
UBND TFNH QUANG NGAI 
BQL KKT DUNG QUAT 

VA CAC KCN QUANG NGAI 

S6: ¶35 /BQL-QLDN 
V/v dängk)2 lam vic lien 

quan den dan câu c1ru 
cüa nguai lao dng. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p -  Tr do -  Hanh phüc  

Quáng Ngãi, ngày 04  tháng 7 nárn 2020 

KInh gth: Cong ty CP Thép Hôa Phát Dung Quât. 

Ngày 29/6/2020, Ban Quãn l KKT Dung Quit và các KCN Quâng Ngãi 
(Ban Quán 1) tiêp nh.n dan cau c11u cUa ông Xu Zhong Liang; sau khi xem xét 
ni dung dan, Ban Quãn l däng k lam vic dê lam rö mt so ni dung lien 
quan, cii the nhii sau: 

A 1. Thanh phan: 

1. Di din lanE do phông Quãn l Doanh nghip - Chü tn; 

2. Mài dai  diên Sâ Lao dng - Thuang binh và Xa hi Quãng Ngâi; 

3. Mèi di din Cong doàn KKT Dung Qu.t và các KCN Quãng Ngai; 

4. Mñ dai  din Cong ty CP Thép Hôa Phát Dung Qu.t; 

5. Di din Cong ty TNHH Luyn Kim 19 Trung Quc - Vit Nam. 

2. Ni dung: Xác thirc nti dung dan cu cthi cüa ông Xu Zhong Liang 
và các van dê lien quan den quyên, igi Ich cüa nguôi lao dng và ngtrii sir diing 
lao dng. 

3. Thô'i gian: Vào ilk 8h30 ngày 08/7/2020 (thi'r 4). 

D nghj Cong ty CP Thép Hôa Phát Dung Qut mi Cong ty TN}IH 
Luyn Kim 19 Trung Quôc - Vit Nam, ông Xu Zhong Liang ci'mg tham d%r 
buôi lam vic; dông thi bô tn phàng lam vic. (MQi thông tin phán hói, dcm vi 
lien h qua so din thogi 0905.293.291 gp ông Thuán,)4— 

TL. TRIRNG BAN 
No'i nhân: 
-Nhutrên; 
- Các th, ngành, dcm vj: SO LDTB&XH, CD 
KKTDQ và các KCN QN, Cty TNHH Luyn kim 
19 TQ-VN (P/h); 
- TB và PTB (D. M. Li); 
- Lmi: VT, QLDN. 



JXN CAU cUt 

Inh gui: Ban quãn 1 KKT Dung Qut 
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Ngis&i k Ban Quãn I KKT 
Dung Quât và các KCN 
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n 
Ca quan: Tinh Quang Ngi 
Th&i gian ks'; 29.06.2020 
08:3 1:09 +07:00 

HOA XA HO! HU NGHI. 
Dôc 1p - Ttr do — Hanh pnuc 

Tôi ten: Xu Zhong Liang - Sinh ngày: 01/04/1972 

Quc tjch: Trung Quc -GiOitInh: Nam 

Dja chi thrnxng tnI t?i  Trung Quc: Six Xoan, Phan Chix Hoa 

S h chiu: E56326938, cp ngày: 23/7/2015, Ncii cp Six Xoan 

S Giy phép lao dng 0106182019, do So Lao dng Thucrng binh và Xã 

hi cp ngày 24/10/2019. 

