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QUY CHẾ  

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG  

VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

(Ban hành kèm theo quyết định số: 2002.3/QĐ-HĐQT-TP ngày 20/02/2019) 

 
 

PHẦN A: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. - Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật lao động do Chính phủ Việt Nam ban hành được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 

5 thông qua và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; 

- Các thông tư Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện các chế độ cho 

người lao động. 

Điều 2. - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

- Quy chế này được áp dụng cho người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Thành Phát và các Công ty thành viên; 

- Điều 3. - Giải thích từ ngữ : 

 Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

- HĐLĐ  : Là Hợp đồng lao động. 

- NLĐ   : Là người lao động. 

- NSDLĐ  : Là người sử dụng lao động. 

- SXKD  : Là sản xuất kinh doanh. 

- BHXH  : Là bảo hiểm xã hội. 

- HĐ LĐTL  : Là hội đồng lao động tiền lương. 

- CBCNV  : Là cán bộ, công nhân viên. 

- Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội : Là bộ luật hiện hành 

 

PHẦN B - LAO ĐỘNG 

CHƯƠNG I - CÁC HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 
Điều 4. - HĐLĐ không xác định thời hạn: 

1. HĐLĐ không xác định thời hạn được áp dụng với các lao động có kinh nghiệm và 

trình độ chuyên môn, đã qua thử thách và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty. 

2. Ký HĐLĐ không xác định thời hạn NLĐ được hưởng các quyền lợi : 

- Công ty đảm bảo công việc theo hợp đồng lao động. 

- Được đảm bảo các chế độ đãi ngộ theo quy chế của công ty. 
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- Được đóng BHXH và hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước. 

- Khi hết khả năng lao động hoặc đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật lao động và của 

Công ty sẽ được hưởng các chế độ thôi việc hoặc hưu trí.  

Điều 5. - HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 – 3 năm: 

1. HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 – 3 năm được áp dụng với các lao động có trình độ chuyên 

môn phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty, đảm trách các công việc mang tính lâu dài. 

2. Các quyền lợi được hưởng:  

- Công ty đảm bảo công việc cho người lao động trong thời hạn hợp đồng, mọi sự thay 

đổi về công việc sẽ được báo trước theo quy định của Bộ luật lao động. 

- Đảm bảo các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty trong thời hạn hợp đồng. 

- Đóng BHXH theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Ưu tiên chuyển sang hình thức HĐLĐ không xác định thời hạn nếu tiếp tục ký hợp 

đồng làm việc tại Công ty. 

- Khi hết thời hạn hợp đồng sẽ căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động của Công ty và năng 

lực của người lao động để xét gia hạn hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng lao động mới. 

- Khi chấm dứt hợp đồng, Công ty thanh toán lương và các khoản phụ cấp tới ngày kết 

thúc. Ngoài ra còn được hưởng trợ cấp thôi việc. Mức trợ cấp cho mỗi năm làm việc là 1/2 

tháng lương, cộng với phụ cấp lương và các khoản khác nếu có theo quy định của Nhà nước. 

Điều 6. - HĐLĐ theo thời vụ hoặc lương khoán có thời hạn dưới 1 năm: 

1. HĐLĐ khoán, thời vụ được áp dụng với các lao động phù hợp với hoạt động SXKD của 

Công ty trong giai đoạn nhất định. 

2. Các quyền lợi được hưởng khi thực hiện HĐLĐ dưới 12 tháng :  

- Công ty đảm bảo công việc trong thời hạn hợp đồng. 

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty trong thời hạn hợp đồng. 

- Được đóng BHXH với thời hạn hợp đồng từ 3 tháng đến dưới 1 năm. Hoặc được tính 

trả phí đóng bảo hiểm vào lương hàng tháng. 

- Được hưởng các chế độ thưởng và các chế độ khác từ quỹ phúc lợi theo quy định của 

công ty. Mức lương để xét thưởng cụ thể như sau: mức lương tối thiểu 790,000 đồng; mức thu 

nhấp: 50% lương thu nhập 26 ngày công hiện hưởng. 

- Không áp dụng mức lương sản xuất; mức A, B, C. 

- Khi chấm dứt hợp đồng, Công ty thanh toán lương và các khoản phụ cấp, các chế độ 

khác (nếu có) tới ngày kết thúc HĐLĐ. 

Điều 7. - HĐLĐ thử việc: 

1. HĐLĐ thử việc được áp dụng với các lao động mới vào Công ty. Công ty xác minh 

năng lực trước khi ký hợp đồng chính thức. 
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- Trong quá trình thực hiện hợp đồng (thử việc), Công ty theo dõi, kiểm tra đánh giá trình 

độ lao động. Nếu lao động đạt yêu cầu, Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động chính thức 

và hưởng các chế độ theo quy định. 

- Trường hợp lao động chưa đạt yêu cầu, Công ty sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng thử việc 

hoặc chấm dứt hợp đồng mà không có khoản bồi thường nào. 

2. Thời hạn thực hiện hợp đồng thử việc:  

- Không quá 60 ngày đối với các lao động có trình độ đại học và trên đại học. 

- Không quá 30 ngày đối với các lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật... 

