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Công ty của chúng tôiCông ty của chúng tôi
“Chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta khi đưa ra định nghĩa chung về các chính 
sách và yêu cầu quản lý đối với sự hướng dẫn và tham khảo của bộ phận Nhân sự Công ty.”

- Trích từ Sổ tay Nhân viên gốc của Hendry Corporation.

Đoạn trích được in nghiêng ở đầu trang này mở đầu cho cuốn Sổ tay nhân viên của Hendry Corporation được thông 
qua vào những năm 1930. Chúng tôi hy vọng các đoạn trích in nghiêng trong Sổ tay Nhân viên (“Sổ tay”) này cung 
cấp cho bạn cảm nhận về di sản phong phú của Đại úy Hendry và công ty Hendry. Tuy nhiên, chúng không nên được 
coi là một phần của Chính sách Việc làm GMR/PSI, vì chúng chỉ được cung cấp để tham khảo về thông tin lịch sử.

Chào mừng bạn gia nhập Gulf Marine Repair Corporation (GMR) và đội ngũ chuyên gia dịch vụ công 
nghiệp hàng hải tận tâm của Port Staffing Inc. (PSI). Nhà máy đóng tàu hiện có tên là Gulf Marine 
Repair nằm trên một khu đất ven bờ kênh với một di sản đáng tự hào trong lịch sử của Vịnh Port 
Tampa. Vào đầu thế kỷ (khoảng năm 1900), khu bất động sản dọc theo Kênh Ybor ở số 19 và đường 
Grant là trụ sở của một cửa hàng chế tạo và gia công kim loại lớn, Tampa Foundry & Machine Co. 
Năm 1917, Công ty Tampa Shipbuilding & Engineering (TASCO) đã mua lại hoạt động của Tampa 
Foundry, mở rộng khả năng chế tạo của mình để phục vụ ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu. 
Đến những năm 1940, TASCO đã phát triển thành một trong những công ty lớn nhất ở thành phố 
Tampa, cung cấp việc làm cho hơn 17.000 công nhân thủ công lành nghề, những người tự hào ủng 
hộ nhu cầu của Hải quân Hoa Kỳ trong thời chiến. Từ những năm 1960 đến cuối những năm 1980, 
các hoạt động sửa chữa tàu thương mại vẫn tiếp tục dọc theo bờ kênh trên đường Grant với tên gọi 
Gulf Tampa Drydock. Gia đình các doanh nghiệp hàng hải Hendry (hiện được gọi là Hendry Marine 
Industries, Inc.) mua lại các hoạt động của Gulf Tampa Drydock vào năm 1988, đổi tên thành Gulf 
Marine Repair Corporation.

Hendry Marine Industries, Inc. (HMI) bắt nguồn từ khu bờ kênh ở trung tâm thành phố Tampa, nơi 
Đại úy F.M. Hendry thành lập công ty đầu tiên của mình, Shell Producers Inc., vào năm 1926. Được 
đổi tên thành Hendry Corporation vào năm 1936, công ty của Đại úy Hendry ngày càng phát triển 
và trở thành một trong những nhà thầu nạo vét hàng đầu ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Con trai của 
đại úy Hendry là Aaron “A.W.” Hendry nắm quyền điều hành công việc kinh doanh của gia đình vào 
năm 1974, từng bước chuyển hoạt động kinh doanh cốt lõi ra khỏi hoạt động nạo vét và chuyển 
sang hoạt động đóng và sửa chữa tàu vào cuối thế kỷ 20.

Sổ tay này áp dụng cho tất cả nhân viên của Gulf Marine Repair Corporation và Port Staffing, Inc. 
(được gọi chung là “Công ty”). Bạn có trách nhiệm đọc, hiểu và tuân thủ các quy định nêu trong Sổ 
tay này. Hãy liên hệ với phòng Nhân sự nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các quy định 
của Sổ tay này. Cam kết của chúng tôi là cung cấp cho các bạn một môi trường làm việc mang tính 
xây dựng để phát triển cả cá nhân và chuyên môn.
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Giới thiệuGiới thiệu
Sổ tay này được thiết kế để bạn làm quen với Công ty và cung cấp cho bạn thông tin về 
điều kiện làm việc, phúc lợi và các chính sách ảnh hưởng đến việc làm của bạn. Nó bao 
gồm một bản tóm tắt về các chính sách của Công ty, và chỉ được trình bày dưới dạng 
thông tin.

Gulf Marine Repair (GMR) và Port Staffing (PSI) là các chủ lao động “tự nguyện”. Bạn tự 
nguyện làm việc và bạn có quyền từ chức bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không 
cần lý do. Tương tự như vậy, GMR và PSI được tự do kết thúc mối quan hệ của họ với 
bất kỳ nhân viên nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì. Việc 
tuân theo các chính sách được mô tả trong Sổ tay này được coi là điều kiện để tiếp tục 
làm việc. Tuy nhiên, không có quy định nào trong Sổ tay này làm thay đổi trạng thái của 
nhân viên.

Nội dung của Sổ tay này sẽ không được coi là lời hứa về việc làm hoặc hợp đồng giữa Công ty và bất kỳ 
nhân viên nào của Công ty.
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Nhân viên được yêu cầu lập một hồ sơ tại: : http://www.hendrymarineindustries.com/
membership-join/membership-registration/ 

www.HendryMarineIndustries.com

Việc làm nói chungViệc làm nói chung
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Cơ hội bình đẳng/Không phân biệt đối xử

Nhằm mang lại việc làm và cơ hội thăng tiến bình đẳng cho mọi cá nhân, các quyết định về việc làm tại 
Công ty sẽ dựa trên thành tích, trình độ và khả năng. Công ty không phân biệt đối xử về cơ hội hoặc thực 
hành về việc làm do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc 
tình trạng được bảo vệ hợp pháp khác như một vấn đề chính sách của công ty và pháp luật.

Chính sách này điều chỉnh tất cả các khía cạnh của việc làm, bao gồm lựa chọn, phân công công việc, lương 
thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng, và tiếp cận các phúc lợi và đào tạo. Tất cả các quyết định liên quan 
đến điều kiện tuyển dụng phải dựa trên trình độ tổng thể của cá nhân và khả năng của họ trong việc đáp 
ứng các yêu cầu của vị trí.

Công ty sẽ thực hiện các điều chỉnh để hỗ trợ hợp lý theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ và luật hiện 
hành cho các cá nhân hội đủ điều kiện là người khuyết tật đã biết, trừ khi làm như vậy sẽ dẫn đến khó khăn 
quá mức. Công ty mời, nhưng không yêu cầu, các nhân viên khuyết tật cần điều chỉnh hỗ trợ hợp lý thông 
báo cho Bộ phận Nhân sự về nhu cầu đối với các điều chỉnh hợp lý đó.

Khiếu nại và Báo cáo Sự cố
Bất kỳ nhân viên nào có vấn đề, thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến công việc đều nên thảo luận trước với 
cấp trên trực tiếp của mình. Việc thảo luận kịp thời với người giám sát trực tiếp thường giải quyết hầu hết 
các vấn đề tại nơi làm việc. Tuy nhiên, trong trường hợp việc này là không thực tế hoặc không mang lại hiệu 
quả giải quyết, nhân viên có thể nhờ đến sự hỗ trợ của trưởng nhóm Nhân sự. Lãnh đạo bộ phận Nhân sự sẽ 
chuyển vụ việc đến lãnh đạo phù hợp.

Công ty thừa nhận rằng các tình huống có thể phát sinh, trong đó nhân viên có thể không cảm thấy thoải mái 
khi nói chuyện trực tiếp với người giám sát, bao gồm các tình huống mà nhân viên cảm thấy mình có thể có 
nguy cơ bị giám sát hoặc những người khác trả thù. Vì lý do này, Công ty đã sử dụng Đường dây nóng của Hệ 
thống Báo cáo Cờ Đỏ để phục vụ như một nền tảng để báo cáo bí mật các hành vi bị nghi ngờ là sai trái, vi 
phạm an toàn, không tuân thủ, hành vi sai trái và hoạt động bất hợp pháp và/hoặc phi đạo đức khác.

Chính sách về báo cáo tuân thủ và không trả đũa
Nhân viên có thể truy cập Đường dây nóng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần bằng cách gọi đến số 1-877-
647-3335; hoặc trực tuyến tại địa chỉ www.RedFlagReporting.com (bằng cách nhấp vào “Gửi báo cáo”.) Báo 
cáo Cờ đỏ là một tổ chức độc lập chuyên bảo vệ các tổ chức và nhân viên, tài sản và danh tiếng của họ. Khi 
một người gọi điện hoặc gửi báo cáo trực tuyến qua Đường dây nóng về Đạo đức và Tuân thủ, họ sẽ được yêu 
cầu cung cấp chi tiết về sự cố hoặc vấn đề đang được báo cáo. Báo cáo có thể được gửi dưới dạng ẩn danh; 
tuy nhiên, người báo cáo nên tự xác định danh tính, vì làm như vậy họ có thể được liên hệ để biết thêm thông 
tin hoặc làm rõ. Trong trường hợp người báo cáo quyết định không cung cấp thông tin xác minh, Công ty có 
thể không thể điều tra vấn đề một cách đầy đủ hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục.
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Các chính sách và quy trìnhCác chính sách và quy trình

Thư viện bao gồm đầy đủ các Chính sách và 
Quy trình của Công ty được mở công khai để 
xem xét và tham khảo trên trang web Chỉ dành 
cho Nhân viên của HMI. Phần lớn thông tin 
trong cuốn sổ tay này là bản tóm tắt ngắn gọn 
về các Chính sách của Công ty. Các nhân viên 
nên đọc chi tiết và hiểu tất cả các Chính sách 
liên quan. Tại thời điểm gia nhập Công ty, tất cả 
nhân viên mới phải ký xác nhận đã nhận, đọc, 
hiểu và sẽ tuân thủ các chính sách chính. Khi 
vào làm tại một số bộ phận, nhân viên phải ký 
xác nhận đối với các Chính sách dành riêng cho 
bộ phận đó.

Sổ tay này thay thế cho tất cả các sổ tay và bản 
ghi nhớ dành cho nhân viên trước đây có thể đã 
được phát hành về các chủ đề được đề cập trong 
Sổ tay này. Vui lòng kiểm tra bìa trước để biết 
ngày phát hành, vì Sổ tay được cập nhật định kỳ.

Công ty có quyền giải thích, thay đổi, đình chỉ, 
hủy bỏ, tranh chấp, sửa đổi hoặc thu hồi có hoặc 
không có thông báo, tất cả hoặc bất kỳ phần nào 
trong các chính sách, thủ tục, thực hành, điều 
kiện việc làm và phúc lợi vào bất kỳ lúc nào. 
Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả nhân viên về 
các thay đổi này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào 
các ngày do Công ty xác định.

Không có người giám sát hoặc người quản lý cá nhân nào có quyền thay đổi Chính sách hoặc Quy trình vào bất 
kỳ lúc nào. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ chính sách hoặc quy trình nào, hãy nói chuyện với Phòng Nhân sự.

“Tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng phải tồn tại một số yếu tố nhất định nếu chúng ta muốn 
thành công trong doanh nghiệp của mình. Những yếu tố quan trọng nhất là: (1) Những người có 

năng lực, có đức tính tốt, mong muốn đạt được kết quả và những người mà sự tin cậy và trung 
thực [bị] chê trách ở trên. (2)..”

- Trích từ Sổ tay Nhân viên gốc của Hendry Corporation.
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Bảng thông báo; Màn hình chiếu; Bản ghi nhớ; Các cuộc họp
Là một phần của quy trình dành cho nhân viên mới, các nhân viên mới phải ghi danh vào hai phương thức 
giao tiếp điện tử quan trọng: Hệ thống Paperless Pay và trang web Chỉ dành cho nhân viên HMI. Thông 
tin liên lạc của nhân viên thường được “đẩy” ra thông qua tin nhắn văn bản thông qua hệ thống Paperless 
Pay. Trang web Chỉ dành cho nhân viên HMI chứa thông báo theo lịch hàng ngày của nhóm và các cổng 
thống tin báo cáo vắng mặt trong cùng ngày.

Các bảng thông báo đặt trong đồng hồ thời gian và các khu vực văn phòng chính cung cấp cho nhân viên 
quyền truy cập vào các thông tin và thông báo quan trọng được đăng tải. Chỉ những người quản lý và 
nhân viên công ty được chỉ định mới được phép đăng thông báo lên các bảng thông báo này. Nhân viên 
có trách nhiệm đọc các thông tin cần thiết được đăng trên bảng và màn hình thông báo. GMR có thể 
định kỳ phát hành các bản tin, bản ghi nhớ hoặc tổ chức các cuộc họp nhân viên để phổ biến các thông 
tin quan trọng cho nhân viên.

