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TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN 

873A Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp TpHCM 

 028 3588 3474                  028 3588 3475 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.HCM, ngày  28 tháng  5 năm 2018 

 

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 
 

         Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành 

năm 2012 đã được Quốc Hội khoá XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu 

lực thi hành từ 01/05/2013; 

         Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và có hiệu lực 

thi hành từ 01/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật 

Lao động; 

 Căn cứ Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực thi hành từ 08/8/2015;  

Căn cứ Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, có hiệu lực thi hành từ 15/9/2015; 

Căn cứ Quyết định số 4242/QĐ – UBND ngày 26/8/2014 của UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An 

thành công ty cổ phần; 

         Căn cứ sự thoả thuận giữa hai bên người sử dụng lao động và tập thể người lao động 

sau khi lấy ý kiến của tập thể người lao động trong Công ty; 

Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của mỗi bên, 

Chúng tôi gồm có: 

1. Đại diện Người sử dụng lao động: 

−  Ông :  HOÀNG THẾ BẢO 

−  Chức vụ : Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Trung An. 

2. Đại diện Tập thể Người lao động: 

−  Ông : ĐẶNG MINH HÙNG 

−  Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần cấp nước Trung An. 

    Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và cùng thoả thuận ký kết 

Thỏa ước lao động tập thể (gọi tắt là Thỏa ước) gồm 03 chương và 23 điều sau đây: 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Bản Thỏa ước lao động tập thể này (gọi tắt là Thỏa ước) quy định mối quan hệ lao 

động giữa Người sử dụng lao động với tập thể người lao động về quyền lợi, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực. 

2. Mọi trường hợp, vấn đề phát sinh liên quan đến quan hệ lao động không được quy 

định trong Thỏa ước này, sẽ được giải quyết theo các văn bản pháp luật về lao động hiện 

hành. 

3. Thỏa ước này công nhận hiệu lực thi hành của các Nội quy lao động, Quy chế và 

Quy định... được lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (cụ thể là Hội đồng Quản 

trị, Ban Giám đốc) ban hành để áp dụng đối với Người lao động làm việc tại Công ty Cổ 



   Trang 2 

phần Cấp nước Trung An (gọi tắt là Công ty). Trường hợp có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa 

Thỏa ước với Nội quy, Quy chế, Quy định... nêu trên thì áp dụng theo Thỏa ước này. 

4. Thỏa ước lao động tập thể này bao gồm cả các phần đính kèm, phụ lục sửa đổi, bổ 

sung được ký trong suốt thời gian còn hiệu lực theo quy định tại Điều 3 dưới đây. 

Điều 2. Đối tượng thi hành  

Thỏa ước này được áp dụng cho Người sử dụng lao động và toàn thể Người lao động 

làm việc tại Công ty.  

Trong Thỏa ước này, Người sử dụng lao động là Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước 

Trung An, Tập thể người lao động là toàn thể những người lao động làm việc tại tất cả 

phòng-ban-đội trực thuộc Công ty không phân biệt chức vụ, công việc, thời hạn của hợp 

đồng lao động. 

Điều 3. Thời hạn Thỏa ước 

1. Bản Thỏa ước này có hiệu lực trong thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày ký, và 

thay thế cho các Bản Thỏa ước đã ký trước đó. Sau 06 tháng kể từ ngày có hiệu lực, Thỏa 

ước có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của 

Công ty hoặc các thay đổi về quy định pháp luật, chính sách của nhà nước có liên quan. 

Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung, trong vòng 10 ngày, hai bên phải thỏa thuận xong và gửi 

thông báo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.HCM. 

2. Khi Thỏa ước hết thời hạn quy định, các bên tiến hành thương lượng để thống nhất 

ký kết Thỏa ước mới hoặc sửa đổi, bổ sung và gia hạn Thỏa ước này, đồng thời tiến hành 

đăng ký lại với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tiếp tục thực hiện. 