- Không quá 06 ngày đối với các lao động phổ thông khác. 

Điều 8. - HĐ hợp tác lao động: 

1. HĐ hợp tác lao động được áp dụng với cá nhân lao động không thuộc biên chế Công 

ty hoặc các lao động của các đơn vị liên kết. 

2. Thời hạn hợp đồng : Được thoả thuận giữa Công ty và cá nhân người lao động hoặc 

cơ quan cung cấp lao động. 

3. Hợp đồng hợp tác lao động được hưởng các quyền lợi : 

- Lương hoặc các khoản phụ cấp lương theo quy chế của Công ty. 

- Các chế độ làm việc, chế độ đãi ngộ thực hiện theo nội dung hợp đồng hợp tác lao động. 

 

 

CHƯƠNG II - HỒ SƠ LAO ĐỘNG 

 

Điều 9. - Lao động mới tuyển dụng. 

1. Lao động tuyển mới, vào làm việc tại Công ty cần phải có đầy đủ các hồ sơ sau : 

- Đơn xin việc. 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương. 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện cấp quận, huyện trong thời gian 6 tháng 

kể từ ngày nộp hồ sơ. 

- Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc các bằng chuyên môn có công chứng nhà 

 nước (nếu có). 

- Bản sao bảng điểm hoặc học bạ có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan chức năng 

(nếu có). 

- 02 ảnh thẻ cỡ 3x4 chụp trong thời gian gần nhất. 

- Bản sao chứng minh thư nhân dân . 

2. Các hồ sơ trên được cho vào phong bì cỡ 24 x 30, ngoài bì đề rõ họ tên, địa chỉ, số 

điện thoại liên lạc và các hồ sơ kèm theo. 
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Điều 10.- Lao động đang làm việc tại công ty:   

- Hàng năm NLĐ phải bổ sung thông tin mới về cá nhân gia đình vào hồ sơ lý lịch do 

công ty quản lý. Công ty không chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân, gia đình không 

có trong hồ sơ quản lý. 

Điều 11. - Lao động cộng tác: 

- Là các lao động cung cấp tạm thời từ các đơn vị liên kết. Cần có hồ sơ sau : 

+  Quyết định và hợp đồng sử dụng lao động có chữ ký và dấu của cấp có thẩm quyền. 

+  Giấy xác nhận tài chính ghi rõ mức lương hiện tại và các chế độ được hưởng. 

+  Lý lịch cá nhân và quá trình công tác có xác nhận của cấp quản lý. 

 

 

CHƯƠNG III - TUYỂN DỤNG VÀ THANH LÝ HĐLĐ 

 

Điều 12. - Tuyển dụng: 

1. Lao động mới : 

1.1 Những lao động nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điều 9, Chương II, Phần B của quy 

chế này sẽ được Công ty tiến hành nghiên cứu hồ sơ, phỏng vấn và kiểm tra tay nghề trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. 

1.2 Các lao động đạt yêu cầu sẽ được tiến hành ký hợp đồng thử việc. Thực hiện theo 

điều 7 chương I,  phần B. 

2. Lao động tiếp nhận từ các công ty thành viên trong hệ thống. 

3. Lao động cộng tác: 

- Khi người lao động cộng tác có nguyện vọng làm việc lâu dài với Công ty và có sự 

đồng ý của Cơ quan chủ quản, Công ty sẽ căn cứ năng lực và nhu cầu SXKD ưu tiên xét tuyển. 

Điều 13. - Thanh lý HĐLĐ : 

1.  Khi HĐLĐ hết hạn mà hai bên (NLĐ và NSDLĐ) không gia hạn, không ký tiếp hoặc 

chấm dứt HĐLĐ dưới bất cứ hình thức nào, công ty sẽ tiến hành làm thủ tục thanh lý HĐLĐ 

theo đúng quy định của Bộ luật lao động. 

 
 

CHƯƠNG IV - THỜI GIAN LÀM VIỆC 

 

Điều 14. - Thời gian làm việc: 

1. Khối Văn phòng Công ty: 

- Thời gian làm việc được quy định : 08 giờ/ngày, 5,5 ngày/tuần (nghỉ chiều Thứ bẩy 

và Chủ nhật), 12 tháng/năm. 

- Thời gian làm việc trong ngày : 
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+  Sáng  : 08 giờ 00 - 12 giờ 00.  

+ Chiều : 13 giờ 00 - 17 giờ 00. 

2. Khối Công trường: Thời gian cụ thể sẽ được quy định phù hợp với đặc điểm từng 

công trường và từng giai đoạn thi công, trên cơ sở Bộ luật lao động và quy chế của công ty. 

Điều 15. - Thời gian nghỉ: 

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ/ngày được nghỉ ít nhất 30' với ca ngày và 45' 

với ca đêm. Làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ khi chuyển sang ca khác. Mỗi tuần được 

nghỉ ít nhất 01 ngày (24 giờ) 

2. Thời gian nghỉ hưởng lương theo chế độ nhà nước (9 ngày): 

- Tết dương lịch 1-1   : 01 ngày 

- Ngày giỗ tổ Hùng Vương : 01 ngày (10/3 âm lịch)  

- Ngày chiến thắng (30-4)  : 01 ngày 

- Ngày quốc tế lao động 1-5  : 01 ngày 

- Ngày quốc khánh 2-9   : 01 ngày 

- Tết âm lịch   : 04 ngày (01 ngày cuối năm, 03 ngày đầu năm) 

Những ngày nghỉ nói trên nếu trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày 

tiếp theo. 

