
LIEN DOAN LAO DONG TP.HO ci-ri tnii CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA V1T NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QUiN 1 Bc 1p — T do — Hnh phüc 

S:29/TB-LDLD Qugn 1, ngày O tháng 12 nám 2021 

THÔNG BAO 
Tiêu chI chàm lo Tt Nhâm Dn nãm 2022 

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

Can cü K hoach s6 38/KH-LDLD ngày 20 tháng 10 näm 2021 cüa Ban 
Thuèng vii Lien doàn Lao dng Qun 1 v t chi'xc các hoat dng chäm lo Tt 
Nhâm DAn 11am 2022 cho doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chirc, lao dng 
Qun1. 

Nhm chäm 10 thit thirc cho doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chirc, 
lao dng dam bão thirc hin dAy dü các ch dO chInh sách theo quy djnh cüa 
Nhà nuàc, phãi dam báo mi doàn vien, ngthi lao. dng cong doàn khó khän 
du duçic chäm lo trên tinh thAn "TAt cà cloàn viên, nguäi lao dng du có Tt". 
Nay Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 trin khai thông báo dn các 

cOng doàn cy s 1p danh sách di tucmg là doàn viên cOng doàn, cong nhân, 
viên chüc, ngixii lao dng tai  các CDCS có hoàn cánh khó khtn dé Ban Thtthng 
vii Lien doàn Lao dng Quan  1 chäm lo Tt Nhâm DAn näm 2022, c1i th nhu 
sau: 

1. Di tirqng: Là doàn viên cong doan, ngithi lao dng thuOc cac di tuqng 
nhr sau: Bj tai nan  lao dng, mAc bnh ngh nghip có hoàn cành khó khän; có vçx 
hoc chng hoc con mAc bnh nan y, bOnh  him nghèo. 

- Dang mang thai hoc nuôi con dithi 6 tui. 

- Ngixäi Lao dng nghi vic, mAt vic lam và khOng dü diu kin hix&ng bâo 

him thAt nghip. 

- Ngui lao dng ô quê trâ lai  lam vic ma tháng 1in k không có thu thp. 

- MAt vic lam hoc khong có vic lam n djnh do ánh hithng bi djch bnh 
Covid-19 (tru&ng hçp câ vq, ch6ng du bj ành hu&ng, sê xem xét h trq them 01 

phAn chäm lo); nü dang mang thai hoc nuOi con nhO diri 6 tui có hoàn cânh khó 

khàn. 

- Bj nç krong, t?m  hoän, chAm dirt hçrp d6ng lao dng, hcp dng lam viOc; 
nguYi lao dng tai  doanh nghiêp gp khó khän phái thu hçp san xuAt, ngrng hoat 

dng, giâi th, phá san, doanh nghip di di di nqi khác, ngi.thi sü dung lao dng 
bO trn hoc không có thithng Tt tir ngày 3 1/10/2021 dn 3 1/01/2022. 



- Y, bác s5, can b y th lam nhim vii phàng chng djch Covid-19; các Khu 
cách ly tp trung, các ch& kim soát phông chng dch; các cOng nhân lam vic a 
môi trirang khó khan, nguy him, dc hai;  các nghip doàn, nhóm tré, các don vj 
sr nghip cOng lip, ngoài cong 1p và dch v1i thucmg mai  bj ãnh hxang trirc tip 
bOi dich bnh Covid-19. 

- Là bnh nhãn FO dang diu trj có hoàn cánh khó khãn. 

- Ngui lao dng có hoàn cánh khó khn tai  nhttng doanh nghip chua thành 
1p CDCS nhirng dã thrc hin kinh phi cong doàn. 

- Doàn viên cong doàn, con doàn viên cong doân duçic m tim theo chixcrng 

trInh "Trái tim nghTa tinh" tr näm 2012 dn näm 2021. 

- Doàn viên cong doàn hoàn thành t& nhim vi, có " chI yuan len trong cuc 
sang; lao dng giOi, lao dng sang t?o tai cci quan, dcm vj, doanh nghip. 

- Doàn viên cong doàn tham gia tot cong tác phông, ch6ng djch Covid-19; 
tham gia có hiu qua trong lao dng san xut. 

2. S Itrqng d kin chäm lo: 7.392 suât. 

3. Phân bô s hxqng, dôi tirçrng: 

3.1 khu vuc 1: Dr kin chãm lo 3.846 sut 

Lãnh dao  phi trách: dông chI Truo'ng Thj MinE Dung- ChCi tjch Lien doàn 
Lao dng Quan 1 — sdt: 0918793399. 

Can b phii trách: dng chI Hoàng Thj Ha — 09822061.92 và dng chI Nguyn 
Thj Minh Nguyt — 0903106820 

+ CDCS UBND Quãn 1:30 suit 

+ CDCS Quan üy Quan 1: 20 sut. 

+ CDCS UBMTTQ Viêt Nam Quân 1:06 suk 

+ CDCS Trung tam y t Quan 1: 50 suit. 

+ CDCS Trung tam TDTT Quan 1: 50 sut. 

+ CDCS Trung tam Van boa Qun 1: 10 suit. 

+ CDCS Phi.r&ng Bn Nghé, Bn Thành, Nguyn Thai BInh, Dakao: mi 
phu&ng 20 sut 

+ Truang mAm non: 15 dan vi x 30 sutJ dan vj = 450 sut 

+ CDCS Cong ty TN}IH E. Land Vit Nam: 500 suit. 

+ CDCS Cong ty C ph.n Hcip tác Kinh t và XNK Savimex: 500 sut. 

