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9. Chính sách đối với người lao động. 

9.1. Số lượng người lao động và cơ cấu lao động 

- Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 30/09/2006 là 702 người. Cơ cấu lao động 

phân theo trình độ được thể hiện dưới bảng sau: 

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ 

Phân theo trình độ 702 100% 

- Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học 155 22.1% 

- Cán bộ có trình độ trung cấp 61 8.7% 

- Lao động có tay nghề 421 60% 

- Lao động phổ thong 65 9.2% 

Phân theo Hợp đồng lao động 702 100% 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 449 64% 

Hợp đồng lao động ngắn hạn từ 1-3 năm 173 24.6% 

Thuê mướn thời vụ  80 11.4% 

9.2. Chính sách đối với người lao động 

- Công ty nhìn nhận Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định sự thành công 

của Công ty trong hiện tại cũng như lâu dài. 

a. Chính sách tiền lương:  

- Tiền lương chi trả cho người lao động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Người lao động được hưởng lương theo cấp bậc công việc và kết quả thực hiện công việc của 

mỗi người. 

- Công ty áp dụng mức lương cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng ngành trong cùng địa 

bàn. 

- Đảm bảo việc làm đầy đủ cho người lao động và thu nhập ngày càng cải thiện.  

 

b. Chính sách khen thưởng, phúc lợi: 

- Công ty thực hiện chính sách thưởng định kỳ cho người lao động trên cơ sở lợi nhuận đạt 

được. Ngoài ra Công ty còn khen thưởng đột xuất cho các trường hợp có sáng kiến, đóng góp 

đặc biệt làm lợi cho Công ty. 
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- Người lao động trong Công ty được hưởng các chính sách phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập 

thể như nghỉ mát, hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn ... 

- Công ty thực hiện đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định pháp 

luật hiện hành. 

 

c. Chính sách đào tạo và nâng cao tay nghề: 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Tổ chức các khóa học tại chỗ hoặc gửi đào tạo tại các trường, trung tâm nhằm nâng cao tay 

nghề cho lực lượng lao động. 

- Công ty có chính sách hỗ trợ học phí cho CBCNV có nhu cầu học tập nâng cao trình độ học 

vấn. 

- Qua đào tạo, đánh giá và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp công việc bố trí, đáp ứng được yêu 

cầu phát triển của Công ty. 

 

d. Các chính sách khác: 

- Công ty luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe cho người lao động qua việc chăm lo bữa ăn giữa 

ca, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc y tế ... 
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