3. Nghỉ phép năm: 

3.1 Chế độ được nghỉ : Người lao động làm việc liên tục 01 năm thì được nghỉ phép 12 

ngày đối với lao động bình thường; 14 ngày đối với lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

16 ngày đối với lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại. Danh mục công việc nặng nhọc độc hại 

do Bộ lao động thương binh xã hội quy định thực hiện thống nhất chung trên toàn quốc. Thời 

gian nghỉ phép được hưởng 100% lương công chính, hệ số lương sản xuất trong thời gian nghỉ 

phép được tính bằng hệ số lương sản xuất tháng liền kề trước đó. 

3.2 Quy định về thời gian đi đường: Khi nghỉ phép năm, nếu đi bằng phương tiện ô tô, 

tàu thuỷ, tàu hoả mà số ngày đi đường (cả đi và về) trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được 

tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm. 

3.3 Quy định về nghỉ phép: hàng năm người lao động phải đăng ký thời gian  nghỉ 

phép, có thể nghỉ nhiều đợt với cán bộ quản lý. Trường hợp người cán bộ quản lý có thẩm 

quyền không bố trí cho NLĐ nghỉ đúng thời gian đăng ký do điều kiện khách quan thì bố trí 

nghỉ bù vào thời gian khác.  

Trường hợp dặc biệt do nhiệm vụ SXKD không bố trí cho người lao động nghỉ phép được 

NLĐ sẽ được thanh toán tiền phép năm trên cơ sở xác nhận của cán bộ cấp có thẩm quyền.  

Thời gian nghỉ phép của năm chỉ dược giải quyết muộn nhất vào tháng 02 năm sau. 

NLĐ có thể nghỉ dồn phép 02 năm liên tiếp nếu được sự đồng ý của Ban giám đốc công ty.  

4.  Ngày nghỉ khác : 

- Kết hôn    : 03 ngày. 

- Con kết hôn   : 01 ngày. 
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- Người thân chết : 03 ngày (Bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, vợ, chồng, con). 

- Ốm đau, thai sản : Nghỉ theo chỉ định của bác sỹ.                   

- Số ngày nghỉ thêm được hưởng nguyên lương ngoài những ngày nghỉ theo quy định 

của Nhà nước, do công ty quyết định trực tiếp. 

- Thời gian nghỉ không hưởng lương: Người lao động có thể thoả thuận với người sử 

dụng lao động để nghỉ không hưởng lương, nhưng phải được người sử dụng lao động đồng ý. 

  
 

PHẦN  C – ĐÀO TẠO 

 
Điều 16. - Đào tạo, đào tạo lại: 

1. Theo yêu cầu công việc, cán bộ, nhân viên có đủ tiêu chuẩn , có thành tích trong 

công tác, sẽ được xem xét cử đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.  

2. Trong thời hạn thực hiện hợp đồng mà công ty không bố trí được việc làm phù hợp 

với chuyên môn của người lao động, Công ty sẽ xem xét phẩm chất và năng lực, cử đi đào tạo 

lại để bố trí công việc khác phù hợp. 

3. Để đáp ứng yêu cầu mới  ngày càng cao của công việc, công ty chọn cử cán bộ, 

chuyên viên đi đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công ty 

lâu dài. 

4. Chính sách, tiêu chuẩn, kinh phí dành cho đào tạo sẽ được Phòng Tổ chức - Hành 

chính đề xuất theo từng hình thức đào tạo và thời gian cụ thể trình  Giám đốc phê duyệt. 

 
 

PHẦN D - TIỀN LƯƠNG 

CHƯƠNG I – HỆ THỐNG LƯƠNG 

 
Điều 17. - Hệ thống thang bảng lương: (có phụ lục I kèm theo). 

1.  Hệ thống thang bảng lương do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát 

ban hành và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. 

2.   Tuỳ từng thời kỳ cụ thể, Công ty sẽ quyết định điều chỉnh thang bảng lương cho phù hợp. 

Điều 18. - Các khoản cấu thành lương: 

1. Lương chính:  

- Là mức lương trả cho người lao động trên cơ sở làm đủ số ngày công trong tháng theo 

quy định của Công ty (24 ngày công đối với văn phòng Công ty và 26 ngày công đối với khối 

các Dự án). 

2. Các khoản phụ cấp lương: 



 

 7 

- Xây dựng với từng địa điểm SXKD do Công ty quyết định, có tham khảo các quy định 

hiện hành của Nhà nước và Bộ lao động thương binh xã hội. 

+  Khu vực   : 10 – 100% lương chính. 

+  Độc hại   : 10 – 50% lương chính. 

+  Thu hút   : 10 - 70% lương chính. 

+  Đắt đỏ   : 10 - 40% lương chính. 

+ Trách nhiệm : 10 -100% lương chính. 

+  Lưu động   : 10 - 100% lương chính. 