“Năng lực lãnh đạo là phẩm chất của một cá nhân khi những người mà họ lãnh đạo sẵn sàng làm 
việc chăm chỉ, thích hành động và hoan nghênh việc giao những nhiệm vụ đòi hỏi sự dũng cảm 

khác thường, khả năng phán đoán tốt và hiệu quả.”
Trích từ Sổ tay Nhân viên gốc của Hendry Corporation.

Truyền thông nội bộ

Việc làm bên ngoài
Nhân viên có thể làm các công việc bên ngoài trong các doanh nghiệp hoặc ngành nghề không liên quan 
và không cạnh tranh, miễn là nhân viên đáp ứng được yêu cầu thực hiện công việc của mình trong Công 
ty và công việc bên ngoài đó không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Nhân viên 
không được phép điều chỉnh lịch làm làm việc tại Công ty cho phù hợp với công việc làm bên ngoài, trừ 
khi có một lịch làm việc thay thế đã được quản lý của Công ty chấp thuận bằng văn bản. Không được sử 
dụng không gian văn phòng, thiết bị, nguyên vật liệu và phòng mua hàng của Công ty cho bất kỳ việc làm 
bên ngoài hoặc việc kinh doanh cá nhân nào.

Đơn xin việc làm
Chúng tôi dựa vào tính chính xác của các thông tin trong đơn xin việc và tính chính xác của 
các dữ liệu khác được trình bày trong suốt quá trình tuyển dụng và làm việc. Bất kỳ thông 
báo sai, giả mạo hoặc thiếu sót quan trọng nào trong bất kỳ nội dung nào của các thông tin 
hoặc dữ liệu này đều có thể dẫn đến việc chấm dứt việc làm.
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“Thước đo năng lực được sử dụng rõ ràng là một trong những kết quả từ nhân sự 
cá nhân và tập thể.” - Trích từ Sổ tay Nhân viên gốc của Hendry Corporation.

Một “Nhân viên” của GMR/PSI là một người thường xuyên làm việc cho GMR/PSI trên cơ sở được trả 
lương hoặc tiền công. “Nhân viên” có thể bao gồm những người được miễn trừ, không được miễn trừ, làm 
việc toàn thời gian thường xuyên, làm việc bán thời gian thường xuyên và tạm thời, và những người khác 
làm việc với Công ty, chịu sự kiểm soát và chỉ đạo của GMR trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ.

Định nghĩa về nhân viênĐịnh nghĩa về nhân viên

MIỄN TRỪ

Nhân viên có vị trí công việc đáp ứng các tiêu chí cụ thể và được miễn yêu cầu 
trả lương làm thêm giờ.

KHÔNG MIỄN TRỪ

Nhân viên có vị trí công việc được trả lương theo giờ và được trả gấp rưỡi mức 
lương thông thường của họ cho số giờ làm việc vượt quá 40 giờ mỗi tuần.

THỬ VIỆC

Một nhân viên mới đang trong quá trình đánh giá hiệu suất để xác định xem việc 
tiếp tục làm việc ở một vị trí cụ thể hoặc với Công ty có phù hợp hay không. Nói 
chung, tình trạng của một nhân viên mới được định nghĩa là thử việc trong suốt 
90 ngày đầu tiên sau khi được tuyển dụng.

LÀM VIỆC TOÀN 
THỜI GIAN 

THƯỜNG XUYÊN

Nhân viên đã hoàn thành thời gian thử việc 90 ngày và thường xuyên được sắp 
xếp làm việc từ 30 giờ trở lên mỗi tuần. Nói chung, họ đủ điều kiện nhận gói phúc 
lợi của Công ty và theo các điều khoản, điều kiện và giới hạn của từng chương 
trình phúc lợi.

REGULARES A 
LÀM VIỆC BÁN 

THỜI GIAN 
THƯỜNG XUYÊN

Nhân viên đã hoàn thành 90 ngày thử việc và nhân viên thường xuyên được 
sắp xếp làm việc dưới 30 giờ mỗi tuần. Nhân viên làm việc bán thời gian thường 
xuyên có thể đủ điều kiện nhận một số phúc lợi do Công ty tài trợ tùy theo các 
điều khoản, điều kiện và giới hạn của từng chương trình phúc lợi.
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Các nhân viên được đánh giá hiệu suất để xác định xem việc làm thêm ở một vị 
trí cụ thể hoặc với Công ty có phù hợp hay không; hoặc các cá nhân được thuê 
làm người thay thế tạm thời để hỗ trợ hoàn thành một dự án cụ thể, hoặc làm 
thay người nghỉ phép. Việc làm vượt quá bất kỳ khoảng thời gian quy định ban 
đầu nào không có nghĩa là thay đổi tình trạng việc làm. Nhân viên tạm thời giữ 
nguyên trạng thái đó cho đến khi họ được thông báo về việc thay đổi. Các nhân 
viên này không đủ điều kiện nhận bất kỳ chương trình phúc lợi nào của Công ty.

Thông tin nhân sự; Các thay đổi

Vật tư; Các khoản chi tiêu Bồi hoàn chi phí
Chỉ những người được ủy quyền mới được 
phép mua vật tư nhân danh Công ty. Không 
nhân viên nào mà nhiệm vụ thường xuyên 
của họ không bao gồm việc mua hàng được 
phép phát sinh bất kỳ khoản chi tiêu nào 
thay mặt Công ty hoặc ràng buộc Công ty 
bằng bất kỳ lời hứa hoặc tuyên bố nào mà 
không có sự chấp thuận trước bằng văn bản 
cụ thể. Nhân viên không được phép tham 
gia vào bộ phận mua hàng của Công ty để 
mua sắm vật tư cho mục đích sử dụng cho 
doanh nghiệp hoặc cá nhân không phải của 
Công ty.

Một số loại nhân viên thường xuyên phát 
sinh chi phí đi lại và giải trí, ô tô và chi phí 
khác. Các chi phí này phải được chia thành 
từng khoản mỗi tháng theo quy trình báo 
cáo bồi hoàn chi phí định kỳ. Các chi phí đã 
báo cáo phải được Giám sát hoặc Quản lý 
phê duyệt.

Thời gian thử việc đối với nhân viên toàn thời gian và bán thời gian thông thường kéo dài 90 (chín mươi) 
ngày kể từ ngày được tuyển dụng. Trong thời gian này, nhân viên có cơ hội đánh giá Công ty như một nơi 
để làm việc và quản lý có cơ hội đầu tiên để đánh giá nhân viên.

Việc hoàn thành thời gian thử việc đạt yêu cầu không làm thay đổi tính chất “tự nguyện” trong công việc 
của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên được tuyển dụng lại được coi là nhân viên mới và phải 
tuân thủ quy định về thời gian thử việc.

Thời gian thử việc

LÀM VIỆC TOÀN 
THỜI GIAN 
HOẶC BÁN 

THỜI GIAN TẠM 
THỜI

Mỗi nhân viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bộ phận Nhân sự của Công ty về bất kỳ thay đổi 
nào trong dữ liệu nhân sự của mình như: Địa chỉ gửi thư, Địa chỉ email, Số điện thoại, Thay đổi thông tin 
người thụ hưởng cho các kế hoạch phúc lợi do công ty tài trợ (số lượng người phụ thuộc, tên và số An 
sinh Xã hội), Tên và số điện thoại của người cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

Nhân viên phải luôn cập nhật dữ liệu nhân sự của mình.
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Chấm dứt việc làm
Chấm dứt việc làm là một phần không thể tránh khỏi của hoạt động nhân sự trong bất kỳ tổ chức nào, 
và nhiều lý do cho việc chấm dứt là thông lệ. Dưới đây là một số ví dụ về một số trường hợp phổ biến 
nhất về chấm dứt việc làm:

Từ chức:  Chấm dứt việc làm tự nguyện do một nhân viên khởi xướng.  
Chấm dứt: Việc chấm dứt việc làm không tự nguyện do Công ty khởi xướng.
Sa thải:   Việc chấm dứt việc làm không tự nguyện do Công ty khởi xướng vì nhân viên vi phạm kỷ 
luật.

Bất kỳ nhân viên nào có ý định chấm dứt công việc của mình với Công ty nên gửi thông báo bằng văn bản 
trước 2 tuần. Nhân viên chấm dứt việc làm phải trả lại tất cả các tệp, hồ sơ, chìa khóa và bất kỳ tài liệu 
nào khác là tài sản của Công ty. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chi phí thay thế các vật dụng không 
trả lại hoặc các nghĩa vụ tài chính khác phải trả cho Công ty sẽ được khấu trừ vào phiếu lương cuối cùng 
của nhân viên.

Cơ sở và giờ làm việc
Xưởng đóng tàu mở cửa hàng ngày từ 7:30 sáng đến 1:00 sáng hôm sau Giờ hành chính từ 7:30 sáng đến 
4:30 chiều các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, (không bao gồm ngày lễ).

Tuần làm việc của nhân viên được coi là bắt đầu vào thứ Hai (bắt đầu từ 00:01 sáng) và kết thúc vào Chủ 
Nhật (kết thúc vào 12:00 đêm). Có hai ca làm việc của nhân viên: Ca đầu tiên từ 7:30 sáng đến 4:00 chiều 
và ca thứ hai làm từ 4:30 chiều đến 1:00 sáng. Công ty có quyền thay đổi tất cả thời gian và giờ làm việc 
của ca làm việc.

Làm việc tại xưởng đóng tàuLàm việc tại xưởng đóng tàu
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Đôi khi, các trường hợp khẩn cấp như thời tiết khắc nghiệt, hỏa hoạn hoặc mất điện có thể làm gián đoạn hoạt động 
của công ty. Quyết định đóng cửa các văn phòng, bãi hoặc xưởng sẽ được thực hiện bởi quản lý điều hành. Khi 
có quyết định đóng cửa văn phòng, nhân viên sẽ nhận được thông báo chính thức từ cấp trên trực tiếp của mình. 

Tất cả các nhân viên không được miễn trừ sẽ không được trả lương cho thời gian nghỉ làm theo lịch do 
đóng cửa khẩn cấp. Nhân viên có thể yêu cầu phân bổ thời gian PTO hiện tại để nghỉ bù cho việc đóng 
cửa khẩn cấp hoặc do thời tiết chưa được thanh toán.

Thời tiết khắc nghiệt và đóng cửa khẩn cấp

Nhân viên phải đậu xe tại các khu vực do Công ty chỉ định 
và cung cấp. Hai hàng đậu xe đầu tiên dành cho lãnh đạo 
và quản đốc. Không đậu xe trong khu vực dành riêng hoặc 
dành cho khách. Quy định này áp dụng cho ca thứ nhất, ca 
thứ hai, sau giờ làm việc bình thường và cuối tuần.

Đậu xe

Giao tiếp

Nghỉ giải lao
Nhân viên được nghỉ ăn ca 30 phút. Thời 
gian nghỉ ăn ca thường được là vào 11:30 
sáng đối với ca đầu tiên và 8:00 tối đối với 
ca thứ hai.

Nói chung Công ty không quy định cho 
nhân viên nghỉ trong quá trình hoạt động 
sản xuất, ngoại trừ nghỉ ăn ca. Hoạt động 
cá nhân nên được tiến hành trong thời 
gian riêng của nhân viên. Nhân viên nên 
báo trước nếu họ yêu cầu nghỉ giải lao dài 
vì lý do cá nhân. Nhân viên có thể yêu cầu 
được nghỉ phép có hưởng lương (PTO) 
và nghỉ không lương thông qua hệ thống 
chấm công của Công ty.

Công ty cung cấp cho nhân 
viên các thông tin về các 
vấn đề an toàn và sức khỏe 
tại nơi làm việc thông qua 
truyền thông nội bộ của 
công ty như:
• Các buổi đào tạo
•Các cuộc nói chuyện hàng 
tuần qua Hộp Công cụ

 • Họp nhóm
•Các bài đăng trên bảng tin
•Các biên bản ghi nhớ
•Các thông báo bằng văn 
bản khác
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GMR đặt tại Cảng Tampa và tuân theo các quy định an ninh của liên bang và tiểu bang do Cảng vụ Tampa 
thực hiện. Tất cả nhân viên được yêu cầu có và xuất trình Thông tin xác thực hợp lệ của Cảng vụ Tampa 
(“Phù hiệu Cảng”). Nhân viên được yêu cầu phải luôn mang theo Phù hiệu Cảng khi làm việc. Nhân viên 
không mang Phù hiệu Cảng sẽ không được vào cơ sở của Công ty. KHÔNG DÙNG HÌNH THỨC NHẬN 
DẠNG HOẶC PHÙ HIỆU KHÁC THAY CHO PHÙ HIỆU CẢNG.

