
LIEN DOAN LAO D(NG TP. HO cHf MINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LJENDOANLA000NGTHANHPHOTIIUDIIJ'C Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

S&5 IHD-LDLD Tp. Thi Dic, ngày  g  tháng 3 nám 2022 

HU'O14G DAN 
Tiêu chI bInh xét chäm Jo trong chiroiig trInh "Mái am cong doàn", "Trái tim 

nghia tInh" và các chuong trinh chäm Jo, trqvôn dành cho doàn viên cong 
doàn trên dla  bàn thành phô Thu Dfrc näm 2022. 

Thirc hin Quy& djnh s 05/QD-LDLD ngày 18 tháng 1 näm 2019 v ban 
hành Quy chê thành 1p t chirc quãn 1 hot dng Chucing trInh "Mái am cong 
doàn; 

* Thrc hin Quyt djnh s 06/QD-LDLD ngày 18 tháng 1 näm 2022 ye sra di, 
bô sung mt so diêu cüa Quy chê to churc hot dng chrang trInh "Trái tim nghia 
tInh"; 

Thrc hin chü d näm 2022 "TIch clrc chäm to vic lam cho ngthi lao dng, 
no 11rc hoàn thành các mic tiêu cüa Nghj quyêt Di hi XII COng doãn Vit Nam"; 
nay Lien doàn Lao dng thành phô Thu Diic xây dmg huóng dan ye các chuang 
trInh chäm lo cho Doàn viên cong doàn vói các ni dung chü yêu nhii sau: 

i. yE CHU'ONG TRINH "MA! AM CONG DOAN" 

1. Dôi tirçrng thrçic h trçr: 

Doàn viên cOng doàn dang sinh hot trong các cong doàn Ca s& trrc thuc 
Lien doàn Lao dng thành ph Thu Drc, Thành ph H Chi Minh gp khó 
khän v nhà a hoc có nhà bj hix hông nng. 

2. Diêu kin xét ch9n: 

Doàn viên cOng doàn tt'r 5 näm trâ len và có thai gian cong tác ti dan vj 2 
näm ha len, có dong gop tIch circ tham gia các hot dng cüa cong doàn ti dan vj. 
Nhà dang a hqp l không cO tranh chAp, khiu ni; không thuc khu quy hoch có 
quyEt dinh thu hi dAt và thuc mt trong các tru&ng hcip sau; 

- Dang sinh sng trong nhà tam, nhà bj dt nat, hti hông n.ng. 

- Bj thiên tai, hôa hotn lam hu hông toàn b hoc hu hông nng mt phân nhà 
a. 

- Dã có dAt nhixng gia cãnh qua khó khän, không có diu kin xây nhà a. 

3. Mtrc h trçr: 



- Kinh phi xây drng nhà vâi mirc ti da là 60.000.000dlnhà. 

- Kinh phi sira cht'ra nhà vâi müc di da là 30.000.000dInhà. 

4. Quy trInh thiyc hin: 

Cong doàn ca sâ hçp trin khai cho Doàn viên cong doàn 

Doàn viên cong doãn lam dan d nghj h trq gui Lien doàn Lao dng thành 
ph Thu Di'rc có xác nhn cüa Ban chap hành Cong doàn cci s& và Thu truâng ca 
quan, dcm vi. 

Ban Chip hành Cong doàn ca sâ hçp xét, thâm djnh xác thin vào dun dé nghj 
và lam cong van dê ngh Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc xem xét, h trçl. 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Duc thm djnh, xét duyt gcri thông báo 
kêt qua ye Cong doàn cc sâ. 

5. Ho so d ngh xét h trq: 

- Dan d nghj, có xác nhn cüa Ban chip hành Cong doàn cu sâ và Thu 
tnrâng cu quan, dun vj. 

- Biên bàn h9p xét, d& nghj h trg cüa Cong doàn ca s&. 

- Cong van d nghj cüa Cong doàn cu s&. 

- Giy xác nhn cüa thu trtthng dun vj và Ban chp hành CDCS v müc thu 
nhp cüa bàn than và gia dInh (co bàn photo copy bang luang dun vj, so dóng bão 
hiêm xã hi cüa doàn viên duqc h trg kern theo) 

- Xác nhn hoàn cânh khó khän (hoác bi thit hai do thiên tai Mo lyt, hóa 
hogn cia Uy ban nhdn dánphw&ngxác nhan). 

