
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  

Số: 101/CV-CĐGD TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 5 năm 2021 

V/v thực hiện chương trình  

“phúc lợi đoàn viên”  

 

 

 

Kính gửi:   Công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng  

                              và các đơn vị trực thuộc  

 

Căn cứ Chương trình số 06/CTr-LĐLĐ, ngày 13/10/2020 của Liên đoàn 

Lao động Thành phố về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao 

động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023; 

Theo Biên bản thoả thuận thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 

2021 giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh với Bệnh viện Phục hồi 

chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; 

Căn cứ văn bản số 364/LĐLĐ-CSPL, ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Liên 

đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện chương trình “phúc lợi đoàn 

viên” lần thứ IV; 

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở triển 

khai cụ thể các nội dung ký kết đến 100% Công đoàn cơ sở và đoàn viên công 

đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động (đính kèm biên bản thỏa thuận họp tác, 

ngày 14/4/2021). 

Trong quá trình triển khai, cần trao đổi nghiệp vụ đề nghị các đơn vị liên hệ 

đồng chí Nguyễn Trọng Tính, chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao 

động Thành phố, số điện thoại 0938.334.777 để được hỗ trợ./. 
 

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                                        (đã ký tên, đóng dấu) 

 
 Nguyễn Thị Gái 

  

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thường trực, Ban CSPL LĐLĐ TP; 

- Lưu VT, CSPL. 

 