Phù hiệu Cảng do Phòng An ninh Cảng vụ Tampa cấp và Công ty trả chi phí. Tất cả các Phù hiệu Cảng phải 
được gia hạn trước hoặc khi hết hạn (bằng chi phí của Công ty). Nhân viên bị mất Huy hiệu Cảng phải chịu 
trách nhiệm về chi phí thay thế. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Phù hiệu Cảng, 
vui lòng liên hệ với Phòng An ninh của Cảng vụ Tampa.

Cảng vụ Tampa hoạt động theo các Cấp độ An ninh Hàng hải của USCG chỉ báo môi trường đe dọa phổ 
biến đối với các yếu tố hàng hải của hệ thống giao thông quốc gia, bao gồm các cảng, tàu thuyền, cơ sở và 
hạ tầng quan trọng nằm trên hoặc liền kề với các vùng nước thuộc địa phận Hoa Kỳ.

Nhân viên không được phép vào địa phận của Công ty ngoài giờ làm việc mà không được phép trước. 
Nhân viên không có nhiệm vụ không được phép ở bên trong bất kỳ không gian làm việc hoặc khu vực làm 
việc nào trong giờ không hoạt động. Tất cả nhân viên được cấp chìa khóa của cơ sở phải có trách nhiệm 
giữ gìn chìa khóa.

Bảo mật

An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE)
Các yêu cầu an toàn được nêu đầy đủ trong Sổ tay An toàn GMR. Nhân viên phải ký xác nhận đã nhận Sổ 
tay An toàn và hiểu tất cả các quy tắc HSE của Công ty.

Mỗi nhân viên phải tuân theo các quy tắc và chỉ thị của Thành viên Nhóm HSE và có sự thận trọng và ý 
thức chung trong việc tiến hành mọi hoạt động công việc. Nhân viên phải báo cáo ngay các tình trạng 
không an toàn cho người giám sát của mình. Các nhân viên cố tình vi phạm các chỉ thị an toàn, gây ra các 
tình huống nguy hiểm hoặc không báo cáo/khắc phục các tình huống đó, có thể bị kỷ luật bao gồm cả 
chấm dứt việc làm.
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Nhân viên phải tự theo dõi sức khỏe của mình để làm việc vào bất kỳ ngày nhất định nào. Nếu nhân viên 
biết bản thân gặp một vấn đề sinh lý ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chức năng công việc thiết 
yếu một cách an toàn thì cần thông báo những lo ngại đó cho Người giám sát của mình và một Thành 
viên Nhóm Nhân sự hoặc HSE. Chính sách này được thực hiện nghiêm ngặt để bảo vệ sự an toàn của 
các nhân viên. Việc tiết lộ sẽ được giữ bí mật và tạm thời có thể cung cấp các biện pháp phù hợp hợp lý 
cho nhân viên.

Các vấn đề liên quan đến sức khỏe

Trong trường hợp nhân viên cần được chăm sóc y tế, cho dù bị thương hoặc bị bệnh khi làm việc, nhân 
viên đó phải thông báo ngay cho HSE, bác sĩ riêng của mình (nếu thích hợp) và người giám sát của mình. 
Nếu cần phải đưa nhân viên đến gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện trong trường hợp không khẩn cấp, bạn 
bè hoặc thành viên gia đình sẽ được gọi đến để đưa nhân viên đến cơ sở thích hợp.

Nhân viên có thể cần phải có thông báo “trở lại làm việc” của bác sĩ hoặc sự cho phép của bác sĩ của Công 
ty khi trở lại làm việc sau chấn thương/bệnh tật.

Nếu nhân viên bị chấn thương khi đang làm việc và phải nghỉ làm thì sẽ được trả lương cho số giờ còn 
lại của ngày làm việc đó (8 giờ liên tục) trừ khi nhân viên đó có kết quả xét nghiệm dương tính với Rượu/
Ma túy.

Nhân viên cần được chăm sóc y tế

Mọi sự cố liên quan đến HSE, bất kể tính 
chất hoặc mức độ nghiêm trọng của sự cố/tai 
nạn/thương tích như thế nào, đều phải được 
báo cáo nhanh chóng cho Người giám sát và 
Thành viên Nhóm HSE. Mọi sự cố liên quan 
đến HSE cần được báo cáo ngay trong ca làm 
việc xảy ra sự cố.

Báo cáo sự cố HSE 

Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi khi có một nơi làm việc lành mạnh và an toàn.



* Vui lòng tham khảo mặt sau của Sổ tay để biết Thông tin Liên hệ Quan trọng ** Vui lòng tham khảo mặt sau của Sổ tay để biết Thông tin Liên hệ Quan trọng *
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Phúc lợi và Dịch vụ của GMRPhúc lợi và Dịch vụ của GMR
“Sự tự tin của tất cả mọi người và thiện chí của họ điều cần có.”

- Trích từ Sổ tay Nhân viên gốc của Hendry Corporation.
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GMR cung cấp một chương trình phúc lợi cho các nhân viên toàn thời gian thường xuyên của mình. Sổ 
tay này không bao gồm đầy đủ các điều khoản và/hoặc điều kiện của bất kỳ phúc lợi hoặc dịch vụ nào của 
Công ty. Nó chỉ nhằm cung cấp một giải thích chung về những khoản phúc lợi có thể có cho bạn. Trong 
trường hợp có mâu thuẫn giữa Sổ tay này và tất cả các tài liệu liên quan đến phúc lợi, (ví dụ như tài liệu về 
chương trình hoặc hướng dẫn về dịch vụ, tài liệu quy định và các tài liệu tương tự) do công ty bảo hiểm 
hoặc nhà cung cấp phát hành, các tài liệu liên quan đến phúc lợi sẽ được ưu tiên áp dụng. Phúc lợi và dịch 
vụ có thể thay đổi theo thời gian. Công ty có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt các khoản phúc lợi của nhân 
viên được đề cập trong Sổ tay này, và bất kỳ phúc lợi nào khác của nhân viên vào bất kỳ lúc nào.

Bảo hiểm sức khỏe theo nhóm

GMR cung cấp các chương trình bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ sau đây cho nhân viên làm việc toàn thời 
gian thường xuyên (theo quy định của công ty bảo hiểm). Nhân viên được nhận bảo hiểm vào ngày đầu 
tiên của tháng đầu tiên sau khi hoàn thành 60 (sáu mươi) ngày làm việc liên tục.

Nhân viên có thể chọn bảo hiểm nha 
khoa và nhãn khoa. Phí bảo hiểm 
được khấu trừ từ tiền lương hàng 
tuần của nhân viên tham gia bắt đầu 
từ kỳ trả lương trước ngày bắt đầu 
bảo hiểm.

Công ty cung cấp quyền lợi bảo 
hiểm nhân thọ cơ bản cho nhân 
viên của mình. Nhân viên có thể 
mua bảo hiểm bổ sung cho bản 
thân hoặc người phụ thuộc của 
mình. Tham khảo tài liệu của 
chương trình bảo hiểm và Phòng 
Nhân sự để biết thêm thông tin.

Nhân viên có thể tham gia 
Chương trình Chăm sóc Sức khỏe 
Nhân viên do HMI tự tài trợ. Các 
khoản đóng góp vào Chương trình 
Chăm sóc Sức khỏe Nhân viên 
được khấu trừ từ lương hàng tuần 
của các nhân viên tham gia. Có 
các tùy chọn bảo hiểm cho người 
phụ thuộc và vợ/chồng.

Xin lưu ý rằng các khoản đóng góp của nhân viên đối với phí bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác phải tiếp 
tục trong suốt thời gian nghỉ phép không lương. Bảo hiểm quyền lợi có thể bị chấm dứt trong thời gian 
nghỉ phép không lương, trừ khi lịch thanh toán được lập thành văn bản đã được sắp xếp trước với phòng 
Nhân sự và Kế toán. Nếu không chi trả các khoản thanh toán yêu cầu, bảo hiểm của bạn có thể bị chấm 
dứt sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày không thanh toán; bất kỳ khoản vay 401k nào còn lại có thể không 
được thanh toán nếu không có sự sắp xếp trước.

COBRA
Đạo luật Điều phối Ngân sách Tổng hợp Liên bang (COBRA) mang lại cho nhân viên và những người thụ hưởng đủ điều 
kiện của họ cơ hội tiếp tục bảo hiểm theo các chương trình y tế cho nhân viên HMI khi một “sự kiện hội đủ điều kiện” 
thường gây ra việc mất tình trạng hội đủ điều kiện. Một số sự kiện hội đủ điều kiện phổ biến là nhân viên từ chức, chấm 
dứt việc làm hoặc qua đời; giảm giờ làm hoặc nghỉ phép của nhân viên; ly hôn hoặc ly thân hợp pháp; và một đứa trẻ phụ 
thuộc không còn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Theo COBRA, nhân viên hoặc người thụ hưởng thanh toán toàn bộ chi phí bảo hiểm theo mức giá nhóm của GMR cộng 
với phí quản lý. GMR cung cấp cho mỗi nhân viên đủ điều kiện một thông báo bằng văn bản mô tả các quyền được cấp 
theo COBRA khi nhân viên đủ điều kiện được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm sức khỏe của GMR. Thông báo bao 
gồm các thông tin quan trọng về quyền và nghĩa vụ của nhân viên.

SỨC KHỎE NHA KHOA/NHÃN KHOA NHÂN THỌ
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Kế hoạch Sở hữu Cổ phiếu của nhân viên

Nhân viên sẽ tự động được ghi danh vào Chương trình Hưu trí/401K HMI sau ba tháng làm việc. Bạn sẽ 
tự động được ghi danh để bắt đầu đóng góp 3% tiền lương của mình cho chương trình bắt đầu từ quý 
đầu tiên theo lịch sau 60 ngày làm việc liên tục. Các khoản đóng góp là tự nguyện và bạn có thể chọn 
không tham gia bằng cách gọi đến số điện thoại 1-877-244-1771. Bạn cũng có thể truy cập trực tuyến 
tài khoản 401(K) của mình tại www. massmutual.com/retirementaccess.

Nếu bạn không có ý kiến gì, bạn sẽ được ghi danh với mức 3%. Tỷ lệ này sẽ tăng mỗi năm 1% mỗi năm 
cho đến khi mức ghi danh của bạn đạt 10%. Bạn có thể thay đổi điều này bất kỳ lúc nào bằng cách gọi 
đến số điện thoại ở trên.

Nếu bạn tham gia vào chương trình, HMI sẽ đối ứng với mức 50% đóng góp của bạn lên đến 6% lương 
của bạn (nói cách khác HMI sẽ đóng góp tới 3% lương của bạn).

Ý nghĩa mỗi ngày: Đây là một chương trình hưu trí dài hạn với chi phí tham gia $0.00 Chỉ khoảng một 
phần ba tổng số người lao động ở Hoa Kỳ tin rằng họ sẽ được chuẩn bị về tài chính cho việc nghỉ hưu. 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lao động tham gia ESOP có tài sản hưu trí gần như gấp ba lần 
những người lao động tương đương khác trong các công ty không tham gia ESOP. Trung bình, số dư tài 
khoản ESOP cao hơn 3 đến 5 lần so với các chương trình 401(k) vào thời điểm bạn nghỉ hưu.

Ý nghĩa kỹ thuật: Trong một ESOP, các công ty thiết lập một quỹ tín thác cho nhân viên và đóng góp tiền 
mặt để mua cổ phiếu của công ty, góp cổ phiếu trực tiếp vào chương trình hoặc cho chương trình vay 
tiền để mua cổ phiếu. Nếu chương trình vay tiền, công ty sẽ đóng góp vào chương trình để có thể hoàn 
trả khoản vay. Hầu như bao giờ có sự tham gia các khoản đóng góp của nhân viên. Sau khi người tham 
gia rời khỏi công ty, họ có thể bán cổ phiếu của mình trên thị trường mở hoặc bán lại cho công ty hoặc 
chương trình. Đạo luật Bảo đảm Thu nhập Hưu trí cho Nhân viên (ERISA) cung cấp một khung quy định 
cho những người tham gia chương trình, đầu tư, phân quyền lợi, đa dạng hóa và hơn thế nữa. Ủy thác 
ESOP phải hoạt động vì sự độc quyền của những người tham gia chương trình.