3. Sau 60 ngày kể từ ngày Thỏa ước hết hiệu lực, nếu các bên vẫn không thống nhất 

thỏa thuận việc tái ký thì Thỏa ước đương nhiên hết hiệu lực. Trong trường hợp này và tại 

thời điểm đó cho đến khi ký Thỏa ước mới, mọi vấn đề liên quan đến quan hệ lao động giữa 

Người sử dụng lao động và Người lao động sẽ được áp dụng các quy định pháp luật về lao 

động hiện hành để giải quyết. 

4. Trong thời gian chờ đợi quyết định thừa nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội, các điều khoản của Thỏa ước lao động này không trái với quy định của Nhà nước vẫn có 

hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Cam kết của Người sử dụng lao động bảo đảm quyền hoạt động của các tổ 

chức đoàn thể. 

1. Người sử dụng lao động bảo đảm quyền tự do tham gia hoạt động các tổ chức, đoàn 

thể (được Nhà nước thừa nhận) của Người lao động theo đúng quy định pháp luật liên quan, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

2. Chủ tịch Công đoàn là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của 

Tập thể người lao động. Vì vậy, Người sử dụng lao động phải tôn trọng và tạo điều kiện 

thuận lợi để Chủ tịch Công đoàn thực hiện trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung 

quy định tại Thỏa ước này, cũng như các quy chế, quy định của Công ty, quy định pháp luật 

có liên quan đến quan hệ lao động được áp dụng tại Công ty. 

Điều 5. Cam kết của Người lao động về việc chấp hành Nội quy lao động Công ty. 

1. Người lao động có trách nhiệm chấp hành đúng các nội dung quy định trong Hợp 

đồng lao động, Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể; 

        2. Thực hiện đúng quy trình giải quyết công việc, đặc biệt là các quy trình về an toàn, 

vệ sinh lao động trong Công ty. 

        3. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức kỷ luật lao động, hạn chế đến 

mức thấp nhất việc làm hư hỏng máy móc, tài sản của Công ty. 

        4. Phối hợp cùng công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất- kinh doanh, thực hành 

tiết kiệm, đảm bảo tiến độ công việc. 

        5. Không tham gia đình công, tranh chấp lao động tập thể trái quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG II 

NỘI DUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 

VIỆC LÀM  VÀ BẢO ĐẢM VIỆC LÀM 

 Điều 6. Việc làm và đảm bảo việc làm. 

          1. Người sử dụng lao động đảm bảo việc làm cho người lao động trong suốt thời gian 

có hiệu lực của hợp đồng.  

          2.  Thời gian nghỉ chờ việc do thiếu đơn hàng hay do lý do khách quan khác như điện 

nước thì Người lao động được trả 100% tiền lương theo hợp đồng lao động, nhưng không 

được thấp hơn lương tối thiểu vùng do nhà nước qui định. 

          3. Người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ 100% học phí khi Người lao động tham gia các 

khoá học nghề do Công ty yêu cầu và cam kết làm việc tại Công ty sau khi học nghề từ 02 

năm trở lên. 

          4. Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật lao động 

sẽ được tái ký HĐLĐ khi hết hạn hợp đồng. 

          5. Người lao động tham gia đình công trái pháp luật sẽ không được tái ký khi hết hạn 

HĐLĐ. 

Lưu ý: Công ty được ký HĐLĐ với người lao động đã nghỉ hưu làm lao động thời vụ, 

hoặc có thời hạn dưới 03 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ 

phép (nếu có) đã được tính gộp vào tiền lương, tiền công của Người lao động. Người sử 

dụng lao động có thể ký kết nhiều lần HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng đối với Người lao 

động đã nghỉ hưu trong trường hợp Người sử dụng có nhu cầu và Người lao động chấp 

thuận. 

Điều 7. Các chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc. 