Sau day tôi mun trInh bay sr vic nhu sau: 

Vào ngày 24/10/2019, tôi dn Vit Nam có k hcip dng tr ngày 

25/10/2019 dn ngày 30/9/2021. Nhi.rng dn ngày 05/5/2020, tôi di lam ti ye 

ngü thy khó thO tôi Co di Bnh vin Trung izing Quáng Nam khám chvp X-

Quang kt qua tôi bj viêm xoang cAp do lam vic hit thO bi qua nhiêu, tôi di 

lam bAt cAn bj chtthng ngi 4t dp vao müi k& qua chiip phim bj viêm bj vço 

vách ngän quAy phát cutng müi dtxOi hai ben chuAn doán phãi mô gAp, tÔi dä 

báo vOi Cong ty sAp xp cho tôi di BrLh vin Quc T Trung Umg Hu vào 

ngày 07/5/2020 tOi nhp vin Cong ty cüng cho môt phiên djch giüp d& tOi ma 

ngi.rai Ay khOng chàm sOc chu dáo tOi phâi nhi dn nglxii than cüa tôi chäm sOc 

tôi dn ngày 15/5/2020 tOi ra vin Cong  ty báo vOi tôi chAm dirt hqp dông cüa 

tOi bAt buc tOi phãi v nithc. Tôi chixa bitt mt 1 do gI ma trong lüc tOi ra vin 

cOn phãi nghi ngo!i  tái khám sau mt thang, tOi di vin phái m phAu thut ht 

34.000.000d (Ba ,nztcri bó'n triu), Bâo him y t chi trá cho tÔi dircic 3.260.000d 

(Ba triu hai tram sáu mucii ngàn dng). Tin an tin xe c h& 10.000.000d 

(Muài triéu ddng), ngày ra vi tOi v ti COng ty tôi hôi quàn 1 trà ku vic nm 

vin mi th(x chi trâ vin phi tin an xe c Cong ty không h trçi cho tôi mt 



dng nao tôi khOng chju dn 3, 4 ngày sau quân 1 có gi tOi den COng ty 

thuong luqng vâi tôi Cong ty chi Ira cho tôi 3 tháng hrang c ban duqc 

I 4.400.000d (Mzrài bn triL1 bn train), tôi không nht tn vi 1 do tôi k hqp 

dng Co thai han  tôi không lam gI sai, trong khi tOi cOn thu m ct ngang h9p 

ding nhu vy. Trong khi do bão him y t& bào him lao dng tôi diu dóng dy 

dü t?i  sao tôi dau m Cong ty không quan tam và lo lang vic nay cho tOi. TOi 

ggi Giám dôc, quân 19 không mt ngtthi nào nghe may, mc trách nhim khOng 

thuc v ai. Vy nay tôi vit dan nay cu cáu nha cp trên quan tam s&m vào 

vic d tOi duçc hi.râng quyên Icii. 

Trong khi chi dçi, tôi xin chân thành cam an.!. 

Qudng Ngãi, ngâv 26 rhdng 6 nàm 2020 

Ngirôi vit don 
•1 

Xu Zhong Liang 



CôngtyTNHH 
Luyn Kim 19 Trung Qu6c - Vit Narn 

t *1 - J 
S& ),,(J HDLDNNNQN-MCC19 

CQNG HÔAXA HQI CHU NGHiA V11T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hin1i phüc 

4W 
-1 -* 

i-là Ni, ngày 23 tháng 10 nrn 2019 
Ti), 2019 4 10 )J 23 1 

HP BONG LAO BQNG 

Can er Lu.t Lao dng scra di s6 10/2012/QH13, Quc hi rnrâc Cong hôa xà hi chiii 
nghia Vit Nam 

%tk I1 I1*$ 10/2012/QH13 1iTh&: 
Cn ct'r ngh djnh s 05/20151ND-CP ngày 12/01/2015 cüa Chinh phü quy djnh chi ti& -. 

và huàng dn th.i hành mOt  so diu cüa B 1ut lao dng; 
R20154-01 12 El 1 U&4k 

i 05/20 15/ND-CP ji&t; :7/ 
Can cir thông ti.r s 47/2015/TT-BLDTBXH ngày 16/11/2015 cüa B Lao dng 

Thuong binh và Xã Hi hu&ng dan thrc hin mOt  sO diêu ye hqp dông, k' 1ut lao dng, 
trách nhiêm Vtt chat cüa nghj djnh sO 05/2015/ND-CP ngày 12/01/2015 cüa ChInh phi quy 
djnh chi tiêt mt sO ni dung ci:ia BO 1ut lao dOng 