WHAT IS AN ESOP?   
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Lương Nghỉ lễ
Nhân viên GMR toàn thời gian với ít nhất 90 ngày liên tục làm việc tại Công ty đủ điều kiện để được 
nhận lương nghỉ lễ. Tất cả các nhân viên được hưởng các ngày nghỉ lễ được trả lương hàng năm như sau: 

Ngày đầu Năm mới   Ngày Lễ Lao động
Ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong  Ngày Lễ Tạ Ơn
Ngày Độc lập    Ngày Giáng Sinh
 
Nhân viên được miễn trừ được trả theo mức lương thông thường hàng năm của họ cho các ngày lễ. 
Những người lao động được trả lương không được miễn trừ đủ điều kiện được nhận khoản thanh toán 
tương đương với tám giờ lương cơ bản liên tục. Khoản thanh toán này sẽ được bổ sung cho khoản thanh 
toán cho bất kỳ giờ nào mà một nhân viên có thể được yêu cầu làm việc trong thời gian nghỉ lễ được GMR 
công nhận, và sẽ là tiền làm thêm giờ.

Nếu ngày lễ được GMR công nhận rơi vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, Công ty có thể, nếu lịch làm việc cho 
phép, tuyên bố Thứ Sáu trước đó hoặc Thứ Hai tiếp theo là ngày nghỉ bù. Nếu lịch làm việc yêu cầu một 
nhân viên đủ điều kiện làm việc vào Thứ Sáu hoặc Thứ Hai nghỉ bù cho ngày lễ thì nhân viên sẽ được 
thanh toán theo mức lương làm thêm giờ (l.5% mức cơ bản) và 8 giờ làm việc liên tục cho ngày nghỉ lễ 
được hưởng lương đủ điều kiện để được trả lương ngày lễ.

Nghỉ phép
Nhân viên được cho nghỉ phép tùy theo từng trường hợp và theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm cả Đạo 
luật Nghỉ phép Y tế Gia đình (FMLA). Khi dự kiến sẽ nghỉ phép, nhân viên nên thông báo cho Giám sát 
của mình và trao đổi với thành viên nhóm Nhân sự để thu xếp. Một nhân viên nghỉ phép FMLA không 
lương phải thu xếp để trả phần phí bảo hiểm cho nhân viên bình thường để duy trì bảo hiểm. Xin lưu 
ý rằng các khoản đóng góp của nhân viên đối với phí bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác phải tiếp tục 
trong suốt thời gian nghỉ phép không lương. Bảo hiểm quyền lợi sẽ bị chấm dứt trong thời gian nghỉ phép 
không lương, trừ khi lịch thanh toán được lập thành văn bản đã được sắp xếp trước với phòng Nhân sự 
và Kế toán. Nếu không chi trả các khoản thanh toán yêu cầu, bảo hiểm của bạn có thể bị chấm dứt sau 
30 ngày kể từ ngày không thanh toán; bất kỳ khoản vay 401k nào còn lại có thể không được thanh toán.

Nghỉ việc tang: Nhân viên (đủ điều kiện sau 90 ngày làm việc) có thể được nghỉ phép tối đa 3 ngày có lương 
trong trường hợp người thân trong gia đình qua đời. Các thành viên trực tiếp trong gia đình bao gồm: Cha 
mẹ, anh chị em ruột, vợ/chồng, con, cha mẹ vợ/chồng, anh chị em bên vợ/chồng hoặc dâu/rể, con dâu/
con rể, ông bà, cháu, người lớn đảm nhận các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ , và các nghĩa vụ đối với nhân 
viên khi nhân viên còn nhỏ (về mặt pháp lý là “người thay thế cha mẹ”), con riêng của vợ/chồng, cha mẹ kế. 

Tham gia Bồi thẩm đoàn: Nhân viên được cấp 1 ngày nghỉ phép có lương khi được triệu tập để tham gia Bồi thẩm đoàn 
(yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh).

Bảo vệ việc làm trong trường hợp Thời gian Nghỉ phép Kéo dài: Theo luật liên bang và tiểu bang, nhân viên sẽ được nghỉ 
không lương nếu được chọn để phục vụ trong bồi thẩm đoàn; và/hoặc khi được yêu cầu phục vụ nghĩa vụ quân sự. Tất 
cả nhân viên dài hạn sẽ được giữ trong danh sách nhân viên của công ty cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ công dân của 
họ. Nhân viên có thể được yêu cầu nộp một bản sao giấy triệu tập tham gia bồi thẩm đoàn và tất cả các thủ tục giấy tờ 
liên quan khác để đưa vào hồ sơ nhân sự.

Các loại nghỉ phép khác
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Tiêu chuẩn Ứng xửTiêu chuẩn Ứng xử

Các tiêu chuẩn ứng xử rất quan trọng đối với 
Công ty và Công ty coi trọng chúng. Tất cả nhân 
viên phải nắm rõ các quy tắc, tiêu chuẩn và kỳ 
vọng. Ngoài ra, nhân viên phải tuân theo các 
quy tắc và tiêu chuẩn khi làm
 

công việc của mình và tiến hành các hoạt động 
kinh doanh của Công ty. Xin lưu ý rằng bất kỳ 
nhân viên nào đi ngược lại các quy tắc và tiêu 
chuẩn này sẽ phải chịu kỷ luật tới mức tối đa là 
chấm dứt việc làm

“Mỗi người trong Công ty ở một mức độ nào đó đều là một đại diện của Công ty. Người đó phải thể hiện 
cách ứng xử trong mọi vấn đề sao cho uy tín và hiệu quả của Công ty được công chúng ghi nhận ”.

- Trích từ Sổ tay Nhân viên gốc của Hendry Corporation.

Công ty yêu cầu mỗi nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định về hành vi và quy tắc làm việc. Khi một 
nhân viên đi lệch khỏi các tiêu chuẩn này, Công ty sẽ có biện pháp kỷ luật. Các thông báo kỷ luật bằng văn 
bản và Kế hoạch Cải thiện Hiệu suất (PIP) phải được lưu lại trong hồ sơ nhân sự của nhân viên. Nhân viên 
phải ký và ghi ngày xác nhận nhận được PIP hoặc Thông báo kỷ luật.

Hình thức kỷ luật ở HMI là tăng dần. Có nghĩa là, hành động được thực hiện để phản ứng lại việc vi phạm 
các tiêu chuẩn sẽ ngày càng tăng nặng cho đến khi vi phạm được sửa chữa. Báo cáo Kỷ luật Nhân viên 
sẽ được ban hành đối với tất cả các vi phạm về an toàn, chất lượng công việc và hành vi tại nơi làm việc. 
Nhân viên sẽ được yêu cầu ký vào Báo cáo Kỷ luật Nhân viên đã điền đầy đủ thông tin (hoặc xác nhận đã 
nhận được PIP). Nếu nhân viên từ chối ký vào Báo cáo Kỷ luật Nhân viên đã điền đầy đủ thông tin, hai 
người giám sát phải làm chứng việc từ chối và ký vào Báo cáo Kỷ luật Nhân viên với tư cách nhân chứng. 
Nhân viên có thể đính kèm một văn bản bác bỏ/giải thích đối với Báo cáo Kỷ luật Nhân viên hoặc PIP. Việc 
không ký/xác nhận Báo cáo Kỷ luật Nhân viên hoặc xác nhận PIP có thể (tùy thuộc vào các trường hợp) 
là cơ sở để chấm dứt ngay việc làm. Tất cả các Báo cáo Kỷ luật Nhân viên và PIP phải được nộp và lưu giữ 
trong hồ sơ nhân sự của nhân viên.

Mặc dù áp dụng hình thức kỷ luật tăng dần, nhưng Công ty coi một số vi phạm đối với các tiêu chuẩn là 
cơ sở để chấm dứt việc làm ngay lập tức khi chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào trước đó. Công ty có 
quyền đình chỉ một nhân viên (có hoặc không có lương), trong khi chờ điều tra về bất kỳ sự cố nào tại nơi 
làm việc. Sau khi kết thúc điều tra, nhân viên bị đình chỉ sẽ được thông báo về việc họ có bị chấm dứt việc 
làm hay không; và nếu không bị chấm dứt thì điều kiện để trở lại làm việc là gì, nếu có.
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Hành động khắc phục

Mặc dù không có ý định liệt kê tất cả các loại hành vi được coi là không được chấp nhận ở nơi làm việc, nhưng sau 
đây là các ví dụ về việc vi phạm quy tắc hoặc hành vi sai trái có thể bị kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt việc làm. 

• Vi phạm nghiêm trọng về an toàn hoặc môi trường
• Gây thương tích cho người hoặc làm hư hỏng tài sản
• Không chuyên cần (thường xuyên vắng mặt đột xuất, không dự kiến trước hoặc đi trễ)
• Không có mặt trong ca làm việc theo lịch của mình mà không thông báo cho Công ty
• Trộm cắp dưới mọi hình thức
• Không hợp tác (không tuân thủ chỉ thị liên quan đến nhiệm vụ của Người giám sát)
• Phá hoại hoặc phá hủy tài sản của công ty/khách hàng
• Có mặt tại công ty ngoài giờ làm việc
• Sử dụng trái phép thiết bị hoặc phương tiện của công ty
• Trình bày sai lệch về lịch sử làm việc, kỹ năng hoặc đào tạo cá nhân
• Vi phạm quy định về bảo mật liên quan đến thông tin độc quyền của Công ty hoặc khách hàng
• Trình bày sai về năng lực của Công ty cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, công chúng
hoặc một nhà thầu nhân viên

Không tiết lộ/Bảo mật thông tin độc quyền

Việc bảo vệ thông tin kinh doanh mật và các bí mật thương mại rất quan trọng đối với lợi ích và thành 
công của Công ty. Các thông tin bí mật đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ví dụ sau:

• Dữ liệu về thù lao
• Thông tin tài chính
• Chiến lược tiếp thị
• Các dự án và đề xuất đang chờ phê duyệt
• Quy trình sản xuất độc quyền
• Hồ sơ nhân sự/bảng lương
• Các cuộc trò chuyện giữa những người được liên kết với công ty liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của công ty

Tất cả nhân viên được yêu cầu ký một thỏa thuận không tiết lộ như một điều kiện tuyển dụng. Nhân viên 
sử dụng hoặc tiết lộ một cách không phù hợp các bí mật kinh doanh hoặc thông tin mật của doanh nghiệp 
sẽ bị xử lý nghiêm minh, bao gồm cả việc chấm dứt việc làm và kiện ra tòa, ngay cả khi họ không thực sự 
được hưởng lợi từ thông tin tiết lộ.
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Quấy rối/Quấy rối tình dục
HMI cam kết cung cấp một môi trường làm việc không có hành vi quấy rối bất hợp pháp. Công ty nghiêm 
cấm quấy rối nhân viên vì lý do chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, thông tin di truyền, khuyết tật, tôn 
giáo, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, tình trạng là cựu chiến binh hoặc 
bất kỳ tình trạng hoặc loại được bảo vệ nào khác theo luật của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương dưới 
bất kỳ hình thức nào (bằng văn bản, lời nói, hành động v.v.). Nghiêm cấm các hành vi bằng văn bản, lời nói 
hoặc hành động tạo ra môi trường làm việc đáng sợ, thù địch hoặc xúc phạm. Ví dụ về các hành động có 
thể cấu thành hành vi quấy rối vi phạm chính sách này bao gồm đặt biệt hiệu, nói xấu hoặc định kiến tiêu 
cực.

HMI nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục nhân viên. Sách nhiễu tình dục, yêu cầu tình dục và hành vi 
bằng lời nói hoặc thể chất khác có tính chất tình dục cấu thành sự quấy rối tình dục khi (1) việc tuân theo 
hành vi đó được thực hiện một cách rõ ràng hoặc ẩn ý là một điều khoản hoặc điều kiện làm việc của một 
cá nhân, (2) việc phục tùng hoặc từ chối hành vi đó của một cá nhân được sử dụng làm cơ sở cho các 
quyết định tuyển dụng ảnh hưởng đến các cá nhân đó, hoặc (3) hành vi đó có mục đích hoặc tác động can 
thiệp không rõ ràng vào hiệu quả công việc của cá nhân hoặc tạo ra một môi trường công việc đáng sợ, 
thù địch hoặc xúc phạm.

