
LIEN DOAN LAO DNG TP.HO CHI MINH 
LIEN DOAN LAO DQNG  QUiN 1 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc lap — Tir do — Hanh phác  

S: 10 /HD-LDLD Qu4n 1, ngây 29 tháng 8 nám 2021 

HU'ONG DAN 

Thrc hiên viêc h trQ b&a an cho doàn viên, ngu*i lao dng 
thiic hin phu'o'ng an "3 tii ch6" ti các doanh nghip trên dla  bàn Qun 1 

Thirc hin Quy& dnh s 3089/TLD ngày 24/8/202 1 cüa Doàn ChU tjch Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic h trçi büa an cho doàn viên, ngthi lao dng 

(NLD) dang thirc hin phixong an "3 t?i  ch" c'àa doanh nghip tai  dja bàn các tinh, 

thành ph thirc hin giàn each toàn tinh, thành ph theo Chi th 16/CT-TTg và Hthng 

dn s 18/HD-LDLD ngày 28/8/2021 cüa Ban Thtring vu Lien doàn Lao dng TP.H 

Chi Minh v thirc hin h trçi büa an cho doàn viên, ngthi lao dng (NLD) dang thrc 

hin phixng an "3 ti ch" d san xut ti các doanh nghip trên dja bàn thành ph6. 

D kjp thai h6 trçi cho doàn vien, ngi.rii lao dng dang lam vic ti các doanh 

nghip có dóng kinh phi cong doàn, thc hin "3 tti ch" d san xut có ba an dam 

bâo chit lucing dinh duOng. Ban Thithng vii Lien doàn Lao dng Q4n 1 huóng dn các 

cong doàn cc sâ thrc hiên các nti dung cii th nhu sau: 

1. IMi tu'çrng: Là doàn viên, nguii lao dng dang lam vic ti các doanh nghip 

Co dóng kinh phi cong doàn và dang thirc hin phuang an "3 tai  ch" duy tn d san 

xuât. 

- Thri gian dóng kinh phi cong doàn: doanh nghip dã dóng kinh phi cong doàn 

lien tic 12 tháng kê tir tháng 3/2021 tró v truc. 

- Thai dim thirc hin phung an "3 tai  ch": kê tlr ngày 24/8/202 1. Tru&ng hçip 

doanh nghip dA thirc hin phucing an truóc do thI thai gian thrc hin cOn li cüa 

phixang an phái tip tic ti thiu 10 ngày k tr ngày 24/8/2021. 

2. Mfrc h trçr: 1.000.000 dng/ngithi, chi h trcY 01 lan. 

Liru : Day là nguOn kinh phi h trçi d doanh nghip t6 chüc büa an, khOng h 

trV bAng tin cho doan viên, ngithi lao dng. 

3. ThO'i dim thirc hin: Tir ngày 24/8/2021. 

4. Kinh phi thyc hin: 

Tir ngun tài chinh tIch liiy cüa Lien doàn Lao dng Qun 1 cAp cho cong doàn 

c sO hoc cAp cho doanh nghip trong tru'mg h9p doanh nghip ch.ra Co to chirc cong 

doàn. 
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5. Phuo'ng thüc trin khai: 

- Cong doãn ca si báo cáo s 1uçmg doàn viên, ngu1i lao dng di.rcic doanh 
nghip huy dng d thirc hin phiwng an "3 ti ch" duy trI san xut vth Lien doàn Lao 
dng Qun 1 d duçic th.m djnh cp kinh phi. 

- Trithng hçp doanh nghip Co dóng kinh phi cong doàn nhi.mg chua có t chrc 
cong doàn thI Lien doàn Lao dung Qun 1 chü dng lien h vth doanh nghip kim tra, 
xác djnh s6 hrçing doàn viên, nguii lao dng thirc hin phuong an "3 t?i  ch" duy ti-I san 
xut d chi h trçl. 

- Khi không can cti duçic ngun kinh phi, Lien doàn Lao dung Qun 1 báo cáo và 
d nghj Lien doân Lao dng thành ph H ChI Minh (qua Ban Tài chInh) th?c hin cap 
h trçl. H so d nghj gm: Cong van d nghj cAp kinh phi, Bang tng hcrp s doanh 
nghip và tng s lao dng theo tt'mg doanh nghip th%rc hin phixcing an "3 tai  ch&' có 
xác nhn cta Lien doàn Lao dng Qun 1. 

