của mỗi 
bên: 

Người lao động thực hiện: trả Công ty các khoản nợ, bàn giao công việc, trang 
bị dụng cụ, phương tiện làm việc, tài sản cho người có thẩm quyền. 

Công ty thực hiện: Thanh toán tiền lương; Giải quyết các chế độ BHXH theo 
quy định; trả trợ cấp thôi việc nếu người lao động đã làm đủ 12 tháng trở lên tại Công 
ty (tính đến 31/12/2008) và không thuộc trường hợp kỷ luật sa thải. 

 

III. Chế độ tiền lương và các quyền lợi 

1. Chế độ lương: Được áp dụng theo Hệ thống thang bảng lương và Quy chế 
trả lương của Công ty. 

- Lương được trả thông qua tài khoản ngân hàng. 

- Một tháng có 02 kỳ lương: 

Kỳ 1: Tạm ứng từ ngày 5-10 trong tháng  

Kỳ 2: Thanh toán từ sau ngày 20 của tháng sau 

 - Dữ liệu bảng chấm công và số lượng sản phẩm người lao động làm ra để tính 
lương được công khai, minh bạch. 

- Công ty trả lương đầy đủ và đúng hạn thông qua thẻ ATM. 

- Nếu bạn chưa có thẻ hoặc mất thẻ liên hệ với Phòng Tài chính kế toán để làm 
các thủ tục cấp thẻ. 

* Trả lương ca đêm: Được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn 
giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ban ngày. 
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* Trả lương làm thêm giờ: Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo 
đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau: 

- Vào ngày thường:  ít nhất bằng 150% 

- Vào ngày nghỉ hằng tuần: ít nhất bằng 200% 

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương: ít nhất bằng 300% chưa kể tiền 
lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy 
định như trên còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền 
lương theo công việc đang làm vào ban ngày. 

Bạn cần ký biểu, tự kiểm tra lại các thông tin, số lượng, năng suất lao động 
trong tháng để kiểm soát tiền lương của mình, nếu có thắc mắc liên hệ với phụ 
trách bộ phận để được giải quyết. 

 

2. Các quyền lợi 

* Tham gia và được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Công ty và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế hiện hành. 

Người lao động cung cấp đầy đủ thông tin để đóng BHXH, BHYT. Nếu đã 
được cấp sổ BHXH cần cung cấp thông tin về phòng Tổ chức-Lao động để Công ty 
tiếp tục quản lý đóng BHXH theo quy định của pháp luật. 

 Nghỉ lễ: CBCNV được nghỉ 11 ngày lễ hàng năm được hưởng nguyên lương 
 

- Tết Dương lịch:    1 ngày (01/1) 

- Tết Âm lịch:    5 ngày  

- Ngày Chiến thắng:   1 ngày (30/4) 

- Ngày Quốc tế lao động:  1 ngày (1/5) 

- Ngày Quốc khánh:   1 ngày (2/9) 

- Ngày giỗ tổ Hùng Vương:  1 ngày (10/3 âm lịch) 

- Ngày Thành lập QĐNDVN 1 ngày (22/12) 

 Dù tham gia bất kỳ hoạt động gì, đừng quên đảm bảo sự an toàn cho bản thân 
và thể hiện nét đẹp văn hóa  của cán bộ công nhân viên Z176. 

 Nghỉ phép: Người lao động được nghỉ phép hàng năm hưởng nguyên lương 
theo quy định của Bộ luật Lao động: 
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Phép hằng năm của 01 năm là 12 ngày đối với người lao động làm việc trong 
điều kiện bình thường; 14 ngày đối với người lao động làm việc trong điều kiện nặng 
nhọc, nguy hiểm làm việc đủ 12 tháng (nếu thời gian làm việc ít hơn 12 tháng sẽ tính 
theo số tháng làm việc thực tế). Số ngày phép hằng năm được tăng lên thêm 01 ngày 
nếu người lao động có chu kỳ 5 năm công tác liên tục tại Công ty. 