+  Thâm niên  : 3 năm công tác hưởng 5% lương cơ bản, mỗi năm tiếp theo thêm 1%. 

+  Phụ cấp khác : Công ty quyết định cho từng trường hợp cụ thể. 

3. Lương phối thuộc: 

- Là lương trả cho người lao động khi làm các công việc khác ngoài chuyên môn, nhiệm 

vụ chính được giao.  

- Mức lương phối thuộc được xây dựng bằng 80% lương công chính. 

4. Lương thêm giờ: 

- Lương thêm giờ được trả cho người lao động khi làm việc ngoài thời gian chính theo 

quy định của Công ty và quy định của Nhà nước. 

- Quy định mức lương thêm giờ như sau : 

+ Số giờ làm thêm = Số giờ làm việc thực tế trong tháng - 208 giờ. Nhưng không quá 04 

giờ trong một ngày, 200 giờ trong 01 năm (theo điều 69 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung). Số 

ngày làm thêm = Số ngày làm việc thực tế trong tháng - 26 ngày. 

+  Hệ số lương làm thêm giờ áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Những chức danh được tính lương thêm giờ và được chấm công thêm ngoài 26 ngày công: 

+ Các chức danh trong bảng lương C1 - lương khối lao động trực tiếp được tính lương 

thêm giờ. 

+  Các chức danh khối công trường thuộc bảng lương B2 - lương khối lao động gián tiếp 

được tính ngày công làm việc thêm ngoài 26 ngày công.  

+ Các chức danh trong bảng lương A2, B1, B2 khối văn phòng chỉ được tính công làm 

việc thêm giờ do yêu cầu công việc khi có quyết định của giám đốc công ty.hệ s 

5. Lương chờ việc:  

- Chờ việc ngắn hạn tại dự án, chờ việc tại nhà có thời hạn dưới 01 tháng. 

 Người lao động được giao làm những công việc có tính chất liên tục, lâu dài mà do 

 điều kiện khách quan tại một thời điểm nhất định không thể bố trí được việc làm, Ban 

 quản lý Dự án quyết định cho nghỉ chờ việc tại Dự án, hoặc cho nghỉ chờ việc tại nhà 

có thời hạn  dưới  01 tháng. Thời gian nghỉ này người lao động được hưởng lương chờ việc và 

các quyền lợi khác như thời gian đang làm việc và được trở lại làm việc ngay khi điều kiện  

cho phép. 



 

 8 

- Mức lương chờ việc được tính bằng 50% lương công chính. 

- Chờ việc dài hạn: từ 01 tháng trở lên 

+ Do điều kiện khách quan mà Công ty không bố trí được công việc cho NLĐ trong  thời 

gian dài (từ 01 tháng trở lên), Ban quản lý dự án giải quyết cho NLĐ nghỉ chờ việc tại nhà. 

NLĐ sẽ được ưu tiên  bố trí công việc khi có điều kiện. 

+  Trong thời gian nghỉ chờ việc không hưởng lương, người lao động phải tự chịu trách 

nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.  

+  Mức lương nghỉ chờ việc dài hạn bằng 70% lương chính (không bao gồm các hê số 

phụ cấp). 

+  Thời gian nghỉ vệc tại nhà không quá 02 tháng/ năm 

+ Không áp dụng hình thức nghỉ chờ việc dài hạn đối với khối lao động thuộc bảng 

lương B1, B2. 

6. Lương biệt phái : 

- Lương biệt phái được áp dụng đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại khối văn phòng 

công ty khi được điều động đi công tác biệt phái tại các công trường, thời gian từ 02 tháng trở 

lên (Thời gian dưới 2 tháng chỉ được coi là đi công tác). 

- Thời gian biệt phái không được quá 06 tháng. 

- Ban quản lý dự án, bộ phận lao động - tiền lương dự án có trách nhiệm chấm công, tính 

lương cho cán bộ, CNV đến công tác biệt phái tại công trường, sau đó gửi về  Phòng TC-HC  

công ty trình duyệt theo quy định. 

- Cán bộ, nhân viên đi công tác biệt phái tại dự án nào dự án đó có trách nhiệm trả lương. 

Lương chính giữ nguyên theo mức hiện hưởng. Các khoản phụ cấp hưởng theo phụ cấp tại khu 

vực đến công tác. Số công thực tế áp dụng theo cách tính công tại công trường. 

- Cán bộ, nhân viên trong thời gian đi công tác biệt phái tại công trường vẫn được các 

phòng ban đề nghị xét điều chỉnh, tăng lương nếu đủ điều kiện theo quy chế. Khi đến thời hạn 

xét lương phải có đánh giá kết quả hoàn thành công việc của cán bộ quản lý nơi đến công tác 

biệt phái. 

- Khi hết thời gian công tác biệt phái được điều động được trở lại vị trí cũ làm việc. 

- Các chế độ khác được hưởng theo quy chế lao động tiền lương và các quy định khác 

hiện hành. 

