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I. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY 
公司薪資制度 

 

 

1. Tiền lương tháng: Mức lương tính theo ngày làm việc 8 tiếng, tuần làm việc 6 

ngày, chưa bao gồm phụ cấp tăng ca, đi ca và tiền thưởng khác (như tiền 

thưởng công việc, tiền thưởng cuối năm, v.v), nhân viên mới tiêu chuẩn 

lương ban đầu khoảng 7,1 ~9,8 triệu đồng / tháng (theo trình độ học lực thực 

tế để hoạch định), cụ thể như sau: 

- Hệ Đại học:8,8 ~9,8 triệu đồng / tháng 

- Hệ cao đẳng: 7,6 ~8,0 triệu đồng / tháng 

- Hệ trung cấp: 7,3 ~7,5 triệu đồng / tháng 
- Hệ lao động phổ thông: 7,1 ~7,3triệu đồng / tháng 
月薪：依照每日 8 個小時、每週 6 天，未包含加班、輪班津貼及獎金      

（如工作獎金、年終獎金等），新人起薪標準約 710~980 萬越盾/月(依實

際學歷核定)，具體如下： 

-大學學歷：880 ~980 萬越盾/月 

-高專學歷：760 ~800 萬越盾/月 

-中專學歷：730 ~750 萬越盾/月 

-高中學歷：710 ~730 萬越盾/月 

2. Hằng năm công ty đều dựa theo năng lực và chức vị điểu chỉnh tăng lương cho 

nhân viên  

調薪：每年公司依照人員職位及能力調增本薪。 

3. Tiền thưởng công việc: Nhận chức vụ đủ 1 năm, căn cứ vào chức vị và tính toán 

sản lượng, cứ mỗi quý sẽ được phát tiền thưởng công việc( Phát thưởng vào 

tháng 2,5,7 và tháng 11 năm 2022).  

工作獎金：到職滿 1 年，依不同職位及產量計算，於每季發放工作獎金。 

(2022 年 2 月、5 月、7 月及 11 月皆如期發放) 

4. Tiền thưởng cuối năm: Ngoài mỗi tháng ngoài tiền lương được đề cập đến ở trên, 

hằng năm công ty sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của năm trước để phát tiền 

thưởng cuối năm cho nhân viên( Trước và sau tết năm 2022 phát 3 tháng lương 

cơ bản). 

年終獎金：除每月薪水外，每年公司依照前年經營情況，向人員發放年終

獎金(2022 年春節前後共計發放 3 個月本薪) 。 

5. Nhận chức vụ đủ 1~2 năm, theo trình độ học lực khác nhau mức lương bình quân 

mỗi tháng ( bao gồm các khoản tiền thưởng, không bao gồm tiền tăng ca) từ 

9,8~17,6 triệu đồng / tháng. 

到職滿1~2年，依不同學歷平均月薪(含各項獎金，不含加班費)為980~1,760

萬越盾/月。 
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    II. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CỦA CÔNG TY: 

公司之福利制度 

1. Thời gian nghỉ: hoàn toàn tuân thủ luật lao động của Việt Nam, 1 tháng đảm 

bảo nghỉ 4 ngày, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ thai sản, nghỉ chăm sóc 

con nhỏ, nghỉ kết hôn, nghỉ tang lễ , trong ngày nghỉ lễ, nghỉ trong tuần, nếu 

có tăng ca, thì sẽ theo luật lao động để phát tiền tăng ca hoặc nghỉ đổi. 

休息時間：依越南勞動法，1 個月休 4 天、國定假日、特別休假、產假、

幼兒照護假、婚假、喪假。在國定假日、每週假日若加班則依照越南    

勞動法發放加班金或換休。 

2. Ngoài đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy 

định của nhà nước, còn đóng thêm bảo hiểm tai nạn lao động, đảm bảo cuộc 

sống cho nhân viên. 

除依國家規定幫員工投保社會保險、醫療保險及失業保險之外，另加  

保個人意外保險，保障員工生活。 

3. Công ty ngoài tự xây 304 căn hộ kí túc xá gia đình còn hỗ trợ khu nhà kí túc 

xá cho nhân viên với trang thiết bị tiện nghi như điều hòa, máy nóng lạnh, máy 

giặt, máy sấy…..). Khu sinh hoạt ngoài 2 nhà ăn nhân viên, còn có các cửa 

hàng ăn, tiệm cà phê... của nhà thầu.  

公司除自建 304 戶眷屬宿舍之外，亦提供單身宿舍並裝設現代設備如  

空調、熱水器、洗衣機、烘乾機。生活區除有 2 間員工餐廳外，還有      

外包廠商餐廳、咖啡廳等。 

4. Công ty còn có khu vực tập thể hình, sân vận động tổng hợp, sân bóng đá, các 

sân bóng tennis, bóng chuyền, bóng rổ, bida v.v. và không định kỳ tổ chức các 

hoạt động bóng chuyền, đá bóng để nhân viên được khỏe mạnh về thể chất và 

tinh thần. 

公司有健身區、運動場、人工草皮足球場及不定期舉辦足球、籃球等比賽

活動，讓員工身心健康。 

5. Được công ty cung cấp miễn phí các dụng cụ bảo hộ lao động, ở khu vực 

xưởng đều được phát mũ an toàn, giày an toàn v..v…  

由公司提供免費勞動保護裝備包括作業制服、安全帽、安全皮鞋等。 

6.Công ty hàng năm ủy thác cho đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe cho nhân 

viên, nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên. 

公司每年定期委託醫療單位舉辦員工健檢，照顧員工健康。 
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III. HÌNH ẢNH CÔNG TY 公司的照片 
 

Hình 1: Tòa nhà hành chính  
行政大樓 

Hình 2: Toàn cảnh ký túc xá nhân viên độc thân 
單身宿舍全景 

  
Hình3:Ký túc xá hộ gia đình 眷屬宿舍 Hình 4: Phòng ký túc xá độc thân單身宿舍內部 

  

Hình 5: Nhà ăn nhân viên 員工餐廳 Hình 6: Cửa hàng ăn của nhà thầu外包廠商餐廳 

 
Hình 7: Sân bóng rổ 籃球場 Hình 8: Sân bóng chuyền 排球場 
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Hình 9: Sân bóng đá 
足球場 

Hình 10: Thi đấu đá bóng 
足球比賽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 11: Thép dây 
線材盤元 

Hình 12: Bến tàu 
港口 

  
Hình 13: Thép cuộn cán nóng 
熱軋鋼卷 

Hình 14: Lò cao 
兩座高爐 

 

 

  