Đăng ký nghỉ phép: CBCNV nghỉ phép phải đăng ký trước ít nhất 01 ngày (trừ 
trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng) và được phụ trách bộ phận ký duyệt để quản 
lý và làm cơ sở thanh toán chế độ. 

 Nghỉ việc riêng được hưởng lương: 

Người lao động kết hôn    Nghỉ 3 ngày 

Con kết hôn      Nghỉ 1 ngày 

Bố mẹ hai bên chết; vợ, chồng, con chết  Nghỉ 3 ngày 

 Nghỉ không hưởng lương: 

Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo hoặc 
đăng ký với phụ trách bộ phận khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em 
ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. 

Khi người lao động đã nghỉ hết phép năm, trưởng bộ phận có quyền cho người 
lao động nghỉ 01 ngày/tháng, không được quá 3 lần/năm. 

Các trường hợp còn lại do Giám đốc nhà máy quyết định theo từng trường hợp 
cụ thể. Người lao động có trách nhiệm làm đơn đề nghị nghỉ không hưởng lương, đơn 
chỉ có giá trị thực hiện khi được Giám đốc duyệt 

 Chế độ riêng của lao động nữ 

Lao động nữ mang thai cần đăng ký với bệnh xá của Công ty để được hưởng 
chế độ theo dõi chăm sóc định kỳ. 

Lao động nữ thông báo là có thai được hưởng chính sách: 

 - Không bố trí làm việc vào giờ làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng 
ngày hôm sau). 

 - Không đứng làm việc phải bố trí ghế ngồi; không làm việc ở tư thế gò bó 
thường xuyên. 

 - Không làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm (gần nơi để hoá chất, 
tiếp xúc với hoá chất, máy móc rung lắc...) 

 - Không làm việc quá 10h/ngày 

 - Khuyến khích áp dụng các biện pháp nhận diện lao động nữ có thai (như đeo 
băng đỏ, trang phục...) để được chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết. 

 - Lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 không làm thêm giờ và đi công tác xa. 
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Lao động nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại khi mang thai từ tháng thứ 7 
được giảm bớt 01 giờ làm việc mà vẫn hưởng đủ lương hoặc được chuyển làm công 
việc nhẹ hơn.  

Lao động nữ sau khi sinh con: Được giữ nguyên công việc đảm nhận, trường 
hợp có dịch chuyển làm công việc khác phải đảm bảo công việc mới phù hợp với khả 
năng của cá nhân và có mức lương thu nhập tương đương với công việc trước khi sinh 
con.  

Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được về sớm (hoặc về giữa ca) 
60 phút/ngày để cho con bú mà vẫn hưởng đủ lương; không làm thêm giờ, làm ca 
đêm, đi công tác xa. 

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút/ngày, 04 ngày trong 
01 tháng để nghỉ ngơi, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ; thời gian  nghỉ được Công ty trả 
lương tính 0,25 công/ tháng. 

 

IV.  Các chế độ đãi ngộ và phúc lợi 

1. Chính sách chăm sóc sức khỏe CBCNV 

- Khám sức khỏe định kỳ: Mỗi năm, Công ty sẽ tổ chức khám sức khỏe cho 
toàn thể CBCNV 01 lần. Riêng đối với lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy  
hiểm, mỗi năm Công ty sẽ tổ chức khám sức  khỏe 02 lần. 

- Khám chữa bệnh tại Bệnh xá: CBCNV được quyền đăng ký khám chữa bệnh 
ban đầu tại Bệnh xá Công ty. Các trường hợp bệnh nặng, được Quân y giới thiệu 
chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên. 

2. Chính sách đào tạo 

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức. 

Được cử đi đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn trong và ngoài nước khi Công ty có 
nhu cầu. 

3. Ăn giữa ca: Công ty đảm bảo bữa ăn giữa ca miễn phí đối với toàn thể cán 
bộ công nhân viên.  

