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QUYẾ  Đ NH 
(Áp dụng chính sách ưu đãi cho con em nhân viên tại đơn vị) 

 

GI   ĐỐ    NG    CỔ PHẦN TM & DV LAMEDIA 

-   n c  v o  iều lệ tổ ch c và hoạt động của Công ty; 

-   n c   u ền hạn củ   iám đ c c ng t   

-   n c  vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; 

 

QUYẾ  Đ NH  

Đ       Ban Giám Đốc ra quyết định Chính sách ưu đãi cho con em nhân viên tại đơn vị đối 

với tất cả các bộ môn cụ thể như sau: 

- Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động dưới 6 tháng: ưu đãi 20% học phí, từ 6 đến 

12 tháng: ưu đãi 25% học phí 

- Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên: ưu đãi 30% học phí 

- Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 24 tháng trở lên: ưu đãi 40% học phí 

- Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 36 tháng trở lên: ưu đãi 60% học phí 

- Đối với nhân sự cam kết và ký hợp đồng lao động từ 60 tháng trở lên: ưu đãi 80% học phí 

 

Đối với bộ môn Tiếng Anh các COO đang có con em theo học tại các chi nhánh sẽ được hưởng 

chính sách cũ đến hết 30/4/2019. Từ 01/5/2019 sẽ áp dụng theo chính sách mới.  

Đ  u 2. Đối với nhân sự sở hữu 1000 cổ phiếu của công ty trở lên, được hỗ trợ thêm 10% học 

phí; sở hữu 5000 cổ phiếu trở lên hỗ trợ thêm 15% học phí. 

Đ  u 3. Chính sách ưu đãi trên được áp dụng đồng thời với chính sách ưu đãi công ty đang áp 

dụng tại thời điểm đăng ký. 

Đ  u 4. Nhân sự phải cam kết theo đúng hợp đồng đã ký kết với đơn vị, nếu thanh lý hợp đồng 

trước thời hạn, phải bồi hoàn toàn bộ các chính sách học phí ưu đãi đơn vị đã hỗ trợ trong suốt 

thời gian công tác. 

Đ  u 5. Mỗi nhân sự được áp dụng các chính sách ưu đãi cho tối đa 02 con em của mình. 

Đ  u 6. Các chi phí phát sinh khác ngoài học phí (Tiền ăn, ngoại khóa, tổ chức các hoạt động, 

…) được áp dụng như các học viên khác 

Đ  u 7. Điều kiện được áp dụng ưu đãi: Nhân sự nộp về Phòng Nhân sự các giấy tờ: Hợp đồng 

lao động và sổ hộ khẩu photo công chứng; Kèm đơn xin đăng ký ưu đãi chính sách con em cán 

bộ Anh Chị Em công tác tại đơn vị, sau khi được CEO ký xác nhận hồ sơ chính thức được chấp 

thuận. 

Đ  u 8. Các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định  được 

thành lập 01 trang, gồm 02 bản. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019, kỳ hạn 02 năm./. 

 

            Nơ  nhận:          GI   ĐỐ    NG    
-  iều 3 ( Ký tên, đóng dấu) 

          - Lưu VP, 