7. Tỷ lệ lương sản xuất: xây dựng trên cơ sở mức độ hoàn thành công việc của toàn đơn vị  

 Tỷ lệ lương sản xuất cụ thể như sau: 

Bảng hệ số lương sản xuất: 
 

Tỷ lệ hoàn thành KH ≤55 % 56 - 75 % 76 - 95% 96 - 100% > 100% 

Tỷ lệ lương sản xuất 70% 80% 90% 100% Theo tỉ lệ vượt % vượt 
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- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch được tính bằng công thức: 

      
                                     Giá trị sản lượng hoàn thành trong tháng  

Tỷ lệ lương sản xuất =               x 100%  

        Kế  hoạch sản lượng TB trong quý    

 

- Đối với các dự án trong giai đoạn chuẩn bị triển khai và các dự án trong giai đoạn hoàn thiện 

căn cứ vào kế hoạch triển khai dự án đã được Ban giám đốc phê duyệt để tỷ lệ lương sản xuất.  

 

Điều 19.- Công thức tính lương: 

1. Khối lao động gián tiếp: 

 Tổng thu nhập =  Lương công chính x Tỷ lệ lương SX +  Thưởng -  Khấu trừ 

2. Khối lao động trực tiếp: 

Tổng thu nhập =  (Lương công chính + Lương phối thuộc + Lương thêm giờ ) x  Tỷ lệ lương SX 

+ Lương chờ việc    + Thưởng – Khấu trừ. 

 

 Trong đó:     

     Lương chính x ( 1 + các hệ số phụ cấp)      số công  

Lương công chính =                  x   chính làm việc 

         Ngày công tháng     trong tháng      

 

   Lương chính x ( 1 + các hệ số phụ cấp)        Số công         tỷ lệ    

Lương phối thuộc =                 x   Phối x lương 

           Ngày công tháng                              thuộc    phối thuộc

  

 

   Lương chính x ( 1 + các hệ số phụ cấp)        số công        tỷ lệ 

Lương thêm giờ =                 x  thêm giờ   x   lương

            Ngày công tháng                

thêm giờ     

   Lương chính  x (1+ Các hệ số phụ cấp)      số công          tỷ lệ  

Lương chờ việc =                                              x   chờ việc     x lương  

                     Ngày công tháng                                           chờ việc

   

  

Ngày công tháng: Là ngày công làm việc đủ thời gian theo quy định của công ty và quy định của Nhà nước. 

 
 

CHƯƠNG II - CHẾ ĐỘ LƯƠNG 

Điều 20. - Nguyên tắc xếp lương: 

1. Xếp ngạch lương đúng chức danh công việc đảm nhiệm . 

2. Các trường hợp giữ quyền chức vụ được bổ nhiệm thì xếp lương 80% lương chức vụ 

đó. Trong trường hợp 80% lương chức vụ được bổ nhiệm thấp hơn lương cũ thì giữ nguyên 

mức lương cũ trong thời gian giữ quyền chức vụ được bổ nhiệm. 
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3. Thi giữ bậc, giữ ngạch lương: Hàng năm các kỹ sư, chuyên viên, kỹ sư chính, 

chuyên viên chính và công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ chưa đủ thời gian nâng bậc, chuyển ngạch 

lương phải tham gia thi giữ bậc, giữ ngạch lương hiện hưởng. Nếu không đạt sẽ bị hạ bậc 

lương, ngạch lương xuống một bậc, ngạch so với bậc, ngạch hiện hưởng. 

Điều 21. - Xếp lương trong và sau thời gian thử việc : 

1. Sau phỏng vấn và tuyển dụng, căn cứ vào kết quả phỏng vấn, người lao động có thể 

được xếp các bậc lương từ bậc 1 đến bậc 5 trong thời gian thử việc và có thể được xếp ngay 

ngạch lương kỹ sư chính, chuyên viên chính tuỳ theo năng lực, trình độ. 

2. Trong thời gian thử việc được hưởng 80% mức lương được xếp. 

3. Trường hợp cá biệt, trong thời gian thử việc, NLĐ có kinh nghiệm và trình độ 

chuyên môn cao được hưởng 100% lương. Trường hợp này do Giám đốc công ty quyết định. 

Sau thời gian thử việc sẽ được xem xét như quy định tại mục 1 điều này. 

4. Đối với chuyên viên cao cấp thì có thể được xếp mức lương thoả thuận vượt khung 

bảng lương. Trường hợp này do Giám đốc các công ty quyết định. 

5. Sau thời gian thử việc, căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động, 

người phụ trách trực tiếp phải có bản đánh giá về năng lực, phẩm chất NLĐ và đề nghị hưởng 

bậc lương chính thức. Bậc lương chính thức có thể ở mức thấp hơn, bằng hoặc cao hơn bậc 

lương trong thời gian thử việc. 

Điều 22. - Nâng bậc lương: 

1. Nâng lương theo ngạch bậc: 

1.1 Đối tượng áp dụng : Tất cả cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây Dựng Thành Phát. 

1.2 Điều kiện cần để xét nâng bậc lương. 

- Đủ thời gian nâng bậc theo quy định. 

- Hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. 

- Cán bộ quản lý có thẩm quyền (theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ) đánh giá năng 

lực chuyên môn , phẩm chất đạo đức và kết quả hoàn thành công việc của cán bộ nhân viên 

được đề nghị nâng lương: 

+  Đối với Ban giám đốc trong bảng lương A2: từ bậc 1 đến bậc 7. 