- Cong doàn cci sâ (ho.c Lien doàn Lao dng Q4n 1 trong tnxOng hcip doanh 
nghip chi.ra CO t chirc cong doàn) th6ng nhAt vài Ngiz?ii sü di,ing lao dng v phucing 
thirc t chirc, khAu phn büa An (nêu rO giá trj bta n hin tai,  giá ti-i b sung khAu phAn 
An, thii gian thrc hin b sung... trtthng hqp có t6 chüc CDCS thI không can thAm ctjnh, 
xác minh cia cAp tren) và chuyn kinh phi h trçi cho doanh nghiêp d t chüc bIa An 
theo chInh sách chung cüa doanh nghip; dng thai giám sat vic t chüc beta An và 
cong khai tâi doàn viên, nguäi lao dung. 

6. H s d nghj h trçr "3 ti ch": 

6.1 Ththng hpp doanh ngh4p có cong doàn co so: 

a- COng vAn cüa Cong doàn Ca s d nghj Lien doàn Lao dng Qun 1 chi h tro 
büa An cho doàn viên, nguäi lao dng dang thrc hin phuang an "3 tai  ch", kern danh 
sách doàn viên, ngtr&i lao dng duçcc doanh nghip huy dng d thirc hin phucing an 
(cO xác nhn cüa LAnh do doanh nghip) 

b- Biên ban hQp BCH Cong doàn Co sâ thng nhAt vic thrc hin và d nghj Lien 
doàn Lao dng Qun 1 chi h trçi bfra An cho doàn vien, ngithi lao dng dang thrc hin 

phuong an "3 ti ch". 

c- VAn ban cüa cAp cO thAm quyn v vic giAn cách dja phucing, khu vrc theo 
Chi thj 16/CT-TTg. 

d- Quyt djnh/K hoachl Phixong an cüa IAnh dao  doanh nghip (co danE sách 

CNLD kern theo) v viêc thrc hin "3 tai ch" kern vAn ban cüa Uy Ban Nhân dan 
Quân 1 xác nhn doanh nghip dü diu kiin thirc hin phtrcing an "3 tai ch". 
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e- Lien doàn Lao dng Qun 1 can cü báo cáo cüa cong doàn Ca sâ và vAn bàn 
xác nhn TiJy Ban Nhân dan Qun 1 v s6 hrqng doàn vien, nguôri lao dng dixcic doanh 
nghip huy c1ng d thirc hin "3 ti ch" c1 san xuAt, Lien doàn Lao dng Qun 1 së 
trrc tip thm djnh ti dan vj và tin hành cAp kinh phi. 

6.2 Trwông hçp doanh nghip c/nra có t chüc cong doàn: 

a- COng vAn cüa doanh nghip d ngh Lien doàn Lao dng Qun 1 chi h trçi bfta 
An cho doàn vien, nguâi lao dng dang thc hin phirang An "3 ti ch" kern danh sách 
doàn vien, nguäi lao dng dugc doanh nghip huy dng d thtrc hin phucmg an (co xác 
nhn cüa LAnh dao  doanh nghip). 

b- VAn bàn cüa cAp có thAm quyn v vic giãn cAch dja phuong, khu vrc theo 
Chi thj 16/CT-TTg. 

c- Quyt djnhJK hoach! Phucmg an cüa lAnh dao  doanh nghip (co danh sách 
CNLD kern theo) v vic thrc hin "3 t.i ch" kern vAn ban cü Uy Ban Nhân dan 
Qun 1 xác nhn doanh nghip dü diu kin thirc hin phucmg an "3 tai  cM". 

e- Lien doàn Lao dng Quân 1 cAn cir báo cáo cüa doanh nghip và vAn ban xác 
nhn Uy Ban Nhân dan Quân 1 v s krcmg ngi.rài lao dông ducic doanh nghip huy 
dng d thrc hin "3 tui cM" d sAn xuAt, Lien doàn Lao dng Qun 1 së trrc tip thAm 
djnh ti dan vj và tin hAnh cAp kinh phi. 

7. H so quyt toán:: 

7.1 Trwông hQp doanh nghiêp có cOng ã'oàn co s&: H sa dircic 1p 02 bàn chfrih 
(cOng doàn ca sâ hru 1 bàn và Lien doàn Lao dng Qun 1 hiu 1 bàn), gm: 

- Quy& djnh cAp kinh phi cüa Lien doàn Lao dng Qun 1 cho cOng doàn ca s& 
M trçi büa an cho doàn vien, ngithi lao dng (NLD) ti doanh nghip dang thirc hin 
phixo'ng An "3 tai  cM". 

