CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
FPT LONG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: 231021.1/FRTLC/PR5 )
Chúng tôi, một bên là: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Địa chỉ:

379-381 Hai Bà Trưng,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 18006928

Người đại diện:

Ông Nguyễn Tấn Vỹ

Sinh ngày: 28-07-1987

Số CMND:

205362117

Chức vụ:

Giám Đốc Nhân Sự

Cấp ngày:

16-05-2016

Tại: CA. Quảng Nam

(Theo Giấy ủy quyền số 397/2021/UQ- LC ngày 10 tháng 05 năm 2021)
Sau đây gọi tắt là “Công ty”
Và một bên là Ông/Bà: Huỳnh Phúc Khải Chương

Quốc tịch : Việt Nam

Sinh ngày: 11-09-1989

Nơi sinh: Phú Yên

Địa chỉ thường trú tại: KP Liên Trì 2, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Số CMND: 054089004109

Cấp ngày: 10-05-2021

Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

MST thu nhập cá nhân: 830280958
Sau đây gọi tắt là “Người lao động”
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau
đây:
Điều 1. Loại hợp đồng, thời hạn, công việc và địa điểm làm việc của Người lao động
1. Loại hợp đồng: HĐLĐ Xác định thời hạn 24 tháng
2. Thời hạn của hợp đồng: Từ ngày

23-10-2021

đến ngày 22-10-2023

3. Chức danh công việc: Dược Sỹ Chuyên Môn. Chức danh công việc có thể thay đổi trong
quá trình làm việc theo quyết định của Công ty mà hai bên không cần làm phụ lục Hợp đồng
lao động.
4. Công việc phải làm: Thực hiện theo bản mô tả công việc của Công ty có tại Hệ thống Ban
hành văn bản của đơn vị.
5. Cấp cán bộ: 2.1N
6. Địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu. Trường hợp Người lao
động được cử đi học tập/công tác ngoài địa điểm nêu trên thì địa điểm làm việc sẽ là nơi được
cử đến học tập/công tác. Và hai bên không cần làm phụ lục Hợp đồng lao động.
Điều 2. Chế độ làm việc
1. Thời giờ làm việc: theo Nội quy lao động.
Trong một số trường hợp đặc biệt, do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của
tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Trường hợp Người lao
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động được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt, Người lao động có thể không tuân thủ lịch làm
việc cố định bình thường mà làm theo ca kíp, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo
quy định của Công ty
2. Văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng: Được cấp theo quy định của Công ty
3. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc: theo Nội quy lao động
Điều 3. Quyền lợi và Nghĩa vụ của người lao động
1.

Quyền lợi:
1.1. Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc
1.2. Tiền lương tháng, bao gồm:
1.2.1. Mức lương: 3.700.000

