
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CHI MINH 
LIEN BOAN LAO BONG QUN 1 

S: 45 /LDLD 
V/v drng thic hin Quyt djnh s 3749/QD-TLD 

ngày 15/12/2021 cüa Tong Lien doài 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Doe lap - Tu' do - Hanh phüc  

Quçn 1, ngày tháng) nãm 2022 

KInh giri: 
- Cong doàn Ca s trirc thuc Lien doàn Lao dng Qun 1; 

- Doanh nghip, dan vj trên dja bàn Qun 1. 

Can cir COng van s 155/LDLD-TC ngày 04/3/2022 cüa Lien doàn Lao 

dng Thành ph H Chi Minh v vic dung thirc hin Quyêt djnh s 3749/QD-

TLD ngày 15/12/202 1 càa Tong Lien doàn. 

Lien doàn Lao dng Qun 1 thông báo dn các dan vj nhu sau: 

1/ K t1r ngày 01 tháng 3 näm 2022 dirng thixc hin các van bàn sau: 

- Quyt dinh s 3749/QD-TLD ngày 15 tháng 12 nàm 2021 cüa Tong Lien 

doàn Lao dng Vit Nam v vic chi h trç cho doàn viên, ngi.thi lao dng bj 

ãnh hithng djch Covid-19. 

- Thông báo s6 01/TB-LDLD ngày 10/01/2022 cüa Lien doàn Lao dng 

Qu.n 1 v Chi h trq cho doàn viên, ngu?i lao dng bj ãn}i huing bii djch 

Covid-19 theo Quyêt djnh s 3749/QD-TLD ngày 15/12/2021. 

2/ K tr ngày 01 tháng 3 nàm 2022, viêc chi ho tra cho doàn viên, ngLri lao 

dng bj ành hithng bi djch bnh Covid-19 (k cã FO tir vong) duçc thc hin 

theo quy djnh v chi h trçY, thàm hOi, trg cp tai  các Quyt diiih  s 4290/QD-

TLD ngày 01 tháng 3 nám 2022 càa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ye 

viêc ban hãn]a quy dinh thu, chi, quãn 1 tài chmnh, tài san cong doàn ca s, 

Quyêt djnh so 4291/QD-TLD ngày 01 tháng 3 nAm 2022 cüa TOng Lien doàn 

Lao dng Vit Nam v vic ban hành quy djnh v tiêu chun, dnh muc chê d 

chi tiêu trong các ca quan cong doàn. 



3/ Vic tip nhn h so giãi quyt chi h trçi cho các di tucmg bj nhim Covid-

19 trithc ngày 01 tháng 3 11am 2022 theo Quy& djnh s6 3749/QD-TLD ngày 15 

tháng 12 näm 2021 cña Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam duçic thc hin 

chrn nht dn ngày 31 tháng 3 näm 2022. 

Trên day là thông báo cüa Lien doàn Lao dng Qun 1 v vic di'rng thic 

hin Quy& djnh s 3749/QD-TLD ngày 15/12/2021 cüa Tng Lien doàn Lao 

dng Vit Nam. Trong qua trinh thc hin, nu có vI1cng mc, vui lông phàn 

nh v Lien doàn Lao dng Qun 1 — bO phn Tài chInh (s din thoai: 

028.38222981 — 14) d dirçic hithng 7 

Nci nhân: 

- Nhu trén; 
- Thu&ng trizc LDLF) Qi "d b/c"; 
- Các Ban chuyên d; 
- Lixu VT. CSPL. TC. 

 

TM. BAN TRUNG VU 
iiU TICH ----- / C Th4 

BCH 
LIE' 

¼ r1 

  

rlro'ng Thi Minh Dung 


	Page 1
	Page 2

		2022-03-04T16:11:43+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1<quan1.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




