
 

Kính gửi:  BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

                  

Tập đoàn KHKT Hồng Hải xin được gửi tới Quý trường lời cảm ơn chân thành và sâu sắc 

nhất trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho sinh viên của nhà trường về nhà máy của 

chúng tôi trải nghiệm thực tế sản xuất cũng như sự quan tâm hợp tác chặt chẽ trong rất 

nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất của Công ty TNHH Funing Precision 

Component, Công ty TNHH Fuhong Precision Component  (thuộc tập đoàn KHKT Hồng 

Hải ) nay Công ty kính đề nghị Quý nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho Sinh viên của nhà 

trường tham gia trải nghiệm tại nhà máy Bắc Ninh, Bắc Giang trong thời gian tới như sau: 

- Thời gian trải nghiệm: từ 23/12/2019 đến 29/02/2020  

- Thời gian đến Công ty: ngày 23/12/2019  

- Chuyên ngành: Điện, Điện tử, Cơ khí,…… 

- Lương và phúc lợi:  

 

  Mục Điều kiện Ghi chú 

 

Hỗ trợ 

căn 

bản 

 Tiền bồi 

dưỡng trải 

nghiệm 

4.300.000VND/01HS–

SV/01tháng 

Chi trả vào ngày 12 hàng tháng. Nếu 

HS –SV xin nghỉ ngày nào sẽ trừ tiền 

bồi dưỡng trải nghiệm của ngày đó. 

Hỗ trợ tiền 

chuyên cần 

 

150.000VND/01HS–

SV/01tháng 

Chi trả vào ngày phát tiền bồi dưỡng 

trải nghiệm hàng tháng đối với HS-

SV không nghỉ ngày nào trong tháng 

và không đi muộn về sớm 

Hỗ trợ phí 

sinh hoạt 

200.000VND/01HS–

SV/01tháng 

Chi trả vào ngày phát tiền bồi dưỡng 

trải nghiệm hàng tháng   

Nếu xin nghỉ thì ngày đó sẽ không 

được tính phí sinh hoạt. 

 

Hỗ trợ 

ca và 

thêm 

giờ 

Tiền bồi 

dưỡng trải 

nghiệm ca 

đêm 

Tiền bồi dưỡng trải 

nghiệm thực tập của 1h 

Ｘ130％ X số giờ làm ca 

đêm 

Chi trả vào ngày phát tiền bồi dưỡng 

trải nghiệm hàng tháng   

Tiền bồi 

dưỡng trải 

Tiền bồi dưỡng trải 

nghiệm của 1h Ｘ150％ 

Chi trả vào ngày phát tiền bồi dưỡng  

trải nghiệm hàng tháng   
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Bắc Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2019 



  Mục Điều kiện Ghi chú 

nghiệm thêm 

giờ 

X số giờ trải nghiệm 

thêm giờ 

Tiền bồi 

dưỡng  trải 

nghiệm thêm 

giờ vào ngày 

nghỉ 

Tiền bồi dưỡng trải 

nghiệm của 1h Ｘ200％X 

số giờ trải nghiệm vào 

ngày nghỉ 

Chi trả vào ngày phát tiền bồi dưỡng 

trải nghiệm hàng tháng   

Tiền bồi 

dưỡng trải 

nghiệm thêm 

giờ vào ngày 

lễ 

Tiền bồi dưỡng trải 

nghiệm của 1h Ｘ300％ 

X số giờ trải nghiệm vào 

ngày lễ 

Chi trả vào ngày phát tiền bồi dưỡng 

trải nghiệm hàng tháng   

 

Quy 

định 

và các 

hỗ trợ 

khác 

Thời gian trải 

nghiệm 

Thời gian trải nghiệm: 

theo quy định của Công 

ty thì 1 ca trải nghiệm là 

8 tiếng. 01 tuần 06 ngày. 

Tiến hành cho trải nghiệm thêm giờ, 

trải nghiệm ca đêm, trải nghiệm ngày 

nghỉ theo kế hoạch của các xưởng sản 

xuất 

Ngày trải 

nghiệm, ngày 

nghỉ 

Đi trải nghiệm theo lịch 

của Công ty. 

Theo tình hình sản xuất Công ty có 

thể thay đổi ngày trải nghiệm và ngày 

nghỉ trên cơ sở thông báo trước. 

Đào tạo cơ 

bản ban đầu 

Trước khi trải nghiệm tại 

xưởng sẽ có hơn 01 ngày 

đào tạo căn bản về công 

việc, như: an toàn, các 

quy định trong công 

việc... 

Trong thời gian đạo tạo Công ty vẫn 

hỗ trợ tiền bồi dưỡng trải nghiệm. 

Ăn,ở 
Theo quy định của Công 

ty 

- Ăn: Công ty hỗ trợ cho HS–SV trải 

nghiệm đủ số ngày trong tháng , tiêu 

chuẩn bữa ăn: 41.000VND/03 bữa x 

26 ngày trải nghiệm trong tháng (bữa 

sáng: 7.000VND, bữa trưa: 

17.000VND, bữa tối: 17.000VND). 

Đến cuối mỗi tháng quyết toán tiền 

ăn, nếu trong tháng HS–SV không sử 

dụng hết số tiền trên, số tiền thừa sẽ 

không được hoàn trả vào tiền bồi 

dưỡng trải nghiệm của tháng đó.   

- Ở: Công ty hỗ trợ miễn phí KTX, 01 

phòng ở 08 SV. 

Đồng phục, 

bảo hộ 

lao động 

Đồng phục, dụng cụ bảo 

hộ.... 

Công ty sẽ phát, kết thúc đợt trải 

nghiệm HS–SV trả lại cho đơn vị của 

mình 

 

Những 

điểm 

cần 

Quy định trải 

nghiệm 

Tuân thủ quy định trải 

nghiệm của Công ty. 

Đối với những HS–SV vi phạm quy 

định trải nghiệm của Công ty, có thái 

độ trải nghiệm không tốt Công ty sẽ 

nhắc nhở bằng lời nói hoặc văn bản, 



  Mục Điều kiện Ghi chú 

chú ý nhưng nếu sau đó không cải thiện sẽ 

bị chấm dứt quá trình trải nghiệm. 

An toàn 

Công ty mua bảo hiểm 

thân thể cho HS–SVtrong 

thời gian trải nghiệm tại 

Công ty 

Để đề phòng tai nạn, sự cố,...các HS–

SV phải tuân theo sự hướng dẫn của 

Công ty, đồng thời tự bản thân phải 

nỗ lực đề phòng tai nạn xảy ra.  

 

- Công ty có quyền khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để nộp thay HS – SV với 

mức 10% theo quy định pháp luật. Sau khi kết thúc thời gian trải nghiệm tại Công ty, 

Công ty có trách nhiệm cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho Nhà trường, nhờ 

Nhà trường chuyển cho từng HS – SV, để HS – SV có thể tới cơ quan thuế làm thủ tục 

quyết toán thuế TNCN theo quy định pháp luật. 

 

Rất mong nhận được sự phối hợp từ Qúy trường! 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý trường! 

 

 

Nơi nhận : 

   - Như kính gửi 

-  Lưu VT 

 

 

CÔNG TY TNHH FUNING PRECISION COMPONENT 

 

 