VNĐ

Mức lương này là cơ sở để chi trả trợ cấp thôi việc/trợ cấp mất việc làm theo quy định
của Bộ Luật lao động.
1.2.2. Phụ cấp lương: Không áp dụng
1.2.3. Khoản bổ sung không cố định:
Khoản bổ sung thực tế hàng tháng của Người lao động sẽ được tính toán chi tiết căn cứ
trên khoản bổ sung kế hoạch, số ngày làm việc thực tế trong tháng của Người lao động
và hệ số hiệu quả thực hiện công việc.
Tiền lương tháng đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế Thu
nhập cá nhân hiện hành.
1.3. Khoản thu nhập khác: Đối với NLĐ đang hưởng chế độ hưu trí/đang đóng BH đơn vị
khác, khoản thu nhập này đã bao gồm mức công ty trích đóng BHXH, BHYT, BHTN cho
người lao động do người lao động không thuộc đối tượng phải tham gia các chế độ bảo
hiểm tại công ty.
1.4. Hình thức trả tiền lương: Theo tháng bằng chuyển khoản, trả một lần vào khoảng thời
gian từ ngày 15 đến ngày 25 hàng tháng. Người lao động đồng ý mở tài khoản cá nhân
tại Ngân hàng do Công ty chỉ định để trả lương ngay sau khi ký HĐLĐ với Công ty. Chi
phí mở tài khoản do người lao động chịu.
1.5. Các khoản hỗ trợ: Theo quy định của Công ty.
1.6. Tiền thưởng: Theo quy định của Công ty.
1.7. Chế độ nâng lương theo chức danh công việc: Theo quy định của Công ty.
1.8. Chế độ nghỉ ngơi: Được hưởng các ngày nghỉ theo quy định hiện hành của Nhà nước
và Quy định về chế độ Nghỉ của Công ty ban hành tại Hệ thống Ban hành văn bản của
đơn vị.
1.9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Công ty và người lao động
chịu trách nhiệm đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định hiện hành của Nhà nước.
1.10. Chế độ đào tạo: Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua thực hành công việc và
được đào tạo theo chương trình chung của Công ty hàng năm và theo quy định đào tạo
của Công ty.
1.11. Các phúc lợi khác: Theo quy định của Công ty.
2. Nghĩa vụ
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2.1. Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động, tuân theo sự phân
công công việc, điều hành hợp pháp của Công ty.
2.2. Chấp hành đúng kỷ luật lao động, nội quy lao động, các quy định, quy trình, hướng dẫn
do công ty ban hành.
2.3. Trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh, làm hư
hỏng hoặc mất tài sản trang thiết bị làm việc hoặc có hành vi khác gây thiệt hại về tài
sản, uy tín, hình ảnh của Công ty thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động
còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty.
2.4. Có nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật lao động, quy định
của công ty và các cam kết đã ký kết liên quan đến việc thực hiện và chấm dứt hợp đồng
lao động.
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ
1.1. Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người
lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã
ký.
1.2. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm, đúng hạn các chế độ và quyền lợi của người lao động đã
cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.
2. Quyền hạn.
2.1. Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí công việc, điều
chuyển, tạm ngừng việc…).
2.2. Có quyền thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy
định của pháp luật hiện hành, Thoả ước Lao động Tập thể và Nội quy Lao động của Công
ty.
2.3. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình
nếu người lao động vi phạm Pháp luật Nhà nước hay các điều khoản của hợp đồng này.
Điều 5. Các nội dung thỏa thuận khác
1. Công ty và Người lao động cùng nhất trí và đồng thuận rằng việc thay đổi, điều chỉnh mức
lương, ngạch lương của Người lao động được thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể,chính
sách, quy định và quy trình có liên quan của Công ty. Việc thay đổi, điều chỉnh này được cụ
thể hóa và thể hiện bằng quyết định hoặc văn bản điều chỉnh/nâng lương, ngạch do người đại
diện có thẩm quyền của Công ty ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa Công ty và Người
lao động.
2. Công ty và Người lao động cùng nhất trí và đồng thuận dựa trên tình hình sản xuất, nhu cầu
thực tế về sắp xếp và sử dụng nguồn lực của Công ty, Người lao động có thể được luân chuyển,
bổ nhiệm vào hoặc miễn nhiệm khỏi vị các chức vụ trong Công ty. Việc luân chuyển, bổ
nhiệm/miễn nhiệm Người lao động vào các chức vụ trong Công ty được thực hiện theo chính
sách, quy định, quy trình về luân chuyên, bổ nhiệm miễn nhiệm của Công ty và các quy trình
khác có liên quan. Trên cơ sở quy định tại Điều khoản này, Công ty được phép ban hành các
quyết định luân chuyển, bổ nhiệm/miễn nhiệm có giá trị ràng buộc và thi hành bởi Công ty và
Người lao động.
Điều 6. Điều khoản thi hành
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1. Những vấn đề về lao động không được ghi trong hợp đồng này thì áp dụng quy định tại Quy
định về Hợp đồng sử dụng nhân lực, Nội quy Lao động, Thoả ước lao động tập thể và quy
định của pháp luật lao động để giải quyết.
2. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội
dung của bản hợp đồng này.
3. Hợp đồng lao động này làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản
4. Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp
đồng lao động
5. Hợp đồng lao động làm vào ngày 23-10-2021 và tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm
FPT Long Châu
Người lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Công ty
(Ký tên, đóng dấu)

Huỳnh Phúc Khải Chương
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