+  Đối với khối quản lý trong bảng lương B1: từ bậc 1 đến bậc 7. 

+   Đối với bảng lương B2 và bảng lương C1 từ bậc 1 – 3. 

- Không vi phạm kỷ luật trong lao động và sinh hoạt. 

- Tham gia thi :  Từ bậc 4 trở lên trong bảng lương B2 phải tham gia và đạt yêu cầu kỳ 

thi nâng bậc, chuyển ngạch do công ty tổ chức định kỳ hàng năm. 

- Thời hạn xét nâng bậc lương : 
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2.1 Thời hạn quy định chung:  

 

TT 
Chức danh nghề nghiệp 

Thời hạn xét nâng bậc 

Bậc 1-2 Bậc 2-3 Bậc 3-5 Bậc 5-6 Bậc 6-7 

(Tháng) (Tháng) (Năm) (Năm) (Năm) 

I. Quản lý doanh nghiệp      

1 Ban giám đốc 

(Bảng lương A2) 
18 18 2 3 4 

2 Khối quản lý văn phòng   

(Bảng lương B1) 
18 18 2 3 4 

3 Khối quản lý công trường 

(Bảng lương B1) 
18 18 2 3 4 

II. Khối sản xuất      

1. Khối lao động gián tiếp 

(Bảng lương B2) 
12 18 2 4 4 

2. Khối lao động trực tiếp   

(Bảng lương C1) 
12 18 2 4 4 

 

- Hàng quý HĐLĐ tiền lương công ty sẽ họp rà soát lương cho CBCNV đủ điều kiện nâng bậc lương. 

2.2 Thời hạn cho các trường hợp cụ thể : 

2.2.1 Trường hợp bổ nhiệm, đề bạt: Đối với cán bộ, công nhân viên được đề bạt, bổ 

nhiệm chức vụ mới, nếu hưởng mức lương ngạch bậc tương đương với chức vụ được bổ 

nhiệm, đề bạt thì thời gian để tính nâng bậc lương được tính từ ngày bổ nhiệm, đề bạt, nếu 

trường hợp giữ nguyên lương hoặc hưởng mức lương tương đương với mức lương trước khi bổ 

nhiệm thì thời gian để tính nâng bậc lương là thời gian bắt đầu hưởng mức lương trước khi 

được bổ nhiệm đề bạt. 

2.2.2 Trường hợp được điều chỉnh ngạch lương mới theo chức vụ thì thời gian để tính 

nâng bậc lương được tính từ thời điểm điều chỉnh ngạch lương mới. 

2.2.3 Trường hợp cán bộ, nhân viên bị kỷ luật thì thời gian để tính nâng bậc lương được 

tính từ thời điểm hưởng mức lương trước khi bị kỷ luật trừ đi thời gian chịu hình thức kỷ luật 

theo quy định tại điều 28, phần khen thưởng, kỷ luật của quy chế này. Trường hợp bị cảnh cáo 

và hạ bậc lương thì xem xét như sau: 

- Cảnh cáo và hạ bậc lương có thử thách: thời gian xét nâng bậc lương như thời gian 

được ghi trong quyết định kỷ luật. 

- Cảnh cáo và hạ bậc lương (không có thử thách): thời gian xét nâng bậc lương như thời 

gian hưởng lương ghi trong quyết định kỷ luật. 

- Trường hợp bị cảnh cáo, hạ bậc lương và chuyển công việc khác: 
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+   Trường hợp bị cảnh cáo, hạ bậc lương và chuyển sang công việc khác (không xem xét 

phục hồi vị trí công việc và vị trí lương) thì thời gian xét nâng lương như thời gian hưởng 

lương ghi trong quyết định kỷ luật. 

+   Trường hợp bị cảnh cáo, hạ bậc lương và chuyển sang công việc khác có thử thách thì 

sau thời gian thử thách, HĐ LĐTL sẽ xem xét phục hồi vị trí công việc và vị trí lương. Thời 

gian thử thách không quá 06 tháng. 

2.2.4 Trường hợp do sửa đổi quy chế lao động tiền lương làm ảnh hưởng đến ngạch, bậc 

lương phải điều chỉnh lại cho phù hợp, thì thời gian để tính nâng bậc lương tính từ thời điểm 

bắt đầu hưởng mức lương trước đó vào thời gian gần thời điểm sửa đổi quy chế nhất. 

2. Điều chỉnh và tăng lương trước thời hạn: 

2.1 Điều chỉnh và tăng lương trước thời hạn: 

- Điều chỉnh lương phù hợp với các quyết định bổ nhiệm, đề bạt, thuyên chuyển, hạ bậc lương.  

- Trường hợp người lao động có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc thì được xét 

điều chỉnh hoặc tăng lương trước thời hạn.Thành tích xuất sắc bao gồm một trong những nội 

dung sau, nhưng không phải là điều kiện tiên quyết để nâng lương trước thời hạn : 

+ Đạt chiến sĩ thi đua trong phong trào thi đua lao động sản xuất. 

+ Có sáng kiến kỹ thuật áp dụng đạt hiệu quả cao. 