_Lij- - 20154-11JJ 16 El 4 &JH 
20154-01 JJ 12 
05/2015/N-0P 
47/2015/TT-BLoTBXH - i ,Q 

Horn nay, ngày 23 tháng 10 nm 2019, chüng tOi gm: 
20194- 10 )J 23 El, -L4: 

Cong ty TNHH Luyn Kim 19 Trung Qu6e - Vit Nam 

Dja chi s6 10, ng 121, ph6 Chiia Lang, phix?ing Lang Thuvng, qun D6ng Da, Ha Nti. 

ih: 1211O 
Di ditn là Ong : ZHAO BIN Qu6c tjch: Trung Qu& Sinh Ngày 19 tháng 09 närn 1974 

k±: : l: l9744- 09i 19 El 

s6 h chiu; E11918 195 Ngày cAp : 29/01/2013 Ncii cAp: Trung Quoc 

'!Kk: E11918195 uiEEl3Vl: 2013 4-01 29 El, JiiE3jL: 

Chircvu (Jg.-) 

Dja chi ni c'.r trü: Trung Quc 

pJE: tfLl 

P.Giárndôc 

   



Va ngrii lao dng là Ong/Bã:XU ZHONG LIANG Quc tjch: Trung Qu6c Giài tInh:nam 

i4"f4'& :J1 Ij1J: 

Sinh ngày: 01/04/1972 Tai: SICHUAN 

±--,JJ: l972-O4)J 01 El kl1jh: .flJ 

DIa chi noi thix?xng tri: Trung Quoc 

Y'iE: t[ 

S h chliu : E56326938 Cp ngày: 23/07/2015 Ni cap : SICHUAN 

E56326938 EliI 2015 --07 23 El?)1J 

S Giy phép lao dng:0 10618 2019/SLD-GP Ngày tháng c&p:24/10/2019 Cci quan 

cO thm quyn cp: S& lao dng thi.xcing binh và x hQi Quâng Ngãi 

L4'ijj: 0106182019/SLD-GPjiEEl: 24/10/2019 0  

Thôa thun k kêt hqp dng lao dng Va cam két lam dung nh&ng diu khoàn sau day: 

Uk: 
Diu 1: Thôi hn Va cong vic hçrp 1ng 

LLoii Hçp dng lao dng: odtrài 12 tháng; EHçp dông Co thai han  tir 12 tháng den 36 tháng; 
Vo Hçip dcng khOng xác djnh thai han. 

l.*JJJ: o124Il,J VCF; l?112111UJ -361t; okM10 
2.Thixi hn Hqp dèng: Tr ngày 25 tháng 10 nam 2019 dn ngày 30 Tháng 09 Nam 2021 
2.*Jkj: (i 2019 -- 10 ,PJ 25 El . 2021--09,j 30 El 

3,Thai gian thtr vic: Tir ngáy tháng näm dn ngãy tháng riäm 
3.JU)JJ: ti 4 )J - )J El 

U—: W-4 
- Dja dim lam vitc: Nhà may thCp Hoâ Phát Dung QuAt, Quâng NgâI 

tt'41lr 

- V tn cOng vic: Lao dng k thut 

- Chrc danh chuyên mOn: Nhân viên k57 thut báo trI 

- Cong vic phài [am ( I-4' r ) 
I .Theo sr phan cong trirc tiCp cia Ban giárn dôc cOng ty 

2J'harn gia tryc tip cong vic nghip viii 

3. Theo nhu ciu nghip vi ci'ia cong ty diu dng cong vic 
J 4-I- 

4.Phi hçrp theo nhu cu cong vic tang ca qua gi? 

Diu 2: CbE lm vic 

2 



- Thi giä lam vic: A: Ca ngày: 8h/ngay, 26 ngay/thang; 

B: di ca: 12 h/ca, 208h/tháng, thri gian vuvt qua s dtrçic tfnh t1ng ca. 