1.  Trợ cấp thôi việc: 

Đối với các trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10 của Điều 36 Bộ luật Lao động, Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi 

việc cho Người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc 

được trợ cấp ½ tháng tiền lương.  

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian Người lao động đã làm 

việc thực tế (kể cả thời gian thử việc) cho Người sử dụng lao động trừ đi thời gian Người lao 

động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian 

làm việc đã được Người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc do chấm dứt HĐLĐ trước 

đó (nếu có).  

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng 

liền kề trước khi người lao động thôi việc. 

2.  Trợ cấp mất việc: 

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho Người lao động đã làm việc 

thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và 

Điều 45 của Bộ luật Lao động, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải 

bằng 02 tháng tiền lương tại Điều 49 của Bộ Luật Lao động. 

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian Người lao động đã làm 

việc thực tế cho Người sử dụng lao động trừ đi thời gian Người lao động đã tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được 

Người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc do chấm dứt các HĐLĐ trước đó (nếu có). 

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 

tháng liền kề trước khi Người lao động mất việc làm.  

Điều 8. Những ưu tiên dành cho Người lao động khi tuyển dụng hoặc ký lại HĐLĐ 

Khi Công ty có nhu cầu về tuyển dụng lao động, Công ty công khai tiêu chuẩn tuyển 

dụng và ưu tiên xem xét hồ sơ ứng viên là thân nhân (vợ, chồng, con) của Người lao động có 
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quá trình công tác tốt, làm việc lâu năm trong Công ty. Việc tuyển dụng các ứng viên nêu 

trên với điều kiện: ứng viên phải đạt các tiêu chuẩn chức danh tuyển dụng và đạt kết quả 

trong kỳ thi tuyển dụng đầu vào. 

Điều 9. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

         1. Công ty thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định tại Nội quy lao 

động đăng ký theo quy định của pháp luật. 

Công ty sẽ xem xét việc thanh toán tiền phép năm cho người lao động khi chưa nghỉ 

hết ngày phép hay sử dụng ngày nghỉ phép bảo lưu sang quý 1 năm sau nếu người lao động 

có đơn đề nghị. 

         2. Ngoài những ngày nghỉ việc riêng, hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật, 

người lao động còn được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong trường hợp sau: 

a) Người lao động kết hôn: nghỉ 4 ngày. 

b) Con của người lao động kết hôn: nghỉ 2 ngày. 

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng 

chết; con chết: nghỉ 04 ngày. 

d) Ông bà, anh chị em ruột mất: nghỉ 03 ngày; bố hoặc mẹ, anh, chị, em ruột kết hôn: 

nghỉ 01 ngày. 

      e) Vợ sinh con: Chồng được nghỉ theo quy định của Luật BHXH. 

      (Người lao động phải nộp cho công ty các giấy tờ hợp lệ: Giấy chứng sinh). 

      Điều 10. Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương 

         1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng định mức lao động, gửi Thang 

lương, bảng lương cho Cơ quan quản lý lao động theo quy định. Quy chế trả lương, trả 

thưởng được tập thể lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở góp ý và công khai cho 

Người lao động tại công ty biết. 

Căn cứ vào Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm và tình hình chi trả lương thực tế, Công 

ty xem xét trích Quỹ tiền lương để chi bổ sung lương cho Người lao động làm việc đủ 12 

tháng. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng sẽ tính tỷ lệ tương ứng theo số tháng thực 

tế làm việc. Điều kiện, mức thưởng sẽ căn cứ vào Quy chế trả thưởng của công ty.  

Việc chi bổ sung lương chỉ được áp dụng cho Người lao động có mặt tại thời điểm xem 

xét chi bổ sung lương (bao gồm người lao động nghỉ hưởng BHXH) và người lao động nghỉ 

hưu trong năm xét chi bổ sung lương. Bổ sung lương không áp dụng đối với những trường 

hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải. 