+ Có đề án xuất sắc được ứng dụng công tác quản lý, điều hành... 

2.2 Phương pháp xếp lương cho đối tượng  tăng lương trước thời hạn: 

Trường hợp có thành tích xuất sắc được xét tăng lương trước thời hạn được xếp bậc 

lương cao hơn và liền kề bậc lương hiện hưởng cùng ngạch. Trường hợp đặc biệt do HĐ LĐTL 

quyết định. 

Điều 23. - Chuyển ngạch lương: 

1. Đối tượng áp dụng:  

1.1. Đối với khối lao động gián tiếp:  

- CBCNV có bằng cấp nhưng khác với chức danh công việc đảm nhiệm thì phải có 

chứng chỉ chuyên môn phù hợp. 

- CBCVN đang hưởng ngạch lương kỹ sư, chuyên viên đủ tiêu chuẩn và dự thi chuyển 

ngạch đạt yêu cầu mới được xếp ngạch lương kỹ sư chính, chuyên viên chính (Xem phụ lục). 

1.2. Đối với khối lao động trực tiếp tại công trường: sắp xếp ngạch lương phù hợp với 

trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề và các quyết định thuyên chuyển, điều động.  

2. Điều kiện xét thi chuyển ngạch lương chuyên viên chính, kỹ sư chính: 

+ Có ít nhất 1/2 thâm niên tại bậc lương, ngạch lương hiện hưởng; 

+ Hoàn thành các công việc do lãnh đạo phân công; 

+ Không vi phạm kỷ luật. 

Điều 24. - Thi nâng bậc, chuyển ngạch và đánh giá cán bộ , nhân viên:  

1. Thi nâng bậc, chuyển ngạch. 
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1.1. Đối tượng, thời gian thi nâng bậc, chuyển ngạch : 

- Đối với khối lao động trong bảng lương C1 từ bậc 4 trở lên:  thi nâng bậc thợ, chuyên 

môn, nghiệp vụ. Đối với khối lao động gián tiếp trong bảng lương B2: thi chuyển ngạch và thi 

nâng bậc từ bậc 4 đến bậc 7 . 

- Thời gian thi:  

+ Khối lao động gián tiếp trong bảng lương B2, khối lao động trong bảng lương C1 công 

ty tổ chức thi 01 lần/ năm vào khoảng tháng 06  đến  08 hàng năm. 

+ Tổ chức thi nâng bậc. 

- Thành lập Hội đồng thi tại công ty. 

- Đề thi và đáp án  do phòng TC- HC Công ty cấp cho  Hội đồng thi. 

1.2. Môn thi và hệ số điểm thi: 

- Môn kiến thức chuyên ngành,  hệ số 2,0. 

- Môn hiểu biết chung,  hệ số 1,0 

- Môn Anh văn, hệ số 0.5. 

- Môn tin học văn phòng, hệ số 1,5. 

1.3. Duyệt kết quả thi: 

- Hội đồng thi sẽ duyệt và công bố kết quả thi nâng bậc chuyển ngạch tại các cuộc họp rà 

soát nâng lương, điều chỉnh lương. 

2. Thẩm quyền và yêu cầu đánh giá năng lực chuyên môn và phẩm chất CBCNV khi 

xét nâng bậc lương, điều chỉnh tăng lương trước thời hạn và chuyển ngạch: 

2.1. Cán bộ có thẩm quyền đánh giá: 

- Ban Giám đốc, các Trưởng Phòng của Công ty, Ban chấp hành Công đoàn và cấp uỷ Đảng 

nhận xét, đánh giá năng lực chuyên môn và phẩm chất, đạo đức của của CBCNV thuộc quyền. 

- Phòng Tổ chức - Hành chính công ty tổng hợp các ý kiến trình Hội đồng LĐTL xem 

xét, phê duyệt. 

2.2. Yêu cầu về đánh giá : 

- Cán bộ có thẩm quyền phải đánh giá trung thực, khách quan; đánh giá đúng trình độ, 

năng lực và phẩm chất đạo đức của CBCNV. 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nội dung bản đánh giá, nhận xét của mình. 

- Những hành vi vi phạm việc đánh giá sai sự thật trong bản nhận xét sẽ bị xử lý theo Nội 

quy và quy chế của Công ty. 

Điều 25. - Thẩm quyền, quy trình xét điều chỉnh lương: 

1. Phân cấp thẩm quyền rà soát, xếp lương, điều chỉnh lương : 

- Chủ tịch  Hội đồng quản trị quyết định mức lương của Ban  giám đốc, Kế toán trưởng. 

- Giám đốc Công ty điều chỉnh lương Ban quản lý dự án, Trưởng phó phòng và các 

trưởng bộ phận đến nhân viên thuộc quyền. 
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2. Sơ đồ quy trình và quy định về thời gian báo cáo đề nghị rà soát lương: 

- Sơ đồ quy trình rà soát lương (có sơ đồ kèm theo). 

- Quy định về thời gian báo cáo rà soát lương: 

+  Hồ sơ đề nghị rà soát xét nâng lương, điều chỉnh lương và chuyển ngạch lương phải 

theo mẫu chung của Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. 

+  Hồ sơ rà soát lương gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty chậm nhất vào ngày 

05 của tháng đầu quý. 