+ CECS doanh nghip trên 500 lao dng: mi cOng doàn ca sa 100 tn.räng 
hçip (dir kin 2.200 su.t) 
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3.2 khu virc 2: Du kin chain lo 2.110 sut 

Lath dao  phi trách: dng chI Hurnh Vinh Lam — Phó Chü tjch Lien doàn 
Lao dng Quan 1 — sdt: 0776668883. 

Can bô phiri trách dng chI: Duong Lê Thun — 0984852732 và dng chI 
HuSrnh Ngoc Hôa - 0909544030 

+ CDCS Bnh vin Quãn 1: 30 sut. 

+ CDCS Qun doàn Quan 1: 29 sut. 

+ CDCS Hi LHPN: 04 suAt. 

+ CDCS Hi Chit Thp Do Qun 1: 04 suit. 

+ CDCS Trung tarn GD Ngh nghip - GD thumg xuyên qun 1: 20 sut. 

+ CDCS Tnx&ng tiu hoc: 16 dcm vi x 30 sut/dcm vi = 480 sut 

+ Doàn viên các nghip doàn: 317 suit 

+ BCH các nghip doàn: 66 sut 

+ CDCS Phuvng Tan Djnh, Co Giang, Cu Ong Lãnh: mi phu?mg 20 sut 

+ CDCS Cong ty CP Thirc phm Trung Son: 500 suit. 

+ CDCS doanh nghip duOi 50 dn 100 lao dng: mi cong doân cci s& 10 
trung hcp (dir kin 300 suit). 

+ CDCS doanh nghip duâi 300 dn 400 lao dng: mi cong doàn ca sâ 40 
tnrOng hç'p (dir kin 300 suit). 

3.3 khu vtrc 3: Du ki&i chäm 1 1.436 sut 

Länh dao  phii trách: dng chI H Nhi.x Cat Ti.r&ng — Phó Chü tjch Lien doàn 
Lao dng Qun 1 — sdt: 0909277980. 

Can b phi,i trách dng chi: Nguyn Ngoc Bich chi — 0909701761 và Dông 
chI Hra Trung Nghia — 0908228565 

+ CDBP Di Thanh tra dja bàn: 10 su.t. 

+ CDCS Di quán 1 trt tr dO thj qun 1: 71 sut.(Bao grn TTDT 10 
phung) 

+ CDCS Tru?mg THCS: 11 dcmvj x 30 sutJdcm vj = 330 suãt 

+ CDCS Ban Quân 1 Chci Bn Thành: 25 suât. 

+ CDCS Ban Quán 1 Chçi Dan Sinh: 15 suit. 

+ CDCS Ban Quán 1 Cha Tan Dinh: 15 suit. 

+ CDCS Ban Quãn l Chç Thai BInh: 10 sut. 
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unh Vinh Lam 

+ CDCS Phung Pham Ngü Lao, Nguyn Cu Trinh, CAu Kho: mi phix&ng 
20 su.t 

+ CDCS Cong ty CP DV Buu chmnh Vin thông Sâi Gôn: 300 suAt. 

+ CDCS doanh nghip duâi 100 dn 200 lao dng: mi cong doàn ccr sâ 20 
tm?xng hcip (dix kin 300 suit). 

+ CDCS doanh nghip duói 200 dn 300 lao dng: mi cong doàn cci so 30 
tmông hqp (d kin 300 sut). 

Luu: 

+ Mi cá nhãn chi nhn mt hInh thjrc chäm lo tai  mt cp cong doàn. 

+ Nguyen tc xét chäm 10 Tt tir cp cci sO truOc, truô'ng hcip kho khan hoii 
d xu.t Lien doàn Lao dng Quan  1. 

+ Các truOng hcip khó khan dt xut khác không có trong các tiêu chi quy 

dj.nh theo k hoach, Ban Thung vi Lien doãn Lao dng Quãn 1 xem xét, quyt 
djnh chäm lo theo thm quyn (can cir theo d xut cfia CDCS). 

4. Di vó'i cong doàn co so': 

Ban ch.p hành CE)CS kháo sat flnh hInh doàn viên cong doàn, cong chrc, 
viên chrc và nguii lao ctng tai  don vj theo dung di tuqng và gOi h so d nghj 
chàm lo v Lien doàn Lao dng Quan  1 có xác nhn cüa cp üy Dáng hoc Giám 

d& Doanh nghip. H so gri v Lien doân Lao dng Quãn 1 chm nht tnrOc 

16g00 ngày 18/12/2021 (so 37 Han Thuyên, phuo'ng Bn Nghe, Qun 1) sao th?yi 
gian quy djnh nay Lien doàn Lao dng Qun 1 së không tip tiic nhn h so. MQi 
thc mc vui lông lien h dng chI du?c phân cong phii trách d duçtc huOng d.n 
chi tit. 

Noi nhân: 
- Thng trrc QU- UBND; 
-Ban1DânvnQi4nüy 1; 
- Thng trtrc UBMTFQ Qun 1; 
- Các CDCS truc thuoc; 
- Li.ru VP, CNTT. 
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LIEN DOAN LAO BONG QUiN 1 CONG HOA xA HQI C}IIJ NGHIA VIT NAM 
CBCS Bc 1p — Tir do — H3nh phüc 

Qutn 1, ngày tháng 12 nám 2021 

DANR SACH 
CONG DOAN VN, CONG NHAN, VIEN CRTC, NGU'OI LAO BONG 

MiO IUJAN BE NGH CHAM LO TET 

Stt 119 ten Chfrc vii Pla ch 

Thuôc din di ti.rcrng thrçrc 
chàm Jo hoàn cãnh cu the 

(Can cfr miic 1 cüa thông báo 
tiêu chI chãm lo Tt nàm 

2022) 
1 
2 
3 
4 

TM. CAP UY/ BAN GIAM DOC TM. BAN CHAP HANH CDCS 
CHUTICH 
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