* Đối với CNVC-NLĐ đã có thông báo nghỉ hưu trong năm, nếu chưa xếp bậc lương 

cuối cùng trong ngạch lương, đồng thời trong thời gian giữ bậc lương đạt các tiêu chuẩn sau 

thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn 6 tháng so với thời gian quy định: 

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Không vi phạm kỷ luật lao động từ hình thức khiển trách trở lên. 

          2. Tiền thưởng: Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế trả thưởng quy định cụ thể 

về điều kiện, tiêu chuẩn xét thưởng cho Người lao động. 

Công ty áp dụng các hình thức khen thưởng sau: 

− Thưởng theo kết quả bình xét thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; 

− Thưởng các danh hiệu thi đua theo kết quả bình xét cuối năm như: Lao động tiên 

tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Giấy khen, Bằng khen...  

− Thưởng do Người lao động có thành tích được Nhà nước tặng thưởng Bằng khen, 

Huân chương lao động và các danh hiệu khác... 

− Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; 

− Thưởng khi Người lao động đạt thành tích trong phong trào thi đua do Công ty phát 

động hay có thành tích đột xuất trong sản xuất kinh doanh; 
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Hàng năm, Người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể người lao động xem 

xét khen thưởng cho Người lao động với mức thưởng tùy thuộc vào tình hình kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

3. Nguồn và mức khen thưởng: Người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể 

người lao động xem xét, cân đối từ Quỹ khen thưởng và các Quỹ khác theo luật định. 

    Điều 11.  Công tác đào tạo  

    1. Công ty coi trọng công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ quản lý, 

chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, văn hóa, ngoại ngữ, tin học cho Người lao động 

nhằm phục vụ thiết thực có hiệu quả cao cho công ty. 

    2. Trong chiến lược phát triển công ty, từng giai đoạn, vào thời điểm thích hợp, Công 

ty sẽ đào tạo hoặc cử Người lao động đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề 

cho phù hợp với yêu cầu công việc thực tế. Tổ chức cho Người lao động làm công tác quản 

lý, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật đi học tập kinh nghiệm ở các doanh nghiệp 

trong nước và nước ngoài. 

   3. Công ty khuyến khích, tạo điều kiện cho Người lao động tự học hỏi nâng cao, bồi 

dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn để phục vụ công việc tốt hơn. 

  4. Về thi nâng bậc, tay nghề, Công ty tạo điều kiện cho công nhân có tay nghề cao, 

nhiều kinh nghiệm nhưng do trình độ học vấn thấp, không đủ điều kiện dự thi theo quy định 

được thi tay nghề hàng năm (ưu tiên cho các công nhân lớn tuổi từ 45 tuổi trở lên, có quá 

trình làm việc tốt và có đánh giá nhận xét từ trưởng bộ phận). 

   Điều 12. Phúc lợi 

 Các khoản chi phúc lợi trước đây sẽ chuyển sang thanh toán chi phí sx-kd, cụ thể: 

 - Chi nghỉ mát, nghỉ lễ cho người lao động. 

 - Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở cho người lao động. 

 - Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập. 

 - Chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng thiên tại, tai nạn. 

 - Chi bảo hiểm tai nạn rủi ro. 

 - Chi hỗ trợ điều trị cho người lao động và gia đình người lao động. 

 - Chi hiếu hỷ của bản thân và gia đình người lao động. 

 - Chi các khoản có tính chất phúc lợi khác. 

      Điều 13. An toàn lao động, vệ sinh lao động 

+ Người sử dụng lao động có nghĩa vụ: 

1. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của 

Nhà nước. 

2. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động đối với Người lao động theo quy định của Nhà nước. 

3. Cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, 

vệ sinh lao động. Phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng và duy trì sự hoạt động của 

mạng lưới An toàn viên, vệ sinh viên (mức chi phụ cấp một tháng cho thành viên mạng lưới 

An toàn vệ sinh viên là 10% mức lương cơ sở). 

4. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn quy định, biện pháp an toàn lao động 

đối với Người lao động. 

5. Mỗi Người lao động làm việc tại Công ty từ 01 năm trở lên sẽ được trang bị quần áo 

bảo hộ lao động hoặc đồng phục văn phòng như sau: 

a) Đối với chức danh công nhân kỹ thuật: được trang bị quần áo BHLĐ theo danh mục 

trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân do Công ty ban hành, tổng giá trị 5.000.000 đồng/năm.  

b) Đối với các chức danh còn lại: Người lao động sẽ được trang bị đồng phục văn 

phòng, tổng giá trị là 05 triệu đồng một năm. 
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c) Trường hợp Người lao động có thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng thì được tính 

theo tỉ lệ tương ứng với thời gian làm việc để trang bị quần áo bảo hộ lao động hoặc đồng 

phục văn phòng.  

Tùy theo tình hình hoạt động hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty sẽ hỗ trợ 

thêm tiền đồng phục mỗi năm cho Người lao động (nếu có). 

Trường hợp chi phí trang cấp quần áo bảo hộ lao động, đồng phục công sở có giá trị 

nhỏ hơn 05 triệu đồng, Công ty sẽ chi trả phần chênh lệch còn lại cho Người lao động. 

6. Bồi dưỡng bằng hiện vật (đường, sữa) cho Người lao động làm việc trong điều kiện, 

môi trường có yếu tố độc hại. 

+ Người lao động có nghĩa vụ: 

1. Chấp hành các quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan 

đến công việc được giao. 

2. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các 

thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc. Nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng thì 

phải bồi thường; trường hợp chưa được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị BHLĐ 

phải báo cáo Người sử dụng lao động để trang cấp. 

3. Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục 

hậu quả tai nạn lao động. 

Điều 14. Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người sử dụng lao động phải mua bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, 

bảo hiểm thất nghiệp cho Người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành và Người 

lao động được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật 

về bảo hiểm y tế.  

2. Trong thời gian Người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, 

Người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.  

3. Đối với Người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, Người 

sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của Người lao động 

một khoản tiền cho Người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. 

Điều 15. Tham gia bảo hiểm khác cho Người lao động 

Người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho Người lao động khi được giao kết 

HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên, HĐLĐ không xác định thời hạn. Mức phí bảo 

hiểm được thống nhất giữa Người sử dụng lao động với tổ chức đại diện tập thể người lao 

động, cụ thể: 

   + Mức phí bảo hiểm nhân thọ: 1.000.0000 đồng/người/tháng. 

  + Thời gian đóng phí bảo hiểm: 15 năm. 

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho Người lao động được lấy từ chi phí hoạt động sản 

xuất-kinh doanh của Công ty và được quyết toán theo quy định pháp luật hiện hành có liên 

quan. Việc mua bảo hiểm nhân thọ không áp dụng đối với các trường hợp: Người lao động 

ký hợp đồng lao động thời vụ, có thời hạn dưới 12 tháng. 

Khi Người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, Người sử dụng lao động sẽ không tiếp tục 

đóng phí bảo hiểm nhân thọ, khi đó Người lao động sẽ tự đóng phí bảo hiểm nhân thọ cho 

thời gian còn lại theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc thanh lý hợp đồng bảo hiểm nhân 

thọ đã ký.  

1. Người sử dụng lao động mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho Người lao động khi 

được giao kết HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên, HĐLĐ không xác định thời hạn. 
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Mức phí bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ được thống nhất giữa Người sử dụng lao động với tổ 

chức đại diện tập thể người lao động và được quyết toán theo quy định pháp luật hiện hành.  

2. Căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất-kinh doanh, Người sử dụng lao động có thể 

xem xét và trao đổi thống nhất với tổ chức đại diện tập thể người lao động về việc mua các 

loại hình dịch vụ bảo hiểm khác cho Người lao động. 

