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(Ban hành ngày 15/10/2018) 

 
Chương I  

QUY CHẾ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ & ĐIỀU ĐỘNG THUYỀN VIÊN 
 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Đối tượng áp dụng 

1.1. Tất cả các Sỹ quan, thuyền viên (sau đây được gọi tắt là THUYỀN VIÊN) có ký hợp đồng lao động 
với Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải ISM Việt Nam (sau đây gọi tắt là CÔNG TY) và thuyền viên 
được CÔNG TY thuê từ các đại lý cung ứng thuyền viên khác (sau đây gọi tắt là THUYỀN VIÊN 
ngoài Công ty). 

1.2. THUYỀN VIÊN có thể được cử đi làm việc cho các chủ tầu khác (trong và ngoài nước) có ký hợp 
đồng thuê quản lý thuyền viên với CÔNG TY và phải tuân thủ lệnh điều động của CÔNG TY. Đồng 
thời THUYỀN VIÊN cũng phải tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng mà CÔNG TY đã ký với các 
chủ tầu đó. Trong trường hợp có những điều khoản khác với quy định trong Quy chế này thì 
THUYỀN VIÊN phải tuân thủ các quy định của hợp đồng nói trên. 

1.3. THUYỀN VIÊN ký hợp đồng mùa vụ với CÔNG TY, THUYỀN VIÊN được CÔNG TY thuê từ các đơn 
vị cung ứng thuyền viên khác phải tuân thủ Quy chế này trong thời gian hiệu lực của hợp đồng 
đã ký.  

Điều 2.  Nội dung thực hiện 

2.1. THUYỀN VIÊN chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện của CÔNG TY và phải nghiêm túc chấp hành 
Quy chế này. 

2.2. Các phòng ban CÔNG TY phải thực hiện quy trình quản lý và điều động THUYỀN VIÊN theo Quy 
chế này và các quy định hiện hành của CÔNG TY. 

Điều 3.  Chế độ huấn luyện đào tạo, chi phí huấn luyện đào tạo và các chi phí hành chính 

4.1. THUYỀN VIÊN sau khi được tiếp nhận vào CÔNG TY phải tuân thủ các yêu cầu huấn luyện đào 
tạo của CÔNG TY để nâng cao tay nghề cho phù hợp với yêu cầu của sản xuất. 

4.2. Chi phí huấn luyện đào tạo bao gồm các chi phí dưới đây: 

- Chi phí tổ chức các lớp học của CÔNG TY (trang thiết bị phòng học, tài liệu, thuê phòng 
học, chi phí lương, thuê giáo viên ...). 

- Chi phí cho THUYỀN VIÊN đi học làm quen công việc hay thực tập chức danh trên các tầu. 

- Chi phí cho THUYỀN VIÊN dự các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề 
tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.  

- Các chi phí hành chính như: gia hạn và thay đổi các giấy tờ bằng cấp chứng chỉ, hộ chiếu 
... trước khi đi công tác.  
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Điều 4:  Quyền lợi của THUYỀN VIÊN 

4.3. Tiền lương và các khoản thu nhập khác: theo quy định hiện hành của CÔNG TY hoặc chủ tầu mà 
THUYỀN VIÊN làm thuê.  

4.4. Tiền lương và thu nhập của THUYỀN VIÊN được CÔNG TY trả vào tài khoản nhận lương mà 
THUYỀN VIÊN đã đăng ký với CÔNG TY hay người thân được THUYỀN VIÊN ủy quyền trong vòng 
05 ngày làm việc kể từ khi nhận được tiền từ chủ tầu.  

4.5. Chế độ nâng bậc lương, đề bạt chức danh: THUYỀN VIÊN hoàn thành nhiệm vụ được Chủ tầu đề 
nghị hay đồng ý đề bạt chức danh cao hơn sẽ được CÔNG TY điều động căn cứ nhu cầu thực tế. 

4.6. THUYỀN VIÊN được CÔNG TY hỗ trợ các chi phí sau: nhập và rời tầu bao gồm vé và chi phí 
phương tiện di chuyển, đại lý phí, visa nhập tầu, chi phí khám sức khỏe trước khi nhập tầu, quần 
áo bảo hộ lao động khi làm việc trên tầu, trừ các trường hợp vi phạm các quy định trong các 
hợp đồng liên quan. 

