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SÓ: 09/2020-TB Gia lai, ngôy 14 Ihóng 05 năm 2020

(V/v Chan chin/) thôi gian lâm viëc vâ lăc

phong, dông ph{łc vâj 1/11'rc tróch nhiëm công
viëc tei văn phÔng công (y ” )

THÔNG BĂo

I-Iięn nay mÔt sô căn bÔ, nhân viôn văn phông lăm vięc không dóng theo quy

dinh vë thôi gian lăm vięc, mang măc dông ph!łc không dóng quy dinh, không mang

thë bâng ten. Thuông xuyôn lăm vięc riëng trong giô lăm vięc, ra ngoâi lăm vięc

không dăng mvc dich vâ không thvc hięn căc Ivi ich cua Công ty.

Kë tir ngây 15/05/2020 Công ty ra thông bâo dôn căn bÔ văn phông nhu sau:

Đi lâm dăng gib quy dinh (sâng 07h — I I h, chibu 13h — 17h tir thćr 2 dën thfr 7

hâng tuân, trë dao dÔng trong 15 philit hoăc có công vięc dÔt xuât). Nghi phâi có bâo

căo trân zalo nhóm công ty vâ trôn lle thông Amis.

Mang măc dông phvc vâ deo thć băng ten dăng theo quy dinh cua Công ty

DCII Công IY phâi tu duy căc nÔi dung vâ hoân thânh công vięc, ra ngoâi lăm

Vițc phili có băo câo vâ thông nhâl vc giao vięc CVI thë, bâo câo loi khi hoân thânh

nhiôm vu.

Tôlîg gióm dôc Công ty giao cho phông nhân thvrc hiën viëc châm công,

giăm săt thôi gian lăm viÔc căng nhcr tâc phong dông phvc cua cân bÔ văn phông.

Surr IY vi phąm theo quy dinh không ngoąi le bât cćr truông hgyp nâo theo quy

dinh sau:

* Di trei lân I nhăc nhô, lân 2 Phot tăi chinh: 50.000d, lân 3 phąt tăi chinh:

150.000d.

* Di lâm không d(łng tăc phong dong plułc, bâng ten lân I nhăc nhó, lân 2 phąt tăi

chinh: 50.000d, lân 3 phąt tăi chinh: 150.000d



* Dèn công ty làm viêc riêng, tw S' ra ngoài không bio câo, nghi Ithông t7,ào calo

công ty, công tic bên ngoài kliông bio CAO, ... lân I nhâc Ilh&, lân 2 ph{it tài chinh:

50.OOOd, lân 3 phot chinh: 150.000d.

Tât câ cic quy dinh trên dêu làm côn ctr xét khen thuòng cuÔi

Nhôn duroc thông này dê nghi cic câli vân phòng nghiêm cliinh thvc

hiên.
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