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Kinh gui: Ban Chp hành CDCS trirc thuc 

Cn oCr K hoach 08/K}I-LDLD ngày 17/03/2020 cüa Ban Thuô'ng v Lien 

doàn Lao dng thành ph H ChI Minh v/v t chCrc chäm 10 cho doàn viên cong 

doàn bj ãnh hu&ng djch bnh Covid - 19. Nhm thit thrc chm lo cho doàn viên 

cong doàn bj ánh hithng b&i djch bnh Covid — 19, Ban Thi.thng vi Lien doàn Lao 

dng Qun 1 yêu cu cáo cong doàn co s& l.p danh sách và báo cáo v Lien doàn 

Lao dng Qu.n 1 vi nhffiig tiêu chI nhu sau: 

1. Dôi tirqng chäm lo: Can b cong doàn, doàn viên cong doàn có hoàn 

cânh khó khàn. Trong do, doàn viên cong doân cO hoàn cánh khó khàn duçic xác 

dnh bang cáo tiêu chi sau: 

+ Nü doàn viên cOng doàn mang thai, nuôi con nhO di.thi 12 tháng tui bj 
giám thu nh.p và doàn viên cOng doàn bi. mat vic lam do doanh nghip thu hçp 
san xuât, ngiing ho.t dng, giâi the, phá san, doanh nghip di di di nai khác 
b&idichCovid-19. 

+ Doàn viên cOng doàn (hoc vç/chng/con) bênh nan y, bênh him 
nghèo dang näm vin diêu tn. ho.c dang diêu tr ngoi tri1 t.i nhà giãm thu nh.p 
do dich bênh Covid — 19. 

+ Doàn viên cOng doàn có hoân cânh khó khàn tai  cáo nghip doàn và cáo 
dan vj bj ãnh hu&ng ti-crc tiêp ban djch bnh Covid — 19. 

2. Thô'i gian gin danh sách: 

Ban chp hành CDCS l.p danh sách dñng di tuçYng nêu trén (Theo máu 
dInh kern) gui ye B phn ChInh sách Pháp 1ut Lien doàn Lao dng qu.n 1 
ho.c qua email: ldld.q1tphcm.gov.vn  (co xác nhn cüa BCH CDCS) tr nay 
den 16g00 ngày 24/03/2020. 

M9i th.c mc vui lông lien h d/c Hoàng Thi Ha — UVBCH Lien doàn 
Lao dng qu.n 1 qua so din tho.i: 028.38.222.98 1 ho.c di dng: 0982.206.192 
dê duçrc hi.rrng dan. 
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