
LIEN DOAN LAO DNG TP.HCM CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NA1\ 
LIEN DOAN LAO DONG THANH PHO THU DC Dc tp — Tçr do —  Hnh phüc  

S: I O/HD-LDLD Tp. Thi Dzc, ngày 07 tháng 04 nãm 2022 

H1XNG DAN 
Tiêu chI bInh xét Doàn viên cong doan, cong nhân viên chfrc, lao dng 

khó khán chäm cho dçrt hot dng "Tháng cong nhân"— nãm 2022 

Can cir K hoach  s 1OIK}I-LDLD ngày 16 tháng 3 näm 2022 cüa Ban 
Thi.r&ng vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc ye vic t chirc các hoat 
dng Tháng Cong nhân l.n thu 14 "Cong nhân Vit Nam: Tiên phong, sang tao, 
trách nhim, an toàn, thIch 1mg và tháng hành dng v An toàn v sinh lao dng. 

Ban Thix&ng vi Lien doàn Lao dng thãnh ph Thu Düc Huóng dn ban 
hành tiêu chI chäm lo cho doàn viên cong doàn, cong nhãn, viên ch'crc, lao dng 
trên dja bàn thânh ph Thu DIre trong Tháng Cong nhân ln thIr 14, vâi ni 
dung cv th nhii sau: 

I. CONG TAC ClAM LO CHO DOAN VIEN CONG DOAN, CONG 
NHAN, VIEN CHU'C, LAO DQNG CO lOAN CANH KIlO KIIAN: 

1. Dái tu'çrng chàm 10: Doàn vien cong doàn, cong chlrc, viên chIrc và 
ng1x1i lao dng có hoàn cânh khó khàn tai  CDCS Ngoài nba nuóc, CDCS kL. 
phu&ng, CDCS khéd Hành chInh Sr nghip, nguri lao dng tai  các T cong 
nhân tr quãn, các nghip doàn trên dja bàn thành ph Thu Dlrc. 

2. Sá 1wing chám lo: 200 su.t 

3. Tiêu c/il: 

- CDCS khu vrc ngoài nhà mrâc: BInh xét Doàn viên cong doàn khó khän 
lam viec tai  doanh nghip tü 3 näm tr& len eó tham gia hoat  dng cong doàn tai 
co sâ ( ru tiên cho nü cong nhân dang mang thai, nuôi con nhO, bà mc (ba) don 
than nuôi con). 

- Các CDCS lthi giáo dvc,  hành chinh sr nghip, phixrng, y t, djch vi 
cOng Ich, các nghip doàn phi kt cu triic thuc LDLD thành ph Thü: bInh xét 
d xut Doàn viên cong doãn có mIre thu nhp thp có hoàn cãnh khó khän 
trong näm 2022 chua nhn dixcic chm lo tü các ngun trq c.p cüa LDLD hay 
các don vj tài trci khác. 

4. Mac c/tam lo: 500.000 dng/tru&ng hcTp. 
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5. Ho so' d nghj: 

Cong van d nghj cüa cong ctoàn c sâ (co xàc nhçn cia C4 i lânh dgo don 

vj, cith doanh nghip). 

- Danh sách cá nhãn doàn viên cong doàn có hoàn cãnh khó khAn d ngij 
chäm lo. ('theo mu dInh kern,) 

II. TRAO sO TIET KIIM CHO DOAN VIEN CONG DOAN: 

1. D6i tw9ng chain 10: Can b CDCS nhi.r (T trithng to cong doàn, U' 
viên BCH Cf)CS, u viên u ban kim tra, thành viên Ban thanh tra nhân dan) a 
cáe COCS trrc thuc LDLD thành ph Thu Dirc. 

2. S6 1urng chain lo: 5 s ti& kini. 

3. Tiêu chI: 

- Vci (chng) là doàn viên cong doàn, bj bnh nan y, hiêm nghèo dang 

diu trj t.i Co so y t hoc don than nuôi con an hpc. 

- Chi.ra nh.n diiçic sr h trg ti các t chüc khác. 