- Bàn phôtô giy chmg nhn quyn sü ding dt (cong cháng). 

- Bàn phôtô cong chrng giây so khu va CMNDICCCD cüa doàn viên d nghj 
ho trçv. 

- Chip 2 ánh (ãnh thng quát Ca ngôi nba di vâi tnthng hcip d nghj sira chUa; 
ânh tong quát mãnh dat dôi vOi truYng hçip dê nghj xây drng) 

II. CHIXONG TRINH "TRAI TIM NGHiA T!NH" 

1. Dôi ttnyng và diêu kiin: 

- Doàn viên cong doàn và con doàn viên cong doàn trrc thuc Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Düc có hoàn cânh kho khän không có diêu kin can phãi giãi 
phârn thut tim (giay xác nhn cüa Cong dàon ca sâ, chInh quyên dja phuang, giây 
dé nghi phâu thut cüa bnh vin). 

- Thi gian lam vic ti dun vj, doanh nghip tir dü 3 närn trâ len, có tharn 
gia báo hiêrn y té. 



- Con doàn viên, cong nhân viên chrc lao dng duOi 16 tuM có the bão him 
y tê. 

- Co hoàn cánh khó khãn (xac nhn cüa dja phixong) không có diêu kin d 
diêu trj beth; 

- Con cong nhân trirc tip san xut tt'r dü 10 tui tr& xung, có the bâo him y 
tê ti thành phô Ho ChI Minh. 

2. Quy trInh thiyc hin 

Ban chap hành cong doàn ca s& gui h s v Lien doàn Lao dng thãnh phô 
Thu Dirc gOm: 

- Cong van d nghj h trçi cüa Cong doàn ca s& 

- Ho s bnh an (photo) 

- Giy báo chi phi m nu có (photo) 

- Dcm xin xác nhn gia cânh cUa dja phwing 

- Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dic s tng hqp h sci g1ri ye Lien doãn 
Lao dng Thành phô Ho ChI Minh xét duyt. Sau khi dixcic Ban Ththng vi Lien 
doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh xét duyt s thông báo cho Ban Chap hành 
Cong doân co s& nhUng truông hçp dixçc h trq kinh phi phu thut. 

III. CHIIONG TRiNlI CHAM LO CHO CONG NHAN B TA! NN 
LAO DQNG CO HOAN CANH KHO KHAN: 

1. Bôi tirçing: 

- Cong nhân lao dng bj tai nn lao dng ti ncyi san xuât, duçc giám djnh 
thuong tat. 

- Cong nhân lao dng bj bnh nan y, him nghèo, bnh ngh nghip có hoàn 
cánh khó khän. 

- Cong nhân lao &ng có hoàn cânh khó khAn lan vic ti do'n vj tu 6 tháng 
trâ len. 

2. Biéu kiên xét chçn: 

- Co hoàn cánh dc bit khó khän (theo xác minh cüa cOng doàn c sâ). 

- Dang hiRing ch d thucing tt ti các qun, huyn trrc thuc Thành phô 
Ho ChI Minh. 

3. Ho so d nghj: 

- Cong van d nghj cüa Cong doàn cci sâ. 

- Danh sách trIch ngang cOng nhân bj ti nn lao dng, bnh him nghèo, có 
hoàn cânh khó khän. 



- H sa bnh an, giám djnh thuang tat. 

- Xác nhn hoàn cánh khó khan cüa dja pht.rmg, ma s h nghèo (nu co) 

IV. CHU'cNG TRLNH TRQ VON CUA TO CHUC TAI CHINH VI MO CEP 

1. Di ttrqng: 

Là doàn viên cong doàn, ngui lao dng, can b cong nhân vien dang cong 
tác tai don vj thOa các diu kin: 

- Co hgp dng lao dng; 

- Không có dtr nçi vay a các ngãn hang, hay các t chirc tài chinh khác; 

- Duçic sr giai thiu cüa BCH Cong doàn hoc lAth do &m v. 

2. Mire vay: 

- Ti thiu: không hn ch. 

- Ti da là 30.000.000 dng. 

- Mrc vay duçc xác djnh nhi.r sau: theo bang krang (hoàn trâ hang tháng cüa 
thành viên không vuçit qua 50%/tong thu nhp), uy tin hoàn trã cüa thành viên theo 
các dgt vay tnrâc. 

