
LIEN DOAN LAO DQNG TP.HO CHI MINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QL4N  1 Dc 1p — Tr do — Hnh phñc 

S:5D /TB-LDLD Qun 1, ngày 41-i tháng]] nám 2022 

THÔNG BAO 
V viêc chàm lo Têt Qu Mao nãm 2023 

cho doãn viên cong doàn, cong nhân, viên chfrc, lao dng Qun 1 

Can cü K hoach s 56/KH-LDLD ngày 20 tháng 10 näm 2022 cüa Ban 

Thumg vii Lien doàn Lao dng Qun 1 v t chirc các hoat dng chãm lo Têt Qu 

Mao nãm 2023 cho doàn viên cong doàn, cOng nhân, viên chüc, lao dng Qun 1. 

Nhm chãm lo thi& thijc cho doàn viên cOng doàn, cOng nhân, viên chiLrc, 

lao dng dam baa mpi doàn viên, ngui lao dng cong doàn khó khãn du duçyc 

chain lo trên tinh thn "vui tuai, lành mnh, an toàn, tiêt kirn" vó'i phuong 

chârn "Têt dn vó'i rnci doãn viên, nguôi lao dông", Ban Thuông vi1 Lien doàn 

Lao dng Qun 1 trin khai thông báo v vic chãm lo Têt Qu Mao näm 2023 

cho doàn viên cong doan, cOng nhân, viên chirc, ngLri lao dng có hoàn cánh khó 

khãn tai  các cOng doân co sO' (CDCS) trrc thuc, th nhu sau: 

1. Dôi tu'çrng: Can b, doàn viên cong doàn, cOng nhân, viên chüc, lao dng 

Quân 1 có hoàn cânh khó khàn: 

- Doàn viên cong doàn, nguäi lao dng b tai nn lao dng. 

- Doàn viên cOng doàn, ngui lao dng hoc vçilchông/con bnh nan y, bnh 

him nghèo dang nim vin diu tr hoc dang diu tr ngoi trii tai  nhà. 

- Doàn viên cOng doàn, nguô'i lao dng bj mt vic lam do doanh nghip khó 

khän phãi thu hp san xut, ngirng hot dng, giâi th& phá san, doanh nghip di 

di di no'i khác, chü doanh nghip bO trn hoc không duçc doarth nghip thuO'ng 

Têt ti thô'i diem chãrn lo Tt; lao dng nit dang mang thai, doàn viên cOng doàn 

nuOi con nhO du'âi 36 tháng tuOi. 

- Doàn viên cong doân ti các nghip doàn và các don vj djch v cong Ich. 

- Doàn viên cOng doàn, con doàn vien cong doàn duqc m tim có hoân cânh 

khó khãn trong chixong trinh "Trái tim nghia tinE". 

- Ngthi lao dng có hoàn cànb khó khan tai  nhüng dcm v chua thành 1p 

CDCS nhixng doanh nghip dã thiic hin kinh phi cOng doan. 

- Doân vien cOng doán, ngui lao dng lam vic tai  nhUng noi vüng sãu, vllng 

xa, mOi tnrmg dôc hi. 
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- Doàn viên cong doàn xuât sac, doàn viên cong doàn tiêu biêu trong lao dng 
san xu.t. 

- Riêng các trix&ng hcp khó khän dt xut khác không thuc các tiêu chI quy 
djnh trong k hoach, Ban Thuô'ng vii Lien doàn Lao dng Qun 1 xem xét, quy& 
djnh chäm lo theo th.m quyn (can c1r theo d xu.t cüa Cong doàri ca s&) dam bão 
dung di tirçing, minh bach,  chinh xác. 

* Nguyen tac xét chäm lo nt t1i c4D cc' sà, nhil-ng frtthig hcip thts dc biçt 
khó khán thI 14p  danh sách d xuá't cong doàn câ'p trên try-c tiêo cci th hoc Cong 
doàn Thành pho h frq. 

* Xác d.inh tiêu chI khó khán do COng doàn cci th xem xétphzi hcip vói thec té' 
ti do vj và d xuá't COng doàn ca'p trên trtc tiê cc' sà xét duyt. 

Lwu j5: ngw&i lao dng clii nh(in m(31 hInh th&c chám Ia có Içri nht, không 
tràng lap. 

2. Phân b s hrçrng: 

2.1. Khu vlrc 1: 

Lânh dao  ph'v trách: dng clii Tnrang Thj Minh Dung - Chu tjch Lien doàn 
Lao dngQi4n 1 —sdt: 0918793399. 

Can b( phi,i trách: dng chI Hoàng Thj Ha — TJVBCH (DT: 0982206192); 
ding clii Hu'nh Ngçc Hôa — CB chuyên trách (DT: 0909544030); dng clii Trn 
Thj Vit Trinh — CB chuyên trách (DT: 0399.023.623) 

* S lwçrngphân bJ: 

- Cong doàn cci sâ HCSN, HCNN và UBND 10 phu&ng: Mi dan vi 03 
truàng hçip. 

- CDCS Cong ty TNHH E. Land Vit Nam: 500 trirông hcrp. 

- CDCS Cong ty C phn Hcip tác Kinh t và XNK Savimex: 500 tru&ng hqp. 

- CDCS doanh nghip (tir 4.000 dn dithi 10.000 lao dng): mi dan vj 150 
tnxng h9p. 

- CDCS doanh nghip (trén 10.000 lao dng): mi dan vj 200 trithng hcip. 

2.2. Khu vçrc 2: 

Lânh dao  phii trách: d8ng clii Hu'nh VTnh Lam — Phó Chü tjch Lien doãn Lao 
dung Qun 1 — DT: 0776668883. 