Điều 16. Nguyên tắc sử dụng lợi nhuận của công ty 

1. Lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận của công ty được thực hiện theo Điều 39 của Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (ban hành kèm theo Quyết 

định số 017/QĐ-TA-HĐQT ngày 10/5/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp 

nước Trung An); 

2. Nguyên tắc sử dụng các quỹ được phân chia theo lợi nhuận: 

2.1. Quỹ đầu tư phát triển: được dùng để: 

a) Bổ sung vốn điều lệ cho công ty; 

b) Đầu tư hình thành tài sản của công ty. 

2.2.  Quỹ dự phòng tài chính: 

a) Bù đắp tổn thất, thiệt hại về tài sản công nợ khó đòi được xảy ra trong quá trình 

sản xuất-kinh doanh; 

b) Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên công ty 

hoặc Chủ sở hữu. 

2.3. Quỹ khen thưởng, được dùng để: 

a) Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công 

tác của mỗi Người lao động; mức thưởng do Giám đốc công ty quyết định sau khi tham khảo 

ý kiến của Chủ tịch Công đoàn công ty; 

b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong công ty có những sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, mang lại hiệu quả kinh doanh; mức thưởng do Giám đốc 

quyết định; 

c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài công ty có mối quan hệ hợp đồng kinh 

tế đã hoàn thành tốt các điều kiện của hợp đồng, có đóng góp nhiều cho hoạt động sản xuất-

kinh doanh, công tác quản lý của công ty; mức thưởng do Giám đốc quyết định. 

2.4. Quỹ phúc lợi: 

a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của công ty; 

b) Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể người lao động trong công 

ty, phúc lợi xã hội; 

c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành 

hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng; 

d) Ngoài ra, có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho 

những Người lao động kể cả những trường hợp về hưu, mất sức lâm vào hoàn cảnh khó 

khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác xã hội. 

Việc sử dụng Quỹ phúc lợi do Giám đốc công ty quyết định sau khi tham khảo ý kiến 

của Chủ tịch Công đoàn công ty. 

2.5. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: được sử dụng để thưởng cho Hội đồng thành 

viên, Viên chức quản lý công ty; mức thưởng do chủ sở hữu quyết định gắn với kết quả hoạt 

động sản xuất-kinh doanh của công ty trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên công ty. 

Việc phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo quy 

chế dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

      Điều 17. Hoạt động công đoàn 

          1. Công đoàn cơ sở phải xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm gửi Giám đốc để 

phối hợp thực hiện. Trường hợp có kế hoạch đột xuất phải thông báo bằng văn bản cho 

Người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày. 
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         2. Mỗi đầu tuần, Người sử dụng lao động bố trí thời gian triển khai kế hoạch sản xuất, 

đồng thời triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục cần thiết cho Người lao động. 

         3. Khi Công đoàn cơ sở kiến nghị những yêu cầu của tập thể lao động tại công ty, 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn xem xét và trả lời kiến nghị 

trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận kiến nghị. 

         4. Người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi cho BCH Công đoàn cơ sở trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật lao động và pháp 

luật công đoàn. 

         5. Định kỳ hàng quý, năm, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Người sử dụng lao động tổ 

chức họp mặt đối thoại giữa Người sử dụng lao động và Người lao động theo quy chế đối 

thoại và hội nghị Người lao động tại Công ty nhằm trao đổi thông tin, lắng nghe ý kiến của 

các bên nhằm xây dựng quan hệ lao động tại đơn vị hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

         6. Người sử dụng lao động phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi 

đua; hỗ trợ 100% chi phí để Công đoàn cơ sở tổ chức và khen thưởng các phong trào thi đua. 

      Điều 18. Một số thoả thuận khác 

          1. Mỗi năm, Giám đốc công ty phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức cho Người lao 

động tham quan du lịch một lần. Kinh phí tổ chức được công ty hạch toán vào chi phí sản 

xuất – kinh doanh. 