Là một nhân viên, nếu bạn không chắc liệu một hành động hoặc lời nói có thể bị hiểu là quấy rối hay 
không, vui lòng không thực hiện hành động hoặc lời nói đó. Bất kỳ nhân viên nào là người nhận được một 
hành động, lời nói hoặc trình bày bằng hình ảnh có thể được hiểu là quấy rối về bản chất đều nên báo 
cáo cho Thành viên Nhóm Nhân sự hoặc giới thiệu đến kênh thông tin mật của Báo cáo Cờ Đỏ. Nếu bạn 
chứng kiến một hành vi quấy rối hướng đến một Thành viên Nhóm khác, bạn nên bí mật báo cáo sự việc 
cho kênh thông báo Báo cáo Cờ Đỏ. HMI sẽ thực hiện một cuộc điều tra nhanh chóng, kỹ lưỡng và công 
bằng về mọi chuyển tiếp hoặc báo cáo sự cố.

Khiếu nại được đưa ra với thiện chí theo chính sách này sẽ không dẫn đến hành động bất lợi đối với người 
khiếu nại vì khiếu nại đó. HMI sẽ không tha thứ hoặc cho phép bất kỳ hình thức trả đũa nào đối với bất kỳ 
ai đã đưa ra báo cáo sự cố một cách trung thực hoặc tham gia vào việc điều tra báo cáo sự cố đó.  Người 
tham gia một cách thiện chí vào một cuộc điều tra sẽ không bị đối xử bất lợi vì sự tham gia đó. Mọi khiếu 
nại cáo buộc trả đũa vì đã báo cáo vi phạm chính sách này hoặc tham gia vào cuộc điều tra về một báo cáo 
đó phải được báo cáo ngay và sẽ được điều tra và giải quyết như mô tả ở trên.
 
Các chuyển tiếp được thực hiện theo chính sách này sẽ được giữ bí mật trong phạm vi phù hợp với nhu 
cầu thực hiện một cuộc điều tra công bằng, đầy đủ và đáp ứng.
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Bạo lực tại nơi làm việc
Công ty cam kết một môi trường làm việc không dung thứ cho các hành vi bạo lực tại nơi làm việc của 
nhân viên hoặc chống lại nhân viên. Công ty nghiêm cấm nhân viên đe dọa hoặc tham gia vào các hành 
vi bạo lực. Công ty đã áp dụng các nguyên tắc sau để đối phó với sự đe dọa, quấy rối hoặc các mối đe 
dọa khác hoặc bạo lực thực tế có thể xảy ra trong hoặc ngoài cơ sở trong các hoạt động liên quan đến 
công việc.

Để duy trì sự an toàn tại nơi làm việc và sự liêm chính của việc điều tra, Công ty có thể đình chỉ nhân 
viên bị nghi ngờ bạo lực tại nơi làm việc hoặc đe dọa bạo lực, có hoặc không được hưởng lương, trong 
khi chờ điều tra. Bất kỳ ai bị phát hiện phải chịu trách nhiệm đối với các mối đe dọa hoặc bạo lực thực tế 
hoặc các hành vi khác vi phạm các nguyên tắc này sẽ phải chịu kỷ luật cho đến và bao gồm cả việc chấm 
dứt việc làm.

Hành vi vi phạm bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• Gây thương tích hoặc cố gắng gây thương tích cho người khác;
• Tham gia vào hành vi gây ra nỗi sợ hãi hợp lý về thương tích cho người khác;
• Tham gia vào hành vi khiến cá nhân khác đau khổ về tinh thần;
• Sở hữu, cầm hoặc sử dụng vũ khí khi trong khuôn viên Công ty hoặc khi đang tham gia vào 
công việc kinh doanh của công ty;
• Cố ý làm hư hỏng tài sản;
• Đe dọa gây thương tích cho một cá nhân hoặc làm hư hỏng tài sản; và
• Thực hiện các hành vi gây tổn thương do hoặc liên quan đến bạo lực gia đình hoặc quấy rối 
tình dục.

Công ty khuyến khích nhân viên trình bày các mối tranh chấp của mình lên cấp trên hoặc bộ phận nhân 
sự trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Công ty sẽ không kỷ luật nhân viên vì đã nêu ra những 
lo ngại như vậy.
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Bất kỳ cá nhân nào thực hiện công việc, đang 
ứng tuyển vào một vị trí trong Công ty hoặc 
đang thực hiện công việc tại bất kỳ địa điểm 
làm việc nào của Công ty đều phải tuân theo 
Chính sách Nơi làm việc Không có Ma túy của 
chúng tôi. Đối tượng thực hiện chính sách của 
chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở 
các lãnh đạo điều hành, quản lý, giám sát viên, 
nhân viên toàn thời gian, nhân viên bán thời 
gian, nhân viên làm việc ngoài cơ sở, nhà thầu, 
nhân viên tạm thời, tình nguyện viên, thực tập 
sinh và ứng viên.

NHỮNG NGƯỜI CẦN TUÂN THỦ

Chính sách nơi làm việc không có ma túy của 
HMI được dự kiến áp dụng mọi lúc đối với 
tất cả những người đại diện hoặc thực hiện 
công việc cho Công ty. Vì vậy, chính sách này 
được áp dụng trong tất cả các giờ làm việc; 
bất cứ khi nào thực hiện công việc hoặc đại 
diện cho HMI trong khi đang làm việc hoặc 
trực dự phòng được trả lương; khi ở trong 
địa phận hoặc địa điểm làm việc của Công ty; 
và tại các sự kiện do công ty tài trợ.

Công ty cam kết bảo vệ sự an toàn, sức khỏe thể chất và tinh thần của tất cả nhân viên và các cá nhân 
khác tại nơi làm việc. Chúng tôi nhận thấy rằng việc lạm dụng rượu và sử dụng ma túy là mối đe dọa đáng 
kể đối với các mục tiêu của chúng tôi. Công ty đã thiết lập một chương trình nơi làm việc không có ma 
túy nhằm cân bằng sự tôn trọng của chúng tôi đối với những cá nhân có nhu cầu duy trì một môi trường 
không có rượu và ma túy. Công ty khuyến khích nhân viên tự nguyện tìm kiếm sự giúp đỡ về các vấn đề 
ma túy và rượu.

XÉT NGHIỆM MA TÚY
Tất cả các ứng viên xin việc sẽ được yêu cầu xét nghiệm ma túy trước khi vào làm việc. Như một điều kiện 
tuyển dụng, mỗi nhân viên sẽ được yêu cầu tham gia xét nghiệm trước khi vào làm việc, ngẫu nhiên, sau 
tai nạn, khi có nghi ngờ hợp lý, trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ và theo dõi khi được lựa chọn hoặc 
yêu cầu của quản lý và/hoặc theo quy định với các chính sách xét nghiệm của Công ty (có thể được sửa 
đổi theo thời gian). Tất cả các thông tin xét nghiệm ma túy sẽ được lưu giữ trong hồ sơ bảo mật riêng biệt. 
Vui lòng xem Chính sách về Nơi làm việc Không có Ma túy để biết thêm thông tin về các trường hợp xét 
nghiệm nói trên.

Các nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với các chất được kiểm soát sẽ có cơ hội đưa ra lời giải 
thích y tế hợp pháp về kết quả dương tính, ví dụ như đơn thuốc của bác sĩ. Tuy nhiên, vì sự an toàn, sức 
khỏe thể chất và tinh thần của tất cả nhân viên, Công ty có quyền thực hiện đánh giá cá nhân đối với một 
nhân viên đang sử dụng một chất được kiểm soát theo quy định để xác định liệu trong khi sử dụng chất 
được kiểm soát đó thì nhân viên đó có thể thực hiện các chức năng thiết yếu của công việc mà không gây 
ra mối đe dọa trực tiếp cho người khác tại nơi làm việc hay không. Nhân viên hoặc ứng viên có kết quả 
xét nghiệm dương tính cũng có thể yêu cầu được xét nghiệm lại vào cùng ngày và tự chi trả chi phí xét 
nghiệm lại đó.

Nhân viên sẽ phải chịu hậu quả tương tự như khi có kết quả xét nghiệm dương tính nếu từ chối việc kiểm 
tra hoặc xét nghiệm, không ký vào các mẫu biểu được yêu cầu, giả mạo xét nghiệm, làm giả mẫu hoặc từ 
chối hợp tác trong quá trình xét nghiệm để ngăn cản việc hoàn thành xét nghiệm. Nếu một nhân viên vi 
phạm chính sách, có kết quả dương tính với chất ma túy bị cấm hoặc xét nghiệm BAC từ 0.2% trở lên, 
người đó sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến tạm nghỉ việc không lương, cho đến và bao gồm cả việc chấm 
dứt việc làm. Nếu ứng viên vi phạm chính sách thì sẽ bị rút lại đề xuất tuyển dụng.

Nơi làm việc không có ma túy

ÁP DỤNG
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HÀNH VI BỊ CẤM
Các hành vi sử dụng, sở hữu, bán, buôn bán và/hoặc chào bán rượu, ma túy hoặc chất gây say bất hợp 
pháp là vi phạm chính sách về nơi làm việc không có ma túy.

THÔNG BÁO VỀ VỀ VIỆC KẾT ÁN
Như một điều kiện làm việc, nhân viên phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách và thông báo cho 
Người phụ trách (Nhóm Nhân sự) nếu bị bắt giữ hoặc kết án khinh tội hoặc trọng tội về ma túy không 
muộn hơn 5 (năm) ngày theo lịch sau khi bị kết án. Nếu không báo cáo (khinh tội hoặc trọng tội về ma 
túy) trong khoảng thời gian quy định, nhân viên có thể bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Công ty sẽ có 
hành động thích hợp trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày thông báo. Các cơ quan hợp đồng liên bang 
sẽ được thông báo khi thích hợp.

LỤC SOÁT
Ra vào một cơ sở HMI/GMR đồng nghĩa với việc bạn cho phép lục soát và kiểm tra. Nếu một cá nhân bị 
nghi ngờ vi phạm chính sách về nơi làm việc không có ma túy, họ có thể bị yêu cầu lục soát hoặc kiểm tra 
bất cứ lúc nào. Việc lục soát có thể được thực hiện đối với túi và quần áo, tủ khóa, ví, cặp công tác và hộp 
đựng đồ ăn trưa, bàn và khu vực làm việc, xe cộ và thiết bị.

SỬ DỤNG RƯỢU TRONG CA LÀM VIỆC
Tất cả nhân viên không được phép uống rượu vào bất cứ thời điểm nào trong ca làm việc, kể cả uống 
trong giờ nghỉ. Nhân viên không được phép sở hữu một bình rượu đang mở tại bất kỳ địa điểm hoặc văn 
phòng làm việc nào của HMI/GMR, tại bất kỳ cơ sở sản xuất nào của HMI/GMR và bất kỳ nơi nào trong 
khuôn viên Công ty HMI/GMR, kể cả trong bãi đậu xe.

HẬU QUẢ
Một trong những mục tiêu của chương trình nơi làm việc không có ma túy của Công ty là khuyến khích 
nhân viên thường xuyên tìm kiếm sự giúp đỡ về các vấn đề về rượu và/hoặc ma túy. Như đã nói, các cá 
nhân vi phạm chính sách sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Nếu ứng viên vi phạm chính sách về nơi làm việc không có ma túy, tất cả các đề xuất tuyển dụng sẽ bị 
rút lại. Ứng viên có thể nộp lại đơn xin việc sau 90 (chín mươi) ngày và phải thực hiện và có kết quả xét 
nghiệm ma túy đạt yêu cầu trước khi vào làm việc. Nhân viên đã bị sa thải hoặc nghỉ phép quá 30 (ba 
mươi) ngày được coi là người xin việc phải xét nghiệm ma túy.

TRỢ GIÚP
Công ty thừa nhận rằng nghiện rượu và ma túy là những căn bệnh có thể điều trị được. Công ty cũng hiểu 
rằng việc can thiệp và hỗ trợ sớm sẽ cải thiện sự thành công của quá trình phục hồi chức năng.

Chương trình và nơi làm việc không hút thuốc
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Để hỗ trợ nhân viên của mình, chính sách vè nơi làm việc không có ma túy của chúng tôi:

• Khuyến khích nhân viên tìm kiếm sự giúp đỡ nếu họ lo ngại rằng bản thân hoặc các thành viên gia đình 
có thể có vấn đề về ma túy và/hoặc rượu.
• Khuyến khích nhân viên sử dụng dịch vụ của các chuyên gia có trình độ trong cộng đồng để đánh giá 
mức độ nghiêm trọng của các vấn đề nghi ngờ về rượu hoặc ma túy và xác định các nguồn trợ giúp thích 
hợp.
• Đề nghị cung cấp cho tất cả nhân viên và thành viên gia đình của họ trợ giúp về các vấn đề về rượu và 
ma túy thông qua Chương trình Hỗ trợ Nhân viên (EAP).
• Cho phép sử dụng các ngày nghỉ dưỡng/nghỉ phép có hưởng lương còn lại để điều trị các vấn đề về rượu 
và ma túy
khác.

