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QUY CHẾ 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC - QUẢN LÝ CBCNV 

(Ban hành kèm theo quyết định số: 2002.1/QĐ-HĐQT-TP ngày 20 tháng 02 năm 2019) 

 

Phần  I 

PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC 
 

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thành Phát quyết định 

thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sau: 

- Các Phòng ban trực thộc công ty; 

- Các dự án trực thuộc công ty. 

Điều 2: Các tổ chức do Giám đốc công ty quyết định: 

- Tổ chức bộ máy các Phòng, các Dự án trực thuộc công ty. 

 

Phần  II 

PHÂN CẤP CÔNG TÁC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, NÂNG LƯƠNG, KHEN 

THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 3: Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật 

các chức danh sau: 

- Giám đốc công ty; 

- Phó giám đốc công ty; 

- Kế toán trưởng công ty; 

Điều 4: Giám đốc công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật 

các chức danh sau: 

- Trưởng, phó phòng ban; 

- Quản lý, phó quản lý dự án; 

- Cán bộ công nhân viên trong công ty; 

- Trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng phòng và quản lý dự án Giám đốc ra quyết 

định sau khi có sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị. 

 
Phần III 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH  

Điều 5: Chế độ lương, thưởng 

- Các chế độ lương, thưởng đối với người lao động được thực hiện thống nhất trong Công 

ty theo chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các quy định của Nhà nước. 
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- Phòng Hành Chính - Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chế độ chính 

sách đối với người lao động trong toàn công ty. 

Điều 6: Chế độ bảo hiểm 

- Công ty trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế  cho người lao động theo đúng quy 

định của Nhà nước. 

- Công ty tổ chức mua Bảo hiểm kết hợp con người cho 100% người lao động trong công ty.  

Điều 7: Công ty cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho người lao động trong công ty theo 

đúng yêu cầu và tính chất công việc.  

Điều 8: Ký kết và thanh lý hợp đồng lao động 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết, thanh lý hợp đồng lao động đối với các trường hợp sau: 

+ Giám đốc công ty; 

+ Phó giám đốc công ty; 

+ Kế toán trưởng công ty. 

- Giám đốc công ty ký kết, thanh lý các hình thức hợp đồng lao động đối với những 

trường hợp còn lại trong công ty : không xác định thời hạn, xác định thời hạn, Hợp đồng thuê 

khoán thời vụ; Hợp đồng thuê khoán theo vụ việc. 

Phần IV 

QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 

Điều 8: Công ty chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, bổ sung, xác nhận hồ sơ của toàn thể 

cán bộ công nhân viên trong Công ty. 

Phần V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019 và được áp dụng 

thống nhất trong Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thành Phát, các Công ty thành viên, 

Ban điều hành dự án và các Chi nhánh trực thuộc./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc C.ty; 

- Các Cty thành viên; 

- Các Phòng /Ban; Dự án; 

- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hải Lăng 

 