Điều 5.  Chế độ nghỉ phép, nghỉ bù 

Hết thời hạn một kỳ công tác trên tầu, THUYỀN VIÊN CÔNG TY được quyền nghỉ phép, nghỉ bù 
theo quy định theo quy định của CÔNG TY và phù hợp với Công ước MLC 2006.  

 
 

Chương II 
TUYỂN DỤNG VÀ BỐ TRÍ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC 

Điều 6.  Thời gian làm việc trên tầu 

6.1. Thời gian của một kỳ làm việc liên tục trên một tầu (sau đây gọi là Kỳ công tác) của THUYỀN VIÊN 
được thực hiện theo thỏa thuận trong các Hợp đồng cho thuê THUYỀN VIÊN nhưng trong mọi 
trường hợp không vượt quá thời gian quy định trong Công ước Quốc tế về Lao động Hàng hải 
2006 (MLC-2006). 

6.2. THUYỀN VIÊN chưa hoàn thành kỳ công tác nhưng xin nghỉ vì lý do cá nhân sẽ chịu các chế tài và 
hưởng các chế độ theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê THUYỀN VIÊN của CÔNG TY với chủ 
tầu đó.  

Điều 7.   Nguyên tắc điều động và luân chuyển THUYỀN VIÊN 

THUYỀN VIÊN sẽ được điều động theo nguyên tắc: 

7.1. THUYỀN VIÊN có nguyện vọng hay chấp nhận đi lại cho chủ tầu cũ. 

7.2. THUYỀN VIÊN có năng lực chuyên môn và tiếng Anh tốt đáp ứng các yêu cầu của Chủ tầu hoặc 
được Chủ tầu xin đích danh. 

7.3. THUYỀN VIÊN đang nghỉ dự trữ được điều động theo thứ tự ưu tiên: 

- Thời gian chờ việc. 

- Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tay nghề, tuổi tác và sức khoẻ, trình độ 
ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của các chủ tầu thuê. 

- Luân chuyển thay đổi tầu, 

- Hòa hợp thuyền bộ 



     
 

 

 
CREW MANAGEMENT GUIDE  2018                                                                                                       Page 3/3 

CREW MANAGEMENT GUIDE 

QUY CHẾ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ & ĐIỀU ĐỘNG THUYỀN VIÊN 
2018 

- THUYỀN VIÊN ngoài CÔNG TY (khi CÔNG TY có nhu cầu bổ sung) 

Điều 8.  Tuyển dụng THUYỀN VIÊN 

8.1. Phòng Hành chính Nhân sự và Phòng thuyền viên lập kế hoạch, thông báo tuyển dụng THUYỀN 
VIÊN cho nhu cầu của CÔNG TY trên các phương tiện thông tin mà THUYỀN VIÊN dề dàng tiếp 
cận như: FACEBOOK và các trang mạng xã hội khác, Website của Công ty, bản tin tại CÔNG TY … 

8.2. CÔNG TY đảm bảo mọi thuyền viên được quyền tiếp cận, đăng ký tuyển dụng và không phải trả 
bất kỳ chi phí nào cho việc tuyển dụng này. 

8.3. Các phòng ban liên quan thực hiện công tác tuyển dụng theo các quy trình của CÔNG TY. 

Điều 9.  Điều khoản thi hành 

9.1. Giao cho các ông, bà Trưởng các phòng ban và bộ phận, Thuyền trưởng hay Trưởng đoàn các 
tầu tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện Quy chế này. 

9.2. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì chưa phù hợp, các đơn vị phản ánh cho Giám đốc 
CÔNG TY / HĐQT để xem xét và quyết định điều chỉnh cho phù hợp. 

9.3. Các vấn đề khác liên quan đến THUYỀN VIÊN chưa quy định trong Quy chế này thì thực hiện 
theo MLC 2006, Bộ luật Lao động, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và Thỏa ước lao động tập 
thể, các Quy định hiện hành của CÔNG TY. 

                                                                                             
GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Đỗ Ngọc Hoài 

 
  