Mặc dù việc điều trị chứng nghiện rượu hoặc các chứng rối loạn do sử dụng ma túy khác có thể được 
chương trình phúc lợi của nhân viên đài thọ, trách nhiệm tài chính cuối cùng cho việc điều trị được đề nghị 
vẫn thuộc về nhân viên.

BẢO MẬT
Tất cả các thông tin xét nghiệm ma túy sẽ được lưu giữ trong hồ sơ bảo mật riêng biệt. Tất cả các thông 
tin mà Công ty nhận được thông qua chương trình nơi làm việc không có ma túy đều là thông tin mật. Chỉ 
những người có nhu cầu chính đáng được biết theo tất cả các luật và chính sách quản lý có liên quan mới 
được quyền tiếp cận các thông tin này.

CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM
Để có một nơi làm việc an toàn và hiệu quả không có ma túy thì sự hợp tác và chia sẻ trách nhiệm của 
nhân viên đóng vai trò quan trọng. Tất cả nhân viên bị cấm đi làm hoặc thực hiện nhiệm vụ khi khả năng 
thực hiện nhiệm vụ của họ bị suy giảm do sử dụng rượu hoặc các chất gây nghiện khác trong hoặc ngoài 
giờ làm việc.

KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN:
• Quan tâm đến làm việc trong một môi trường an toàn
• Hỗ trợ đồng nghiệp tìm kiếm sự giúp đỡ
• Sử dụng Chương trình Trợ giúp Nhân viên
• Báo cáo hành vi nguy hiểm cho người giám sát của mình

Thuốc lá/Sản phẩm thuốc lá điện tử
Nhân viên không được hút thuốc lá/thuốc lá điện tử tại các khu vực được quy định là cấm hút thuốc, nhất 
là các khu vực cấm hút thuốc/thuốc lá điện tử theo luật hiện hành. Cấm hút thuốc lá/thuốc lá điện tử trên 
tàu/tàu kéo. Nhân viên bị phát hiện hút thuốc lá/thuốc lá điện tử trên tàu/sà lan hoặc tàu kéo sẽ phải chịu 
các hình thức kỷ luật như sau:

Vi phạm lần đầu: Nhân viên sẽ nhận được một cảnh báo bằng văn bản (lưu hồ sơ của nhân viên).
Vi phạm lần thứ hai: Đình chỉ làm việc một ngày không lương.
Vi phạm lần thứ ba: Chấm dứt việc làm.

Nơi làm việc không có ma túy
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Để đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên, 
khách và các cơ sở của Công ty, chỉ những 
khách đã đăng ký và được phép mới được vào 
nơi làm việc. Việc hạn chế khách không được 
phép giúp đảm bảo an ninh, giảm trách nhiệm 
bảo hiểm, bảo vệ thông tin mật, bảo vệ phúc lợi 
của nhân viên và tránh những phiền nhiễu tiềm 
ẩn. Tất cả khách đến cơ sở phải đăng ký và xuất 
trình giấy tờ tùy thân tại cổng an ninh khi đến.

Khách đến thăm nơi làm việc

Sử dụng Điện thoại Di động
Chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được phép 
mang và sử dụng điện thoại di động cho các mục đích 
liên quan đến công ty khi ở trong xưởng đóng tàu.

Nhân viên làm việc trong các khu vực nguy hiểm phải 
hạn chế sử dụng các thiết bị di động (điện thoại di 
động, máy tính bảng, v.v.) vì làm như vậy có thể gây ra 
nguy cơ mất an toàn và/hoặc an ninh đáng kể. Việc 
sử dụng điện thoại di động không được khiến người 
dùng hoặc những người khác phân tâm khỏi trách 
nhiệm công việc của mình.

Các cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn cá nhân 
quá nhiều trong ngày làm việc, bất kể thiết bị được sử 
dụng là gì, có thể ảnh hưởng đến năng suất của nhân 
viên và gây mất tập trung cho người khác. Nhân viên 
phải giải quyết các vấn đề cá nhân ngoài thời gian 
làm việc và đảm bảo rằng bạn bè và các thành viên 
trong gia đình đều biết về chính sách này. Các trường 
hợp ngoại lệ có thể được chấp nhận trong các tình 
huống khẩn cấp và được sự chấp thuận trước của 
quản lý.

Xử lý kỷ luật: Nếu liên tục sử dụng điện thoại di động 
vào các thời điểm không thích hợp hoặc làm mất 
tập trung vào công việc, nhân viên sẽ bị đuổi về nhà 
trong thời gian còn lại của ngày mà không được trả 
lương và Công ty sẽ có một thông báo cảnh báo bằng 
văn bản lưu trong hồ sơ của người đó. Nếu vi phạm 
Chính sách này và phải nhận cảnh báo nhiều lần, 
nhân viên có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt việc làm.

Ảnh hưởng cá nhân
GMR/PSI không chịu rủi ro đối với bất kỳ tổn 
thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản cá nhân. 
Nhân viên nên đảm bảo rằng các hợp đồng bảo 
hiểm cá nhân của riêng họ có bao gồm việc mất 
mát bất kỳ vật dụng nào để quên trong khuôn 
viên GMR.

Diện mạo chuyên nghiệp là điều quan trọng bất cứ khi nào bạn tiếp xúc với khách hàng hoặc khách 
hàng tiềm năng. Nhân viên phải có diện mạo và ăn mặc phù hợp với doanh nghiệp của chúng ta nói 
chung và vị trí của mình nói riêng. Những trang phục sau đây được coi là trang phục làm việc không 
phù hợp:

•  Quần áo không an toàn cho công việc được giao của nhân viên
•  Quần short có gấu dài quá đầu gối
•  Váy ngắn
•  Áo quai dây mảnh hoặc váy mỏng có dây buộc hở cổ
•  Áo ngắn hở rốn
•  Giày hở mũi (chỉ áp dụng với nhân viên ở xưởng)
•  Quần áo có in chữ, cử chỉ hoặc quảng cáo không phù hợp hoặc mang tính xúc phạm

Hình ảnh diện mạo cá nhân nơi công cộng
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Sử dụng máy tính, email và Internet

Tất cả các thiết bị, máy chủ và mạng liên quan đến công nghệ đều được Công ty cung cấp để sử dụng 
trong giờ làm việc cho mục đích công việc. Do đó, bất kỳ dữ liệu nào được tạo, truyền, nhận, in, sao chép 
từ hoặc chứa trong Hệ thống, bao gồm tất cả các thông tin trao đổi qua email, đều là tài sản độc quyền 
của Công ty.

Nhân viên không được mong đợi về sự riêng tư đối với bất kỳ tin nhắn, tệp, dữ liệu, tài liệu, cuộc trò 
chuyện qua điện thoại, bài đăng trên mạng xã hội, tin nhắn hoặc bất kỳ loại hoặc hình thức thông tin hoặc 
liên lạc nào khác được truyền đến, nhận, in từ, lưu trữ hoặc ghi lại trong hệ thống. Công ty có quyền giám 
sát, chặn và xem xét tất cả dữ liệu liên quan đến hệ thống và hoạt động trên hệ thống và bất kỳ thiết bị 
được kết nối nào khi cần thiết mà không cần thông báo. Quyền giám sát, chặn và xem xét này áp dụng 
cả với các thiết bị điện tử cầm tay do công ty trả tiền hoặc do công ty phát, bao gồm điện thoại di động, 
máy tính bảng hoặc máy tính xách tay. Trong trường hợp sử dụng điện thoại di động do công ty trả tiền, 
nhân viên không được mong đợi có quyền riêng tư đối với các bản ghi cuộc gọi, nhật ký cuộc gọi, lịch sử 
trình duyệt, hình ảnh, tin nhắn thoại hoặc tin nhắn văn bản.

Nhân viên không được phép chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu với bất kỳ nhân viên nào khác (ngoại 
trừ nhân viên được giao trách nhiệm hỗ trợ công nghệ thông tin). Đôi khi, người giám sát có thể cần truy 
cập vào tài khoản email của nhân viên để giải quyết các vấn đề công việc nhạy cảm về mặt thời gian. Nếu 
việc trả lời thư thông qua tài khoản email của đồng nghiệp là cần thiết, người nhận phải được thông báo 
cụ thể về danh tính của người trả lời.

Vui lòng không sử dụng các thiết bị hoặc hệ thống do công ty phát hành cho bất kỳ thông tin liên lạc nào 
mà bạn muốn được giữ kín hoặc bảo mật với Công ty. Bất kỳ nhân viên nào cố gắng vô hiệu hóa hoặc 
phá vỡ các biện pháp an ninh của Công ty đều phải chịu kỷ luật đến mức chấm dứt hợp đồng. Nhân viên 
không nên kỳ vọng vào quyền riêng tư đối với lịch sử trình duyệt web hoặc đối với các tệp và hình ảnh 
được lưu trữ trên máy tính của công ty. Công ty nghiêm cấm tải các nội dung vi phạm, phỉ báng, tục tĩu 
hoặc bất hợp pháp hoặc xúc phạm lên các máy tính và thiết bị của Công ty. Người quản lý công nghệ 
thông tin có thể tùy ý xóa mọi nội dung do người dùng tạo khỏi các thiết bị của công ty.

Không bao giờ được phép sử dụng Internet (bao gồm cả mạng xã hội) để truy cập các trang web khiêu 
dâm, tục tĩu, “thù địch” hoặc bất kỳ trang web nào khác có thể vi phạm luật pháp hoặc chính sách của 
Công ty về chống quấy rối và phân biệt đối xử. Nhân viên không được phép truyền, nhận hoặc lưu giữ 
các thông báo hoặc dữ liệu có chứa các nội dung tục tĩu, khiêu dâm hoặc đe dọa.
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Mạng xã hội

Tại HMI, chúng tôi hiểu rằng mạng xã hội có thể là một cách thú vị và bổ ích để chia sẻ cuộc sống và ý 
kiến của bạn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trên khắp thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội 
cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định và mang theo những trách nhiệm nhất định. Để giúp bạn đưa ra các 
quyết định có trách nhiệm về việc sử dụng mạng xã hội, chúng tôi đã thiết lập các nguyên tắc này để sử 
dụng mạng xã hội một cách phù hợp.

Trong thế giới truyền thông điện tử đang mở rộng nhanh chóng, mạng xã hội có thể có nhiều ý nghĩa. 
Mạng xã hội bao gồm tất cả các phương tiện giao tiếp hoặc đăng các thông tin hoặc nội dung thuộc bất 
kỳ loại nào trên Internet, bao gồm web log hoặc blog, tạp chí hoặc nhật ký của chính bạn hoặc của người 
khác, trang web cá nhân, mạng xã hội hoặc trang web sở thích, bảng thông báo trên web hoặc phòng 
trò chuyện, có hoặc không liên kết hoặc liên kết với Công ty, cũng như bất kỳ hình thức giao tiếp điện tử 
nào khác.

Cuối cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì bạn đăng trực tuyến. Trước khi tạo nội dung trực 
tuyến, hãy xem xét một số rủi ro và sự tưởng thưởng liên quan. Hãy nhớ rằng nếu có hành vi ảnh hưởng 
xấu đến hiệu suất công việc của bản thân bạn và của các nhân viên đồng nghiệp hoặc ảnh hưởng xấu đến 
nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, những người làm việc thay mặt cho Công ty, bạn có thể phải chịu 
hình thức kỷ luật tới mức tối đa là chấm dứt hợp đồng việc làm.

TÔN TRỌNG
Luôn công bằng và lịch sự với đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp hoặc những người làm việc thay 
mặt Công ty. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn có nhiều khả năng giải quyết được những phàn nàn liên quan 
đến công việc bằng cách nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp hoặc nói chuyện với Thành viên Nhóm 
Nhân sự hơn là đăng chúng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định đăng những lời phàn nàn 
hoặc chỉ trích, hãy tránh sử dụng trạng thái, ảnh, video hoặc âm thanh mà với một cách hợp lý có thể 
được xem là độc hại, tục tĩu hoặc đe dọa, làm mất uy tín của khách hàng, nhân viên, đồng nghiệp hoặc 
nhà cung cấp, hoặc việc đó có thể cấu thành hành vi quấy rối hoặc bắt nạt. Ví dụ về hành vi đó có thể 
bao gồm các bài đăng xúc phạm nhằm cố ý làm tổn hại đến danh tiếng của người khác hoặc các bài đăng 
có thể góp phần tạo ra môi trường làm việc thù địch trên cơ sở chủng tộc, giới tính, khuyết tật, tôn giáo 
hoặc bất kỳ trạng thái nào khác được pháp luật hoặc chính sách của công ty bảo vệ.