Can b phi trách dng clii: Duong Lé Thun — UVBCH (DT: 0984852732) 
và dng chi Trn Hiu Nhân — CB chuyên trách (DT: 0906221166) 
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* So luingpIiân bO: 

- Nghip doàn Ca s (d xuá't không trIrng dói tu'ng chàm lo cia Lien doàn 

Lao dc5ng thànhphó'): 

+ Nghip doàn xich lô: 08 tnrèng hçp. 

+ Nghip doàn lam móng qun 1: 03 tnthng hçip. 

+ Nghiêp doan giüp vic gia dinh qun 1: 04 truOng hcrp. 

+ Nghip doàn xe may Cong ngh qun 1: 04 truèng hcp. 

+ Nghip doàn xe du ljch Cong ngh: 05 trng hcp. 

+ Nghip doàn Xe ôm Qun 1: 90 tnthng hçrp. 

- CDCS Cong ty CP DV Bxu chInh Vin thông Sài Gôn: 300 trumg hccp. 

- CDCS Cong ty TNIHIH MTV Dch vi Cong Ich Qun 1: 100 trithng hçip 

- CDCS doanh nghip (tr 400 dn duci 500 lao dng): mi dan vi 30 truông 
hcTp. 

- CDCS doanh nghip (tr 500 dn drn9i 1.000 lao dng): môi dan vj 50 

tnrng h'p. 

- CDCS doanh nghip (tr 1.000 dn dui 4.000 lao dng): mi dan vj 100 

trung hçip. 

2.3. Khu vuc 3: 

Lãnh do phi trách: dng chI H Nhu Cat Tutrng — Phó Chü tch Lien doàn 

Lao dng Qun 1 — DT: 0909277980. 

Can b ph' trách: dng chI Nguyn Ng9c Bjch Chi — CB chuyên trách (DT: 

0909701761) và dng chI Hira Trung Nghia — CB chuyên trách (DT: 0908228565) 

*sá1wng phan  bii: 

- COng doàn ca sâ khu virc trithng h9c: Mi dcm vj 05 tru?mg hçip. 

- CDCS Cong ty CP Thirc phm Trung San: 400 trumg hçip. 

- CDCS doanh nghip (duó'i 10 lao ding): mi don vi 02 truông hgp. 

- CDCS doanh nghiêp (tü 10 dn dthi 50 lao dng): môi dun vj 05 trung 

h9p. 

- CDCS doanh nghiêp (tü 50 dn dui 200 lao dng): môi dun vj 10 tru&ng 

- CDCS doanh nghip (tr 200 dn duii 400 lao dng): mi dun vj 20 truô'ng 

hap. 

hap. 
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TM. BAN TREXONG VU 
CHUTICH 

1/0/ 
il- 5AN 
(j.L C' UOEt 

QUN1 

uynh Vinh Lam 

3. Ho so' dê xuât chám Jo: 

Ban chp hânh CDCS g1ri h so d xu.t chãm lo v Lien doãn Lao dng 

Qun 1 gôm: 

- Cong van dê xuât cüa Ban chp hânh cOng doàn ca sâ có xác nhn cüa cp 

iiy hoc Ban giám dc. 

- Danh sách cüa các di tuçmg ctucic h trçi (Theo máu dInh kern). 

4. T chtI'c thuc hiên: 

4.1. Lien doàn Lao d3ng Quin 1: 

Phân cong can b phi,i trách trng khu vçrc chju trách nhim tip nhân h so 

d xut cilia cong doân co sâ và tng hcTp danh sách chàm lo v cho dng chI Trn 

Hiêu Nbân — Can b phi trách chinE sách pháp 1ut truôc ngãy 3 0/11/2022 d 
chun bj cong tác chäm lo. 

4.2. Dôi vó'i cong doàn co' th: 

Ban chp hành CDCS khâo sat tInE hInh doàn viên cOng doàn, cOng ch(rc, 

viên chrc, nguô'i lao dng tai  don vj theo dung dOi tuuiig vã gi.lii ho so dê nghj 

chãm lo (bdn giy và file word) có xác nh.n cilia cap üy Dãng hoc Lãnh dao 

Doanh nghip. Ho so giri ye Lien doàn Lao dng Qun 1 (s 37 Han Thuyên, 
phu&ng Ben Nghé, Qun 1) cho can b phii trách cilia trng khu virc chm nh.t 

truâc 16g00 ngày 25/11/2022, sau thai gian quy djnh nay Lien doân Lao dng 

Qun 1 së khOng nhn ho so. Mpi thc mc vui lông lien h can bô duçic phân cOng 

phii trách dê ducc hung din. 

Noi nhân: 
- Các CDCS trtrc thuôc; 
- Ltxu: VP, CSPL, CNTT. 
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LIEN DOAN LAO DONG QUAN 1 CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
CBCS Thc 1p — Tir do — Hinh phüc 

Qu2n 1, ngày tháng 11 nám 2022 

DANH SACH 
DE XUAT CHAM LO TET QU MAO 2023 dO CAN BQ, DOAN VIEN CONG DOAN, 

CONG NHAN, VIEN CH11JC, NG'UI LAO DQNG CO HOAN CANH KHO KHAN 

Stt Ho ten Chfrc vu Dia chi 

Tom tt hoàn cãnh 
(thuôc các dôi ttrçrng thrçrc 

chäm to theo mc 1 cüa 
thông báo nay) 
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TM. CAP UY/BAN GIAM BOC TM. BAN CHAP HANH CDCS 
CHU TICH 
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