- K hoach ci:ia cong doàn ca si v vic phi hçip ngithi sü ding lao dung t chüc 

M trq bia An cho doAn vien, ngui lao dng (NLD) dang thic hin phtxang an "3 tai 
cM". 

- VAn bàn thAm djnh, xác minh cüa Lien doàn Lao dng Qun 1 di vth doanh 

nghip thrc hin "3 tai  cM". 

- CAc M sa nêu tti khoAn 6.1 neu trên. 

- Chüng tr chuyn tin cho doanh nghip. 

7.2 Trzr&ng hçrp doanh nghip chzta Co t chic cOng d'oàn: Ho so duçic 1p 02 ban 
chInh (doanh nghip liru 1 bàn và Lien doàn Lao dng Qun 1 liru 1 bAn), gm: 

- Quyt djnh chi M trçl cüa Lien doAn Lao dng Qi4n 1 cho doàn viên, ngithi lao 

dng (NLD) tai  doanh nghip dang thc hin phi.rong an "3 tti cM". 
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- K hoach cüa Lien doàn Lao dng Qun 1 v vic phôi hçip ngithi sir dicing lao 

dng t chüc h trg bira an cho doàn viên, ngithi lao dng (NLD) dang thirc hin 

phuong an "3 tai  ch&'. 

- Van bàn thãm djnh, xác minh cUa Lien doàn Lao dng Qun 1 dM vói doanh 

nghip thirc hin "3 tai ch&'. 

- Các h so nêu tai khoãn 6.2 nêu trén. 

- Chimg tü chuyn tiën cho doanh nghip. 

8. T chfrc thuc hin: 

8.1. Lien doàn Lao ct3ng Quçin 1: 

- B phn chInh sách pháp lu.t trin khai hurng d.n dn Cong doàn cci s&, các 

don vj dóng kinh phi nhung chua cO t chüc cong doàn; t chüc kim tra, thm djnh ho 

so dam bào thirc hin h trV dung d6i tixcmg, cOng khai, minh bach. 

- B phn tài chinh tham miru cp kinh phi h tr? cho các cong dOâfl Ca Sâ trirc 

thuc và doanh nghip chua có t chüc Cong doàn. 

- IJy ban Kim tra giám sat vic t chrc thc hin. 

8.2. Cong doàn co'sótry'c th,3c và doanh nghip chwa có to chá'c cOng doân: 

- Các cong doàn ca sâ thirc hiên theo ni dung miic 6.1. 

- Doanh nghip chua có to chüc cong doàn thirc hin theo ni dung m1ic 6.2 

D nghj các Cong doàn Co SY, doanh nghip chi.ra có t chüc khn tn.rclng rà soát 

s hrcing doàn viên, ngithi lao dng dang thrc hin "3 tti ch" d san xut cüa doanh 

nghip (theo rnäu danh sách dmnh kern) và thirc hin h so dê ngh h trg giri ye Lien 

doàn Lao dng Qun 1 truóc 15 giô hang ngày, bt du tu ngày 29/8/2021 (thông qua 

dng chI Dwxng Lê Thu.n — Uy viên Ban Chp hành Lien doàn Lao dng, so din thoai 

0984.852.732) và g1ri file mm danh sách qua email: lethuand19(,gmai1.corn.  

tVoi nhan: 
- Thuông truc LDLD.TP; 
- Ban CSPL LDLD.TP; 
- Thung trirc QU-UBND Qun I 
- Ban Dan van Quãn Uy Quân 1; 
- Các CDCS KV ngoài NN; 
- DN trên dla  bàn qum 1; 
- LUU: VP, CNTT, CSPL. 
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LIEN DOAN LAO DONO  QUAN i 
CDCS  

Mu dOi vó' DN có CDCS 

DANH SAd 
DOAN VIEN, NGTJ'J LAO DQNG DU'qC DOANH NGHIP HUY BONG 

THUC HIN PHIJONG AN "3 TI CHO" BE SAN XUAT 

STT HQ VA TEN CHU'C VLJ GHI CHU 
1 

2 

XAC NHN CUA LANH DO TM. BAN CHAP HANH CDCS 
DOANH NGHIIP 
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GHI CHU STT HO VA TEN CHUC VV 

2 

Ten DN  Mu dOi vài DN chu'a 
có t chCi'c Cong doàn 

DANH SACH 
NG1Rfl LAO BQNG rnfçc DOANH NGHIP HUY BONG THIrJC HIN 

PHIICING AN "3 T4I CHO" 

xAc NH4N CUA LANH IAO 
DOANH NGHI1P 
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