4. Các chế độ chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ngày cưới, thăm hỏi ốm 
đau, đám hiếu, trợ cấp khó khăn đột xuất: Được thực hiện theo quy chế của Công 
ty 

5. Tham quan, nghỉ mát: Hàng năm, vào mùa hè, tùy theo điều kiện sản xuất 
kinh doanh, CBCNV Công ty sẽ được tổ chức tham quan, nghỉ mát trong và ngoài 
nước. 

6. Sử dụng các công trình phúc lợi :  

- Trường Mầm non chuẩn Quốc gia; 
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- Câu lạc bộ, Hội trường, Thư viện; 

- Khu vui chơi thể dục thể thao 

7. Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể và xã hội:  

CBCNV được quyền tham gia các tổ chức Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ của 
Công ty. Công ty khuyến khích CBCNV luôn sẵn sang và tích cực tham gia các 
phong trào đoàn thể như văn nghệ, thể thao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt 
động vì môi trường, cộng đồng do Công ty  hoặc chính quyền địa phương tổ chức. 
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PHẦN IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

I. Khen thưởng và đề bạt.  

Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoàn thành công việc, CBCNV sẽ được xem xét 
tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty và các văn  bản hướng dẫn của cấp 
trên. 

Căn cứ vào sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, những thành tích cao sẽ được khen 
thưởng xứng đáng và kịp thời. CBCNV có cơ hội được đề bạt vào các vị trí cao hơn, 
được nhận mức lương xứng đáng hơn và được tạo điều kiện phát triển. 

Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy chế khen thưởng của Công ty. 

II. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động và nguyên tắc xử lý vi phạm 

Khi người lao động vi phạm nội quy lao động, các quy chế quy định của công ty, 
tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: 

1. Hình thức Khiển trách: áp dụng khi người lao động vi phạm lần đầu những 
lỗi nhẹ. 

2. Hình thức kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách 
chức 

3. Hình thức Sa thải: Sa thải (buộc thôi việc) hoặc chấm dứt hợp đồng áp dụng 
khi người lao động vi phạm một trong các trường hợp sau: 

 

TT Hành vi vi phạm 

1 Có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi 
làm việc 

2 Tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty, có 
hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi 
ích của công ty 

3 Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật 
hoặc đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà còn tái phạm. Tái phạm là người lao 
động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà còn tái phạm. 

4 Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 
20 ngày cộng dồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý 
do chính đáng. 

 

* Người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức Khiển trách trở lên phải lập thành 
văn bản và lưu trong hồ sơ cá nhân tại phòng Tổ chức-Lao động. 

Ngoài các hình thức xử lý kỷ luật lao động nêu trên, người lao động vi phạm kỷ 
luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xem xét  xử lý kỷ luật theo Luật 
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Sĩ quan, Luật QNCN và CNQP; Điều lệnh quản lý bộ đội, Quyết định số 04/QĐHN – 
BQP ngày 05/6/2013 của BQP hợp nhất Quyết định 2530/2000/QĐ-BQP ngày 
02/11/2000 và Quyết định số 82/2003/QĐ-BQP ngày 01/7/2003. 

Nguyên tắc và trình tự, thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật thực hiện theo Bộ Luật 
lao động, Nội quy lao động và các quy định hiện hành của Công ty.  

 

 

 

PHẦN V: THÔNG TIN HỖ TRỢ 

 

 

I. Hỗ trợ thông tin nhân sự, chính sách 

Phòng Tổ chức Lao động: số điện thoại 043.6771610 hoặc 043.8276 386 số 
máy lẻ nội bộ 260 

- Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm  Trưởng phòng TCLĐ 

- Đ/c Nguyễn Thị Hương Thảo  Phó trưởng phòng TCLĐ 

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ   Nhân viên Chính sách 

- Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hà   Nhân viên nhân sự 

 

II. Tiếp nhận thông tin phản ánh 

- Hộp thư điện tử: Info@z76.vn 

- Đ/c Giám đốc Phạm Anh Tuấn 

SĐT: 0168 8801555 Email: tuanpa@z76.vn 

- Đ/c Chính ủy Quách Đình Khoa 

SĐT: 093 2226269 Email:khoaquachdinh@z76.vn 
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