          2. Trường hợp Người lao động xin đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lý do chính đáng 

và thực hiện trách nhiệm báo trước theo quy định của pháp luật, người phụ trách trực tiếp có 

trách nhiệm nhận đơn và gửi người có thẩm quyền. Nếu người phụ trách không nhận đơn, 

Người lao động có quyền gửi trực tiếp ở phòng Tổ chức Hành chính của Công ty hoặc nhờ 

Công đoàn cơ sở xác nhận và chuyển đơn. Trường hợp này Người lao động có quyền nghỉ 

việc khi hết thời hạn báo trước. 

          3. Người lao động tham gia đình công trái luật sẽ không được trả lương các ngày (giờ) 

đình công theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. 

Điều 19. Đối thoại tại nơi làm việc 

1. Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử 

dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. 

2. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người 

lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng 

lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ. 

4. Hình thức, nội dung đối thoại được quy định tại Quy chế đối thoại do Công ty ban 

hành. 

Điều 20. Thương lượng tập thể 

1. Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với Người sử 

dụng lao động nhằm mục đích sau đây:  

a) Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; 

b) Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao 

động tập thể; 

c) Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

mỗi bên trong quan hệ lao động. 

2. Nguyên tắc, quyền yêu cầu, nội dung, quy trình thương lượng tập thể được thực hiện 

theo đúng các Điều 67, 68, 69, 70, 71,72 của Bộ luật Lao động. 

Điều 21. Giải quyết tranh chấp lao động 

Giải quyết tranh chấp lao động thực hiện theo đúng quy định tại Chương XIV của Bộ 

luật Lao động và các văn bản pháp quy hiện hành liên quan. 



   Trang 9 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành Thỏa ước lao động  

1. Trách nhiệm của Người sử dụng lao động: 

− Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định thỏa thuận trong Thỏa ước lao động tập thể; 

− Đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường làm việc và bảo vệ sức khỏe cho 

Người lao động; 

− Tạo điều kiện thuận lợi để Người lao động nâng cao trình độ, hoàn thành công việc 

được giao. 

2. Trách nhiệm của Người lao động: 

− Thực hiện đúng những điều khoản đã ký kết trong Thỏa ước lao động tập thể, trong 

hợp đồng lao động cá nhân và nội quy của Công ty ban hành; 

− Phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật để hoàn thành tốt 

công việc được giao. 

3. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn: 

− Cụ thể hóa nội dung, biện pháp và trao đổi thống nhất với Người sử dụng lao động 

để tổ chức thực hiện; 

− Thường trực theo dõi tình hình thực hiện nội dung Thỏa ước lao động, kịp thời trao 

đổi thỏa thuận với Giám đốc Công ty những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thỏa 

ước; 

− Thường xuyên thông tin kết quả tình hình thực hiện thỏa ước và vận động, giáo dục 

người lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã ghi trong thỏa ước; 

− Thực hiện các thủ tục đăng ký thỏa ước với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Tp.HCM. 

Điều 23. Thực hiện Thỏa ước lao động tập thể 

1. Người sử dụng lao động, Người lao động, kể cả người lao động vào làm việc sau 

ngày Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Thoả ước lao 

động tập thể. Bản Thỏa ước lao động tập thể này là cơ sở để giải quyết các quan hệ lao động 

phát sinh trong Công ty. 

2. Thoả ước lao động tập thể phải làm thành 05 bản, trong đó: 

a) Mỗi bên ký kết giữ 01 bản; 

b) 01 bản gửi Sở Lao động động Thương binh và Xã hội TpHCM 

c) 01 bản gửi Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và 01 bản gửi tổ chức 

đại diện người sử dụng lao động mà người sử dụng lao động là thành viên. 

 Thỏa ước lao động tập thể này được ký kết ngày        / 05 / 2018 tại Công ty Cổ 

phần Cấp nước Trung An. 
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