A -tr-1f: 8'J'Hi/IEl, 261H/YJ; Bi[: 

12'JUf/f. 208 

- Dt.rçvc cp phát nhthtg dvng c lam vic gm: Theo quy djnh cong ty 

Diu 3: Nghia vj và quyn Içi ella ngirôi lao dng 
Ut-: 
1. Quyn 19i (.*J ) 

- Phircing tin di li lam vic: Xe khách thra don 

±ickiti-4 i4i 
- M(rc hrcmg c ban: 4.800.000 VND 

Các ch d, phllc lçri khác: Thirc hin theo ni quy lao dng, quy ch dlla nguâi sr ding 
lao dng, thOa ixOc lao dng tAp th vã theo quy djnh ella pháp lut. 

t34LfJ: J3L 

2. Các khoàn phi cAp lwmg: Theo quy djnh ella eOng ty 
2. I'J1k: 1'TJ 
- FlInh thirc trã krcing: TM bang tin mt 

- Phii cIp gôrn: Theo quy djnh ella Cong ty 

f2J 
- Duçic trã krcxng vao cac ngày: 
Ngày 25 hang thang (Thuc tinh trang khOng diiçic trã h.rçrng dUng ngãy thI khOng 

thrqc mtrçm qua I tháng) 

4 25 El (4' 4 
)J A) 

Tin tluthng: Theo quy djnh cong ty 

- Ch d nâng hrcrng: Thirc hin theo quy ch ella COng ty, thOa izàc lao dng tp th 

- Di.rçic trang bj bão hO lao dng gm: Cong ty trang bj bão hO lao dng phll hqp vâi 
cong vic theo nOi quy lao dng, quy ch ella ngtrri sCr dMng lao dOng,  thOa uàc lao dOng 
tIp th và theo quy djnh ella pháp lut v an toàn, v sinh lao dng. 

- Ch dO nghi ngcii (nghi hang tun, phép näm, l t&): Thii gir lam vic, thii gi?r nghi 

ngoi: theo nOi  dung thóa thun ella hal ben hoc thöa thun thrc hin theo ni quy lao 

dng, quy ch cCia ngu&i sCr dvng  lao dng, thOa uàc lao ding tp the và theo quy djnh 

ella pháp lust. 
3 



1MLJIL (1* 4TLI1) 

- Bão hiiii x hi và BH y t vã BH that nghip: Theo quy djnh cüa pháp 1ut v lao 

dng, bào hirn xâ hi, bào hiêm that nghip và bào hiêm y tê nixóc Vit Nam 
+4 k&fr 

- Ch d dao tto : Theo nhu cu cong ty 
ii11H& : 
- NhQng thOa thu.n khác: 

2. Nghia vi ( .t- & 4-) 
- I-bàn thành nhtrng cong vic dã cam k& trong hqp dng lao dng 

- Chip hành lnh diu hãnh san xutt - kinh doanh, ni quy k) lust  lao dng, an toàn lao 
th)ng 

- Bi thix?rng vi phni Va 4t cht (i ) 

1. Ngthi lao dng lam mitt mat, hu hông hoc th.t thoát tài san, tin thI phài bi thurng 
Iai 100% cho Cong ty. 

1. 'L& 
2.Nêu vi phim pháp lust trong thñ gian lam vic thI phâi chju hoàn toàn trách nhim 

truc pháp Iut. 