3. Thôi hn vay: 10 tháng - 12 tháng - 15 tháng -24 tháng 

4. Lãi sut: 0,55% /tháng (hin ti dang áp di1ng dn 30/6/2022) 

5. PhLrong thtrc hoàn trã: Gop vn và lAi trá du hang tháng. 

6. Quy trInh vay vn: 

6.1. Nhân viên Chi nhánh CEP lam vic cüng BCH Cong doàn ti don vj 
nhAm giâi thiu san phâm cho vay cüa To chirc tài chInh vi mô CE?. 

6.2. BCH Cong doàn báo cáo 1i và xin kin chi do vOi lAnh do don vl và 
duçic lAnh do dông cho Cong doàn phôi hcxp cüng vri Chi nhánh CEP thrc hin 
chuong trInh (co hçip dông trách nhim gitta Chi nhánh CEP vâi BCH Cong doàn, 
dôi vOi các don vj ngoài khôi hânh chinh sir nghip thI k hçp dông vOi lAnh do 
don vj). 

6.3. BCH Cong doàn hoc thông qua BCH Cong doàn, nhân viên tIn diing 
cüa Chi nhánh CEP sê triên khai thông tin ye san phâm, dôi ttrçmg vay, diêu kin 
vay, m1rc vay, phuong thrc hoãn trá,... hir&ng dn 1p giây dê nghj vay von cho 
các cá nhân có thu câu vay von t?i  don  vi. 

6.4. NhCtng ngithi thOa diu kin vay và có thu cu sê clang k vàgâi ho so 
vay vOn vth BCH Cong doàn. BCH Cong doàn xác nhn vào trng giây dê nghj vay 



vn cüa trng thành vien, len danh sách tng hçip, có d nghj mrc vay và gui 1?i  cho 
Chi nhanh CEP. 

6.5. Can cx danh sách thng hqp tü BCH Cong doãn, nhãn viên Chi nhánh 
CEP xét duyt 1i mi'rc vay và thông báo vài BCH Cong doàn, dông thii hn ljch 
phát vay (ngàyphát vay thwàng trIing vói ngày nhn 1wong hang tháng). 

6.6. Tin hành phát vay: trong bui phát vay có dy dü các thành viên, tung 
thãnh vien k nhn so tiên cüa mInh, không có trt.thng hçxp nhin thay, k thay. 

6.7. Quán l và thu hM cong nçi: hang tháng thành viên s np tin (theo ljch 
cô djnh) cho BCH Cong doàn, BCH Cong doàn mang toàn b sO tiên thu dugc cüa 
thãnh viên np cho Chi nhánh CEP bang hInh thirc np tiên mt hoc chuyên 
khoán. Tat câ các cOng vic giao nhn tiên giita thành viên vói BCH Cong doàn, 
gita BCH Cong doàn vri Chi nhánh CEP dêu có so sách theo dôi và k chéo ln 
nhau. Djnh kS'  hang 6 tháng së có dôi chiêu tInh hlnh cong nçv thrc tê vi dan vj. 

6.8. Cui kS'  hai ben hçp rut kinh nghim chuAn bj giao vn dcit tip theo. 

7. H so' vay vn: 

- Giay dé nghj vay vn (do Chi nhánh CEP cung cap). 

- Danh sách d nghj duyt vay vn, nhm tng hçip tht câ các ho sci dé nghj 
vay von cüa toàn dan vj. Danh sách nay cQng phài duçic BCH thông qua và k ten 
dóng dâu (do Chi nhánh CEP cung cap). 

- CMND + H khu (bàn photo). 

- DInh kern bang luang tháng gn nht cüa dan vj (bàn photo có dóng rnc 
treo dan vj), hoc sao kê ngãn hang 3 thang luang gân nhât tmg cá nhân vay. 

Liru 'f':  T ch&c tài chInh vi mô CEP khóng t ch&c phát vay riêng là, ma chi 
phát vay cho mt nhóm tIr 5 ngzrài tr& len tgi môi dqt vay. 

8. Phirong thirc hoàn trã: 

- Hoàn trâ vn và lAi trã du hang tháng. 