TRUNG THỰC VÀ CHÍNH XÁC
Hãy chắc chắn rằng bạn luôn trung thực và chính xác khi đăng thông tin hoặc tin tức, và nếu bạn mắc sai 
lỗi, hãy nhanh chóng sửa chữa. Hãy công khai về bất kỳ bài đăng trước đây nào mà bạn đã thay đổi. Hãy 
nhớ rằng Internet lưu trữ hầu hết mọi thứ; do đó, ngay cả những bài đã bị xóa cũng có thể được tìm ra. 
Không bao giờ đăng các thông tin hoặc tin đồn mà bạn biết là sai sự thật về Công ty, đồng nghiệp, khách 
hàng, nhà cung cấp, những người làm việc đại diện cho Công ty hoặc đối thủ cạnh tranh.
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Chào mời/Phân phát
Nghiêm cấm việc chào mời trong thời gian làm việc của nhân viên chào mời và được chào mời; cấm phân 
phát tài liệu trong các khu vực làm việc và các khu vực không làm việc (ví dụ như phòng nghỉ) trong thời 
gian làm việc của nhân viên phân phát và được phân phát tài liệu. Nhân viên không được sử dụng thiết bị 
của công ty cho các mục đích chào mời hoặc phân phát. Nghiêm cấm việc chào mời và phân phát tài liệu 
của những người không phải là nhân viên trong địa phận của công ty.

Mạng xã hội
CHỈ ĐĂNG CÁC NỘI DUNG PHÙ HỢP VÀ TÔN TRỌNG

Duy trì tính bảo mật của các bí mật kinh doanh và thông tin cá nhân hoặc thông tin mật của Công ty. Bí 
mật thương mại có thể bao gồm các thông tin liên quan đến dự án, quy trình, sản phẩm, bí quyết và công 
nghệ. Không đăng các báo cáo nội bộ, chính sách, quy trình hoặc các thông báo mật liên quan đến kinh 
doanh nội bộ khác. Tôn trọng các luật về công khai tài chính. Việc cung cấp hoặc đưa ra “lời khuyên” về 
thông tin nội bộ cho người khác là bất hợp pháp. Không tạo liên kết từ blog, trang web hoặc trang mạng 
xã hội khác của bạn đến trang web của Công ty mà không xác định mình là nhân viên của Công ty.

Chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân của bạn. Không bao giờ tự nhận mình là người phát ngôn của Công ty. Nếu 
Công ty là đối tượng của nội dung mà bạn đang tạo, hãy rõ ràng và cởi mở về thực tế rằng bạn là nhân 
viên và nói rõ rằng quan điểm của bạn không đại diện cho quan điểm của Công ty, đồng nghiệp, khách 
hàng, nhà cung cấp hoặc những người làm việc trên đại diện cho Công ty. Nếu bạn xuất bản blog hoặc 
đăng bài trực tuyến liên quan đến công việc bạn làm hoặc các chủ đề liên quan đến Công ty, hãy nói rõ 
rằng bạn không phát biểu thay mặt Công ty.

Hạn chế sử dụng mạng xã hội trong thời gian làm việc, trừ khi nó liên quan đến công việc và được người 
quản lý của bạn cho phép. Không sử dụng địa chỉ email của Công ty để đăng ký trên các mạng xã hội, blog 
hoặc các công cụ trực tuyến khác để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Việc quay video hoặc chụp ảnh các hoạt động làm việc trong xưởng là vi phạm chính sách mạng xã hội 
của Công ty, trừ khi được sự chấp thuận trước của giám sát. Mục tiêu của quy định cấm này là để bảo 
vệ các cơ sở có thể liên quan đến các thiết bị và quy trình mật hoặc độc quyền. Bất kể các quy định nêu 
trên, các video và hình ảnh được chụp trong quá trình thực hiện một hoạt động phối hợp được bảo vệ, 
ví dụ như chụp ảnh các hành vi vi phạm sức khỏe và an toàn hoặc ghi lại các thực hành lao động không 
công bằng, vẫn được phép.

Cấm hành vi trả đũa. Công ty nghiêm cấm các hành động tiêu cực đối với bất kỳ nhân viên nào vì đã báo 
cáo hành vi vi phạm có thể xảy ra với chính sách này hoặc hợp tác trong một cuộc điều tra. Bất kỳ nhân 
viên nào trả đũa một nhân viên khác vì đã báo cáo hành vi có thể vi phạm chính sách này hoặc đã hợp 
tác trong một cuộc điều tra sẽ phải chịu hình thức kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt việc làm.

Các bài đăng không phù hợp có thể bao gồm nhận xét mang tính phân biệt đối xử, quấy rối và đe dọa 
bạo lực hoặc các hành vi không phù hợp hoặc trái pháp luật tương tự sẽ không được dung thứ và có thể 
khiến người đăng bị kỷ luật lên tới và bao gồm cả việc chấm dứt việc làm.
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Các thành viên trong nhóm sản xuất phải kiểm tra Lịch nhân viên GMR và PSI được đăng trên 
trang web Chỉ dành cho nhân viên của HMI hàng ngày để xác nhận tình trạng báo cáo công việc 
của mỗi ngày. Tất cả các thành viên trong nhóm có lịch làm việc phải báo cáo đúng thời gian đã 
định, sẵn sàng bắt đầu công việc vào thời gian bắt đầu của ca làm việc theo lịch. Một số phòng 
không đăng lịch trực tuyến. Vui lòng kiểm tra với người giám sát về lịch làm việc của bạn.

Chuyên cần; Đúng giờChuyên cần; Đúng giờ

Công ty lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất hàng ngày của mình với kỳ 
vọng rằng các nhân viên có lịch làm việc sẽ đến làm việc theo lịch. Vì lý do này, 
tất cả nhân viên cần đi làm đầy đủ và đến đúng giờ để duy trì hiệu quả hoạt động 
trong Công ty. Các thành viên trong nhóm phải quan tâm để giảm thiểu sự vắng 
mặt đột xuất hàng ngày. Việc vắng mặt ngoài dự kiến của nhân viên, đôi khi có 
thể hiểu được là không thể tránh khỏi, làm gián đoạn lịch quy trình công việc và 
làm chậm việc hoàn thành các hạng mục công việc của khách hàng.
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Chính sách chuyên cần
Việc vắng mặt hoặc đến muộn (đột xuất) trong cùng ngày phải được báo cáo không muộn hơn một giờ 
trước khi bắt đầu ca làm việc theo lịch bằng cách sử dụng Thông báo chấm công cho nhân viên của GMR 
& PSI qua trang web Chỉ dành cho nhân viên của HMI. Hình dưới đây trình bày một cách thức đơn giản 
để thông báo cho Công ty và Người giám sát trong trường hợp vắng mặt ngoài ý muốn. Nhấp vào “Gửi” 
để hoàn thành các thông báo cần thiết.

Không đến làm việc khi lịch làm việc mà không thông báo cho Công ty là một hành vi không bao giờ được 
chấp nhận. Vi phạm một lần có thể khiến người vi phạm phải chịu kỷ luật đến mức tối đa là chấm dứt việc 
làm.

Nhân viên phải chấm công giờ ra (đối với nhân viên không được miễn trừ) hoặc thông báo cho Giám sát 
(đối với nhân viên được miễn trừ) khi rời khỏi nơi làm việc trước khi kết thúc ca làm việc. Đối với nhân 
viên sản xuất theo giờ, việc rời khỏi cơ sở an toàn vào giờ nghỉ ăn ca được coi là rời khỏi cơ sở. Nhân viên 
không được miễn trừ ra khỏi cổng chính trong ca làm việc hoặc vào giờ nghỉ ăn ca phải bấm giờ ra/giờ 
vào bằng cách sử dụng đồng hồ bấm giờ đặt tại Nhà bảo vệ hoặc trên các đồng hồ bấm giờ trên các máy 
trạm để bàn.
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Tiền lươngTiền lương

Ngày trả lương
Tất cả nhân viên được trả lương hàng tuần vào hoặc trước ngày thứ Sáu của tuần tiếp theo. Trong trường 
hợp ngày trả lương theo lịch định kỳ rơi vào ngày nghỉ lễ, nhân viên sẽ nhận được lương vào ngày làm việc 
trước đó, vào thứ Hai đến thứ Sáu. Toàn bộ tiền lương của Công ty được phát thông qua hình thức gửi 
tiền trực tiếp. Không có séc giấy hoặc phiếu lương nào được phát. Hệ thống thanh toán không cần giấy 
tờ dựa trên web cung cấp thông tin chi tiết được chia thành từng khoản bao gồm số giờ được trả lương, 
mức lương, tổng tiền lương, các khoản khấu trừ và số tiền thực được nhận. Nhân viên được khuyến khích 
đăng ký và sử dụng nguồn lực Payless Pay.

Nhân viên cần liên hệ ngay với Phòng Kế toán nếu phát hiện sai sót trong thông báo lương.

“Công ty thừa nhận rằng sự tồn tại của Công ty phần lớn nhờ vào lòng trung thành và sự 
hợp tác của các cá nhân, bao gồm các nhân viên của Công ty.”

- Trích từ Sổ tay Nhân viên gốc của Hendry Corporation

Ghi chép chính xác thời gian làm việc là trách nhiệm của mọi nhân viên. Thời gian đã làm việc là thời gian 
thực tế dành cho công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao. Các nhân viên không được miễn trừ nên 
bấm giờ vào trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào.

Nhân viên có thẩm quyền sẽ xem xét bảng chấm công mỗi tuần. Bất kỳ thay đổi nào đối với bảng chấm 
công của nhân viên đều phải được sự đồng ý của giám sát.

Thẻ chấm công. Các nhân viên không được miễn trừ sẽ được cấp thẻ chấm công vào ngày đầu tiên đi 
làm. Nhân viên sẽ được hướng dẫn cụ thể cách sử dụng và hướng dẫn khắc phục những sự cố hư hỏng 
thường gặp. Đồng hồ bấm giờ là một công cụ hợp pháp. Nhân viên có hành vi thay đổi, làm sai lệch, giả 
mạo thẻ chấm công, bảng chấm công hoặc chấm công vào bảng chấm công của người khác trong nhóm 
sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm trọng, bao gồm cả việc chấm dứt việc làm.

Thời gian báo cáo và mức lương tối thiểu. Bất cứ khi nào một nhân viên được gọi trở lại làm việc sau khi 
đã kết thúc ca làm việc 8 giờ (trừ khi ca làm việc được quản lý rút ngắn, ví dụ như do thời tiết hoặc công 
việc đã hoàn thành), họ sẽ nhận được lương tối thiểu cho hai giờ, ngay cả khi làm việc ít thời gian hơn 
thế. Nếu nhân viên làm việc nhiều hơn hai giờ thì sẽ được trả lương cho số giờ thực tế đã làm việc. Đối 
với một ngày làm việc theo lịch trình thường xuyên, một nhân viên sẽ chỉ được trả cho thời gian thực tế 
đã làm việc. Không áp dụng lương tối thiểu 2 giờ cho những ngày làm việc theo lịch trình thường xuyên.

Nếu bất kỳ lúc nào bạn tin rằng có sai sót trong việc tính lương, hoặc nếu lương của bạn không đủ tất cả 
số giờ bạn đã làm việc, hãy liên hệ ngay với giám sát của bạn hoặc Bộ phận Kế toán.

Cách tính thời gian làm việc
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Quản lý và lưu trữ hồ sơ

Nhân viên có thể yêu cầu nghỉ phép có hưởng lương và không hưởng lương thông qua hệ thống chấm 
công HMI. Các ngày nghỉ đã được lên lịch trước và được phê duyệt sẽ có trong Lịch chấm công của người 
quản lý, được bộ phận Kế toán và Nhân sự lưu giữ trên cơ sở toàn công ty. Hệ thống Paperless Pay cung 
cấp một nền tảng, nơi nhân viên có thể xem xét số giờ PTO tích lũy hàng năm còn lại cho đến hiện tại và 
số dư cho mỗi kỳ trả lương.