2. 44 4T'j7 -* 
Diêu 4: Nghia viii và quyn hn cüa ngu'ôi sir di,rng lao dng 

U: &4&J 
1.Nghiavi (j() 

- 13ão dam vic lam và thijc hin dy dim nhttng di&u dã cam kt trong hçp dông lao dng 

- Thanh toán dy dim, dung th?yi hin các ch dO và quyn lçTi cho ngu&i lao dng theo hcip 
ding lao dng, thôa uâc lao dng t.p tli (nu co) 

2. Qtiyn hin (4J) 
- Diu hành ngithi lao dng hoàn thành cong vic theo hp dng (b tn, diu chuyn, 

tm ngi'rng vic) 
3U1'4 (?-, 49J-) 

- Tarn hoàn, chm dirt hçp dng lao clng, k lut ngixii lao dng theo quy djnh cUa 
pháp luit, thôa uOc lao dng tp th (n&i cO) vã nQi quy lao ding cita doanh nghip 
-fLL, Lj--1, 4-t 

- N&i ma thai d lam vic, khâ näng lam vic và nng sut lam vic cima ngträi lao dng không 
dip 1rng duc nhu cu cima cong ty và chim d.0 tu (cong ty c phtn thép Hôa PháO , hoc k nàng 

4 



cUa ngtrii lao dng không thông qua thrçc sat hch ci'ia chü du tu (cong ty c ph.n thép Hôa Phát), 
cong ty có quyn dcm ph.rcing chAm dirt hçp dng. 

/t (&4) 

(4) 'E- 

- Nu ngirYi lao dng không dam nhn di.rçic cong vic, sau khi thông qua sir do to huân 

luyn cUa Cong ty hoc diu chinh vj tn cong vic vn không dam nhn duc, ngui scr 
dvng lao dng có quyn chm dirt hçxp dng lao dng; ngu&i lao dng t6 chrc, tham gia 

vào hot dng dinh cong trái pháp vài quy djnh cüa pháp lut, lam h6n loan trt tr kinh 
doanh và tn hi lqi Ich cüa cOng ty, ngrOi scr diving lao dng cOth chm dfrt hccp dng 
lao dng. 

Jk4+', i1JIl iU1Ei+', 

J1; ''JAf, 

- NhUng diu khoãn thôa trâc chua ghi trong hçip dng nay, cong ty có quyn giái thIch, 
s tin hành thirc hin theo phap lut nhà ntràc Vit Nam và các quy djnh lien quan cUa 
Côngty. 

*-59Ut 

Diu 5: Diu khoãn thi hành 
&: 4M 

-Cong ty dI lam các thu tiic dOng bào him x hOi,  khai Mo và np thus TNCN cho t.t cà 
nhân vién theo quy djnh cüa pháp Iut Vit Nam. Ngthi lao dông Trung Quic phãi chju 
trách nhim tr dOng bào him xa hi Va np thus TNCN tai  Trung Quc theo cac quy 
djnh cüa pháp lust  Trung Quc. 

1 ' tO 

- Nhu'ng vn d v lao dng không ghi trong hqp dng lao dng nay thi áp ding qui djnh 
cila thOa isâc lao dng tp th& tril&ig hqp chtra CO thOa uàc lao dOng  tp th thi áp d%lng 
quy djnh cüa "Lut lao dng NuOc Cong hoà Xä hi ChU nghia Vit Nam" và "Lut hp 
dng NuUc Cong hoà Xâ hi Chu nghia Vit Nam". 

(i] 
n i4-j- 

- Hcp dng lao dng duqc lam thOnh 02 ban có giá trj ngang nhau, m& ben gi rnt bàn 
và có hiu lrc tr ngày 23 thang 10 nm 2019 . Khi hai ben k' kêt phi lc hp dong lao 
dng thi ni dung cüa phv lc hqp ding lao dng cQng Co giá trj nhtr các nOi  dung cUa 

ban hqp ding lao dOng  nay 
4&—è, -----4 2019-- 

IOJJ 23 E±k, 
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LtJYEN KIM i9 

jRLGt'.r 

NGIrOISU D 

IAO1ñ 

- l-Tcip dng nay lam tai: VP Cong ty TNHH Luyn Kim 19 Trung Quôc -Vit Nam So 

10, ngô 121, ph Chüa Lang, phtrng Lang Thircing, qun D6ng Da, H& Ni vào ngày 23 

lháng 10 näm 2019. 
- 20194- 10J 23 

121 - 10 iT0 

4 

NGU1I LAO DQNG 

(b-i-) 
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