- Dn kS'  dóng tin, mi thành viên vay vn phâi np tin cho BCH Cong 
doàn hoc BCH Cong doàn phôi hqp cüng b phn kê toán cüa dan vj dê trr vào 
hrcmg. Sau do, BCH Cong doàn np tiên cho Chi nhánh CEP dung ngày theo quy 
djnh. 

Thông tin chi tit Lien h & khu virc 1 và khu viic  2: 

T chüc tài chInh vi rnô CEP - CN DOng Sal GOn — S din thoai CN (028) 
38.968.030. Dia chi: 440 Lé VAn Vit, P. Tang Nhan Phü A, Tp.Thü Düc, Tp.Hô 
ChI Minh Dja bàn: P. BInh Trtrng Dông, An Khánh, Thu Thiêm lien h NVTD 



Mnh TuAn 0387231808. Dja bàn: P. BInh Trung Tây, An Phü, Thnh M5 Lçii, Cat 
Lái lien h NVTD Mnh Cu&ng 0976062797 

Thông tin chi tit lien h & khu vic 1 và khu vic 3: 

T chüc tài chInh vi mô CEP — Thu Dtrc S dién thoi CN 028 37220017. 
Dja chi: 17 Lê Qu Don, P. BInh Th9, Tp.Thü Dirc, Tp. Ho ChI Minh lien h so 
din thoi Phm Van Duçic - Tnthng phàng tin dçing chi nhánh Thu Dirc - 093 
2751642. 

V. PHAN CONG THVC HIN: 

1. Di vói Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dá'c: 
* B3 pIiln Chmnh sad, Pliáp 1uIt: 

- Trin khai huang dn các chuâng trInh chäm 10 den Ban chip hành CDCS, 
doàn viên cong doàn trên dja bàn thãnh phô Thu Düc. 

- Chju trách thim v h sa và tng hçp danh sách (theo mic 1,11, III), dc 
bit là h sa khai bão hoàn cânh kinh t cüa doàn viên dê nghj h trq xây dirng, sita 
cha nhà trong chumg trInh "Mái m Cong doàn" ye diêu kin tiêu chuân quy djnh 
do CDCS trirc thuc dê nghj. 

- Tng hqp danh sách trinh Ban Thi.r&ng vi d xét duyt theo các diu kin, 
tiêu chuân theo quy djnh. 

- Tham miru Ban Thung vi chi d?o  BCH CDCS don dôc, trin khai thrc 
hin theo ni dung huàng dan den doàn vién cong doàn. 

* B3 p/ian Tài chIn/i: Tham mru Ban Thixng vi Lien doàn Lao dng thành 
phô Thu Dirc ye các ni dung tài chInh. H trg cong tác thanh quyêt toán trong các 
chucmg trInh. 

2. Di vói Ban Chap hành CDCS: 

- Ban chp hànhCDCS can c'x ni dung hung dn trong trng chuang trInh 
triên khai ti dan vj, dê xuât dôi tl.rçing theo dung tiêu chuân và thrc hin ho sa theo 
dung quy trInh. 

* Lwu H sa d xut cüa các dan vj gri trrc tip v B phn ChIrth sách 
Pháp lut Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc ti so 17 Lê Qu2 Don, Phu&ng 
BInh Thç và qua dja chi email bancspltpthuducgmail.com  truâc ngày 
15/3/2022. Thông tin chi tiêt lien h dông chI Tuyên — sdt 0919278538. 

Trên day là hung dn tiêu chi b'mh xét chäm lo trong chirang trinh "Mái 
am cong doàn", "Trái tim nghTa tInh" và các chuang trInh chäm lo, tr vn dành 
cho doàn viên Cong doàn trên dja bàn thành phô Thu Düc nam 2022. Ban Thumg 



TM. BAN THU'(JNG VJ 
HO CHU TICH 

BAN CHAP HANH 
LIEN OCAN LAO Ot4O 

THANH PHO 

en Thj Ngçc throng 

vii Lien doân Lao dng thành ph Thu Dirc d nghj Ban chip hãnh CDCS nghiêm 
tue triên khai thrc hin dam bão theo ni dung dê ra./. 

Noinhin: 
- LDLDTP: U, Ban CSPL; 
- Thành u' TP Thu DCrc: TI, VP, BDV; 
-LAnhdocácdcinvi; 
- Cong doàn ca si; 
- Lisu VP, BCSPL. 
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