- 6 nhà thuê 

4. Má'c chàm lo: 1O.O00.00OIs tit kim. 

S. HO so' d nghj chám 10: 

- Côngvandnghj cüacOngdoànccrsO (coxácnh2ncia C4pWJ  lânhdao don 
v, chth doanh nghip). 

- Danh sách cá nhân doàn viên Cong doàn có hoàn cãnh kho khan d nghj 
chärn lo. (theo mk dInh kern) 

- Photo h so bnh an dang diu trj ti co sO y t. 

- Co giy xác nhn cüa chInh quyn dja phuong v hoàn cãnh khO khän. 

Ill. TO CIIUC THVC HIN: 

Ngày 14/4/2022: Các CECS gOi h so d nghj chAm 10 v B ChInh sách 
Pháp lu.t Lien doàn La dng thânh pM Thu irc bang van bàn và file mm qua 
dja chi email  Sau thOi gian trên B) 
ph.n ChInh sách Pháp Lut së không giái quyt b.t k' truOng hçp nào. Trong 
qua trInh thirc hin nu cO nhüng vn d vuOng mac, d nghj lien h dng chI 
Nguyn Th1 Tuyn — s din thoi 0919.278.538 dê duic hi.thng dn. 

Ngày 18/4/2022 B ph.n chInh sách pháp 1u.t trInh Thithng tric. 

Ngày 07/5/2022: T chirc chãm to và trao so tit kin trorig "Ngày hi 
cong nhân - Phiên chçi nghia tIn.h" HuOng üng hot dng "Tháng cOng nhân" 1n 
14 näm 2022. 



3 

Trên day là huàng dn tiêu chI binh xét Doàn viên cong doàn, cong nhân 
viên chic, lao dng khó khän chàm cho dcit hot dng "Tháng cong nhân"— näm 
2022. D nghj cac CDCS thrc hin theo dung tiêu chI và thi gian quy djnh trên. 

Noi nhn: 
- Ban CSPL LDLD TP; 
- COCS tri,rc thuc; 
- Ltru. 

 

Nguyn Thi Ngçc Hrong 
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LIEN OAN LAO DØNG  TP. THO DC CONG  HOA XA liQI CHU NGHIA VIT NAM 
CCS Oc lT  Tkr do —Hnh phüc 

S& /CDCS TP. Thi D&c, ngày tháng nàm 2022 

KInh gfri: Ban Chinh sách Pháp 1ut Lien doàn Lao dng TP. Thu Dfrc. 

Can cü Huóng dn s6 /HD-CDCS ngày tháng näm cüa Ban 

Thithng v1i Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc v ban hành tiêu chI 

chàm lo cho doàn viên cong doàn, cong nhãn, viên chirc, lao dng trên dja bàn 

thành ph Th'Ci Dirc trong Tháng COng nhãri 1n thir 14. Nh&m chäm lo thi& 

thirc cho doàn viên cOng doàn, cOng nhan, viên chIrc, lao dng dam bào thirc 

hin dy dü các ch d chInh sách theo quy djnh cüa Nhà nithc, d ngui lao 

dng an tam lam vic. 

Cong doàn c s& d nghj Lien doàn Lao dng thành ph 

ThU DUc chäm lo cho doàn viên cOng doàn, cong nhân, viên chüc, lao dng 

khó khän tai  dan vi. (dInh kern danh sách) 

Trân trçng. 

xAc NHN THU TRIfONG TM. BAN CHAP HANH COCS 
(CHU DOANH NGHIP) CHU T!CH 
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LIEN DOAN LAO DQNG TP. THU DGC CQNG HOA xi HQI CHU NGHIA VIfl NAM 
CDCS BQc 1p — Ty do — Hnh phüc 

S6: /CDCS Tp. Thu Dzèc, ngày tháng nám 2022 

DAM! SACH 
CONG DOAI4 VIEN, CONG NHAN, VIEN CHfJ'C, NGU?1I LAO BQNG 

KIlO KUAN nt NGI!j CRAM LO 

Stt Hq ten Näm sink Dja chi/ st din 
tho$ lien h 

Hoàn cãnh gia dmnh/ Bnh I 
(ghi cy th) 

1 

2 

3 
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TM. BAN CHAP HAM! CDCS 
CHU T4CH 
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