+  Kết quả rà soát lương báo cáo về phòng Tổ chức - Hành chính để theo dõi, tổng hợp và 

quản lý. 

Điều 26. - Quy trình thanh quyết toán tiền lương : 

- Bảng chấm công : là yêu cầu bắt buộc phải có để làm căn cứ  tính lương cho người lao 

động trong tháng. 

- Bộ phận kế toán lập bảng lương dựa trên cơ sở bảng chấm công, biên bản của ban lao 

động tiền lương và quyết định mức lương sản xuất của Công ty.  

- Hồ sơ phê duyệt bảng lương tháng gửi về Phòng Tổ chức - Hành Chính  công ty chậm 

nhất vào ngày 05 của tháng sau. Mẫu bảng lương, bảng khấu trừ và bảng thu nhập còn lại phải 

theo đúng mẫu chung của Phòng Tổ chức - Hành Chính  công ty. 

Điều 27. - Các khoản khấu trừ lương hàng tháng : 

- BHXH: Theo quy định hiện hành của Nhà nước (áp dụng với CBCNV tham gia BHXH 

bắt buộc theo quy định hiện hành của Nhà nước). 

- Thuế thu nhập: Thuế thu nhập được khấu trừ theo pháp lệnh thuế thu nhập đối với 

người có thu nhập cao của Chính phủ hiện hành. 

- Các khoản khấu trừ khác theo quy định của Nhà nước và các tổ chức xã hội (nếu có) 

như: Công đoàn phí , Đoàn thanh niên phí, Đảng phí … 

 

               

PHẦN E – KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 

CHƯƠNG I - KHEN THƯỞNG 

 

Điều 28. - Thưởng định kỳ : 

1. Thưởng cuối năm: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn 

thành công việc của người lao động để thưởng cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Mức 

thưởng do Công ty quyết định.  

2. Thưởng nhân các ngày lễ lớn: Căn cứ vào hiệu quả SXKD, Công ty sẽ quyết định 

mức thưởng nhằm động viên cán bộ, công nhân viên nhân các ngày lễ lớn. 

Điều 29. - Thưởng đột xuất: 

1. Thưởng năng suất lao động  khi đạt và vượt kế hoạch, tiến độ SXKD. 
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Phân bổ quỹ thưởng: 

- Căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc và ý thức tổ chức kỷ luật của CBCNV trong 

đơn vị để phân bổ quỹ thưởng. 

- Nguyên tắc phân bổ quỹ thưởng đối với các dự án: 

Mức A = 2 lần Mức B  

Mức B = 2 lần mức C  

+ Tỷ lệ các mức:  Mức A  : không quá 15% quân số đơn vị. 

        Mức B  : không quá 35% quân số đơn vị 

        Mức C  : còn lại là mức C. 

- Nguyên tắc phân bổ quỹ thưởng đối với các phòng ban: 

+ Mức A = 2 lần Mức C  

+ Mức B = 1,5 lần mức C  

+ Tỷ lệ các mức:  Mức A  : không quá 15% quân số đơn vị. 

        Mức B  : không quá 35% quân số đơn vị 

        Mức C  : còn lại là mức C. 

2. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật : áp dụng với người lao động có các sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả SXKD và quản lý. Mức thưởng cụ thể do cấp có thẩm quyền 

căn cứ vào tính hiệu quả của sáng kiến để quyết định. 

Điều 30. - Hình thức khen thưởng: (áp dụng theo Quy chế khen thưởng kỷ luật của 

công ty). 

- Căn cứ vào thành tích đạt được của cá nhân và tập thể mà áp dụng các hình thức khen 

thưởng sau : 

+  Biểu dương 

+  Giấy khen 

+  Bằng khen 

+  Cờ thi đua (dành cho tập thể) 

 

CHUƠNG II - KỶ LUẬT 

Điều 31. - Các hình thức kỷ luật :   

1. Các tập thể cá nhân vi phạm kỷ luật được xử lý theo quy chế khen thưởng kỷ luật 

của công ty. 

2. Tuỳ mức độ vi phạm Hội đồng kỷ luật quyết định áp dụng các hình thức kỷ luật sau : 

- Khiển trách 

- Cảnh cáo 

- Sa thải 
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Điều 32. - Những hình thức xử phạt kèm theo : 

1. Bị xử phạt khiển trách: Kéo dài thời hạn nâng lương 3 tháng 

2. Bị xử phạt cảnh cáo: Kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng. 

3. Bị sa thải: Không được hưởng các khoản trợ cấp theo quy định. 

4. Trong trường hợp chưa đến mức sa thải thì áp dụng hình thức chuyển làm công việc 

khác, hạ bậc lương hoặc xếp lại lương cho phù hợp với ngạch lương công việc mới. 

5. Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật: thực hiện theo quyết định của cơ quan thi 

hành luật pháp. 

 

PHẦN F - TỔ  CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 33. Quy chế này có hiệu lực và áp dụng kể từ ngày 20/02/2019.  

 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc Cty; 

- Các Cty Thành viên; 

- Các Phòng/Ban; dự án; 

- Lưu VP. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Phạm Hải Lăng 

 


