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BẢNG CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

 

Nếu được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Công ty Cổ phần 

Dược Hậu Giang (DHG) năm 2018. Công ty [….] xin cam kết thực hiện đúng và đủ các 

quy định sau đây: 

1. Quy định về quần áo đồng phục 

- Khi lên ca trực, Nhân viên vệ sinh phải mặc đồng phục theo quy định của Công ty vệ 

sinh, quần áo luôn sạch sẽ, là phẳng. 

- Đeo khẩu trang, nón bảo hộ theo quy định. 

- Trang phục luôn sạch sẽ, gọn gàng 

2. Quy định về thời gian làm việc. 

- Nhân viên vệ sinh phải lên ca trực đúng theo lịch do quản lý  phân công. 

- Thay và nhận ca đúng giờ (đến trước 15 phút để họp giao ca và chuẩn bị trước khi 

vào ca). 

- Trong ca trực không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại, không đọc báo, nghe 

nhạc, xem ti vi, tụ tập nói chuyện. 

-  Không nằm hay ngồi, không bỏ vị trí gác để đi ngủ. 

- Không bỏ vị trí đi ăn hoặc làm việc khác khi chưa có người thay thế. 

- Không tiếp khách, người nhà, bạn bè tại nơi làm việc. 

3.  Quy định về tư thế tác phong 

- Tóc cắt ngắn, gọn gàng (Không cạo trọc, không nhuộm màu khác màu tóc đen) 

không để râu, ria mép. 

- Móng tay luôn cắt ngắn (không sơn móng tay). 

- Nam giới không đeo vòng, khuyên tai. 

- Không hút thuốc lá, uống rượu trong ca trực. 

4. Quy định về giao tiếp ứng xử 

Theo Bản sắc văn hóa  Dược Hậu Giang. 

5. Những hành vi sau đây bị cấm và sẽ bị nhắc nhở 

- Không chấp hành mệnh lệnh điều động phân công công tác của quản lý . 

- Không tuân thủ đúng Phương án vệ sinh, tự tiện đổi ca, đổi vị trí trực không được 

phép của quản lý. 

-  Vi phạm quy định về bảo vệ tài sản và bí mật của Công ty, sơ xuất thiếu trách nhiệm 

để mất mát thất thoát tài sản của DHG. 

- Tiếp bạn bè và người thân tại DHG. 

- Sử dụng điện thoại của DHG hay cá nhân trong ca trực không liên quan đến công 

việc, hay sử dụng trang thiết bị của DHG dù được phép hay không được phép nhưng 

gây hư hỏng, làm thiệt hại về kinh tế của DHG. 

- Móc ngoặc, môi giới để lấy tiền bồi dưỡng, trộm cắp tài sản của khách hàng, của  

DHG, của đồng nghiệp hoặc bất cứ ở đâu bị phát hiện, bắt giữ. 

- Gây gổ, đánh nhau tại DHG. 



- Thiếu trung thực trong công việc. 

- Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức tại DHG. 

- Uống bia rượu hoặc say bia rượu trong giờ làm việc. 

- Khi làm việc tại DHG không mặc đúng đồng phục theo quy định, tác phong làm việc 

không đảm bảo. 

-  Bỏ vị trí trực ra ngoài làm việc khác, bỏ ca trực không đến làm việc không có lý do 

chính đáng hoặc ngủ trong ca trực. 

- Sử dụng ma túy và các chất gây nghiện bị cấm khác dưới mọi hình thức. 

6. Các quy định khác 

- Không được tự ý sử dụng tên , logo của DHG, Hợp đồng hoặc bất kì những nội dung 

gì liên quan đến DHG Pharma cho bên thứ 3 trong thời hạn 05 năm kế từ ngày ký 

hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ. 

- Cam kết không tặng quà, đưa tiền cho CBNV DHG trước và trong quá trình tham gia 

chào giá và cung cấp dịch vụ (nếu được ký hợp đồng). 

- Mọi hành vi vi phạm bất cứ cam kết nào theo những mục nêu trên, Nhà cung cấp sẽ 

bị hủy bỏ kết quả lựa chọn. 
Trong trường hợp Công ty […] và/hoặc nhân viên vi phạm một trong những những 

cam kết nêu trên thì DHG có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch 

vụ đã ký kết với chúng tôi và không phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào liên quan từ 

việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
 (Ký tên và đóng dấu) 

 

 