Lập kế hoạch nghỉ phép có hưởng lương và không hưởng lương

Có thể truy cập bảng tổng hợp Yêu cầu Nghỉ phép Time Clock Plus trên máy tính cá nhân của nhân viên 
hoặc trên các máy trạm chuyên dụng đặt tại phòng nhân sự và trong phòng của Quản đốc.

Nhân viên toàn thời gian được tích lũy một số giờ nghỉ được trả lương đã định mỗi tuần. Nhân viên có thể 
phân chia số ngày nghỉ PTO để sử dụng cho các ngày nghỉ dưỡng và nghỉ việc cá nhân có hưởng lương; 
hoặc để nghỉ bù trong thời gian phải nghỉ làm do cơ sở đóng cửa vì lý do thời tiết hoặc thiếu việc.

Chính sách PTO của HMI cho phép nhân viên yêu cầu sử dụng các ngày nghỉ được trả lương hoặc không 
được trả lương theo lịch trước thông qua ứng dụng chấm công Time Clock Plus. Nghỉ có hưởng lương và 
không hưởng lương theo lịch sắp trước và được phê duyệt trước giúp Công ty có kế hoạch về lao động 
tốt hơn, do đó ít gây gián đoạn hơn cho quy trình làm việc. Các ngày nghỉ theo lịch thông báo trước, sau 
khi được chấp thuận, vẫn có trong lịch Chấm công. Nhân viên không phải làm gì thêm vào ngày nghỉ nếu 
đã được quản lý phê duyệt trước về các ngày nghỉ theo yêu cầu.

Nhân viên có thể chuyển tối đa 80 giờ PTO chưa sử dụng từ năm hiện tại sang năm sau. Mỗi lần nghỉ 
không được quá hai tuần, trừ trường hợp đột xuất. Nếu muốn nghỉ hơn hai tuần liên tiếp, nhân viên phải 
gửi văn bản yêu cầu ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đó.

Nghỉ phép có hưởng lương (PTO); Nghỉ dưỡng; Nghỉ việc cá nhân



32

Phiếu lương điện tử Paperless Pay

Paperless Pay W-2; Tax Forms

Công ty sử dụng dịch vụ phiếu lương điện tử không cần giấy tờ. Bạn được yêu cầu tạo thông tin đăng 
nhập và đăng nhập vào Paperless Pay để xem phiếu lương, thông tin tiền lương và thuế cũng như số dư 
PTO.

4400668183410424
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Làm thêm giờ
Tiền lương làm thêm giờ được trả cho nhân viên không được miễn trừ theo quy định của liên bang và tiểu 
bang, bao gồm cả Đạo luật về Tiêu chuẩn Lao động Công bằng. Trong mọi trường hợp, nhân viên không 
được miễn trừ sẽ nhận được gấp rưỡi mức lương thông thường của họ cho tất cả số giờ làm việc vượt 
quá 40 giờ mỗi tuần. Do tính chất công việc của Công ty, nhân viên phải sẵn sàng làm việc ngoài giờ. Nhân 
viên nên hiểu rằng việc làm thêm giờ bao gồm cả các ca làm việc vào cuối tuần và ngày lễ. Giờ làm việc 
được thiết lập theo yêu cầu của khối lượng công việc, quy trình sản xuất, nhu cầu của khách hàng và việc 
quản lý hiệu quả nguồn nhân lực. Khi có thể, trước tiên Công ty sẽ cố gắng sắp xếp việc làm thêm giờ trên 
cơ sở tự nguyện. Từ chối làm việc ngoài giờ là căn cứ để kỷ luật hoặc chấm dứt việc làm.

Làm thêm giờ sẽ được trả bằng 1 ½ lần mức lương theo giờ của 40 giờ đầu tiên làm việc trong một tuần 
nhất định (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật) của nhân viên đó.

Riêng đối với các công việc khách hàng, thời gian làm thêm giờ sẽ được trả bằng hai lần mức lương theo 
giờ của nhân viên cho tất cả các giờ làm việc vào Chủ Nhật của một nhân viên hội đủ điều kiện. Để hội 
đủ điều kiện:

1. Nhân viên phải làm việc tối thiểu 8 giờ mỗi ngày trong 6 ngày trước đó (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy). 

2. Nhân viên phải làm việc tối thiểu 8 giờ vào Chủ Nhật, trừ khi ngày làm việc bị 
rút ngắn do trời mưa, quyết định của quản lý hoặc do đã hoàn thành công việc. 

3. Ngày PTO và ngày nghỉ lễ có lương được tính vào yêu cầu về giờ làm ở mục 1 và 2 ở trên.

4. Nhân viên sẽ được chấm công cho những giờ không làm việc do luân chuyển, trời mưa hoặc các trường 
hợp tương tự nằm ngoài tầm kiểm soát của nhân viên khiến nhân viên không thể làm việc trong giờ đã 
định.

Các công việc cần thực hiện và khẩn cấp vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật: Quản lý có quyền, tùy theo từng 
trường hợp, xác định xem sẽ thanh toán ở mức gấp rưỡi hay gấp đôi. Lương thêm giờ gấp đôi chỉ được 
trả cho các công việc về khách hàng. Quản lý có quyền, tùy theo từng trường hợp, xác định xem một công 
việc có được coi là công việc về khách hàng hay không.

Nhân viên làm việc theo giờ phải được sự cho phép của người giám sát trước khi làm việc ngoài giờ.
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Phân bố thời gian làm thêm giờ

Điều kiện để được tăng lương theo giờ hoặc lương hàng năm của mỗi nhân viên sẽ được xác định dựa 
trên trình độ kỹ năng và hiệu suất làm việc của họ. Hiệu suất bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) hành vi 
thông qua việc tuân thủ sổ tay này và các chính sách, hệ thống, quy trình và quy tắc của công ty; (ii) khả 
năng đáp ứng hoặc vượt yêu cầu nhiệm vụ theo mô tả công việc và các mục tiêu liên quan; và (iii) phát 
triển cá nhân. Mặc dù phạm vi tiền lương và biểu lương theo giờ của Công ty được điều chỉnh liên tục, 
nhưng không đảm bảo tăng hàng năm.

Tăng lương

GMR phân bổ thời gian làm thêm giờ hàng ngày và cuối tuần một cách bình đẳng giữa các nhân viên 
theo loại tương ứng trong từng bộ phận và ca làm việc, miễn là những nhân viên đó luôn sẵn sàng 
làm việc ngoài giờ và kỹ năng và khả năng của họ phù hợp với phạm vi công việc cần hoàn thành. Nói 
chung, nhân viên sẽ được thông báo ngay khi có cơ hội làm thêm giờ. Quản đốc hoặc giám sát của bộ 
phận sẽ phân bổ thời gian làm thêm giờ cho các nhân viên tương ứng, trừ khi cần có các nhiệm vụ đặc 
biệt do tính chất công việc bắt buộc. Nhân viên được giao và đang làm một công việc cụ thể hoặc các 
công việc đòi hỏi phải làm thêm giờ có thể tiếp tục (hoặc có thể được yêu cầu tiếp tục) bất kể phân bổ 
làm thêm giờ vì họ đã quen với công việc và để tránh gián đoạn sản xuất.

Cơ hội làm thêm giờ bao gồm tất cả thời gian làm thêm giờ thực sự đã làm cũng như từ chối và không 
thể sẵn sàng làm việc. Một nhân viên vắng mặt tại nơi làm việc khi được cử làm thêm gờ thì được coi 
là không thể sẵn sàng làm việc.

Nhân viên mới khi kết thúc thời gian thử việc sẽ được coi là có phần trong tổng số giờ làm thêm bằng 
với nhân viên trong bộ phận đó có số giờ làm việc cao nhất.

Tất cả các so sánh cơ hội làm thêm giờ sẽ được phân bổ ban đầu giữa các nhân viên trong cùng một bộ 
phận, sau đó phân bổ lần thứ hai cho các bộ phận khác.

Tất cả nhân viên nên duy trì các cách thức liên lạc hiện tại với quản đốc và người giám sát của mình. 
Nếu bạn có thắc mắc về các cơ hội làm thêm giờ sắp tới, hãy liên hệ với người giám sát trực tiếp của 
mình.
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Đào tạo; Phát triển chuyên môn

Các buổi đánh giá hiệu suất và lập kế hoạch

Công ty ghi nhận giá trị của sự phát triển nghề nghiệp và sự phát triển bản thân cho nhân viên. Các nhân 
viên thuộc bộ phận hành chính và quản lý nên thảo luận về các mối lo ngại về việc đào tạo hoặc giáo dục 
thường xuyên với người giám sát của mình, và thiết lập một chương trình phát triển chuyên môn chính 
thức thành các mục tiêu nghề nghiệp hàng năm.

Các nhân viên trong nhóm sản xuất cần tận dụng các cơ hội đào tạo tại chỗ để nâng cao và mở rộng bộ 
kỹ năng của mình.

Công ty có quyền tiến hành các buổi đánh giá hiệu suất và lập kế hoạch với tất cả nhân viên làm việc toàn 
thời gian và bán thời gian thường xuyên. Người giám sát có thể tiến hành các buổi đánh giá hiệu suất và 
lập kế hoạch không chính thức thường xuyên hơn nếu họ chọn như vậy. Quy trình, hình thức và lịch đánh 
giá hiệu suất có sự khác nhau tùy theo loại nhân viên.

Các buổi đánh giá hiệu suất và thiết lập mục tiêu được thiết kế để người giám sát và nhân viên thảo luận 
về nhiệm vụ công việc hiện tại, khuyến khích và nhận ra các đặc điểm, đồng thời thảo luận về các phương 
pháp tiếp cận tích cực, có mục đích để đạt được các mục tiêu liên quan đến công việc. Nhân viên và giám 
sát cùng nhau thảo luận về các cách mà nhân viên có thể hoàn thành mục tiêu hoặc học các kỹ năng mới. 
Các buổi lập kế hoạch này được sắp xếp để nhân viên và người giám sát của mình đưa ra và thống nhất 
các mục tiêu, kỹ năng và lĩnh vực mới cần cải thiện.

Nhìn chung, Công ty liên kết việc tăng lương với sự kết hợp các yếu tố liên quan đến công việc gồm kỹ 
năng, hành vi, hiệu suất và sự phát triển. Nhân viên sản xuất có thể được tăng mức lương giờ khi chứng 
minh được sự thành thạo trong các kỹ năng hoặc quy trình mới có được. Đối với các thành viên trong 
nhóm Giám sát và Hành chính, các buổi đánh giá hiệu suất và thiết lập mục tiêu sẽ có ảnh hưởng trực tiếp 
đến mọi thay đổi đối với tiền lương của bạn. Vì lý do này, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho các đánh 
giá này một cách cẩn thận và tham gia các cuộc đánh giá một cách đầy đủ.
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XÁC NHẬN CỦA NHÂN VIÊNXÁC NHẬN CỦA NHÂN VIÊN
Tôi, _______________________________________ (tên nhân viên), xác nhận rằng vào ___________ 
 (ngày), tôi đã nhận được một bản sao Sổ tay Công ty (“Sổ tay”) và tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các 
nội dung của Sổ tay. Tôi hiểu rằng Công ty có toàn quyền quyết định tối đa được pháp luật cho phép để 
giải thích, quản lý, thay đổi, sửa đổi hoặc xóa bỏ các quy tắc, quy định, quy trình và lợi ích có trong Sổ tay 
bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Không có tuyên bố hoặc phát ngôn nào của người giám sát/
người quản lý hoặc bất kỳ nhân viên nào khác, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, có thể bổ sung hoặc sửa 
đổi Sổ tay này. Tôi cũng hiểu rằng mọi chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ quy tắc, quy định, thủ tục nào 
của Công ty trong Sổ tay sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của Công ty về các việc đó trong tương lai.

Tôi hiểu rằng, trừ khi tôi có hợp đồng lao động bằng văn bản được ký bởi đại diện Công ty được ủy quyền, 
tôi được tuyển dụng tự nguyện và chính sách này không sửa đổi tình trạng việc làm tự nguyện của tôi. Nếu 
tôi có hợp đồng lao động bằng văn bản được ký bởi đại diện Công ty được ủy quyền và Sổ tay này mâu 
thuẫn với các điều khoản trong hợp đồng lao động của tôi, tôi hiểu rằng các điều khoản trong hợp đồng 
lao động của tôi sẽ được ưu tiên áp dụng.

        _________________________________
        (Chữ ký của nhân viên)

        _________________________________
        Tên bằng chữ in)
      
        _________________
        (Ngày)




