LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Số: 59/CĐGD-CSPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2022

V/v đẩy mạnh thực hiện chương trình
“phúc lợi đoàn viên” năm 2022

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;
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ, ngày 03/3/2022 của Liên đoàn Lao
động Thành phố về tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 14 và
Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022;
Thực hiện Công văn số 263/LĐLĐ-CSPL ngày 12/4/2022 của Liên đoàn
Lao động Thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình “phúc lợi đoàn
viên” năm 2022;
Nhằm hỗ trợ Đoàn viên Công đoàn, người lao động được thụ hưởng phúc lợi, lợi
ích từ các doanh nghiệp kinh tế, qua đó phát triển chương trình “Phúc lợi đoàn viên”
xuyên suốt như một chính sách an sinh xã hội của tổ chức Công đoàn Thành phố.
Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc
phối hợp với doanh nghiệp ký kết “Phúc lợi đoàn viên” tổ chức triển khai có hiệu quả
việc chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong năm 2022, tập
trung triển khai trong “Tháng Công nhân” lần thứ 14, với các mặt hàng, sản phẩm do
Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đã ký kết.
(phụ lục đính kèm)
Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở trực
thuộc tập trung triển khai có hiệu quả chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2022;
trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, liên hệ Ban Chính sách Pháp luật (Đ/c
Lưu Thiên Đức) để được hỗ trợ.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực, Ban CSPL LĐLĐ TP;

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã ký tên, đóng dấu)

- Lưu VT.

Nguyễn Thị Gái

Phụ lục
DANH SÁCH
Các đơn vị đã ký kết thực hiện Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”
với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
(đính kèm công văn số: 263/LĐLĐ-CSPL, ngày 12/4/2022)
TT
1.

2.

Tên Doanh nghiệp

Mặt hàng kinh
doanh - Ưu đãi
Các mặt hàng thịt
heo tươi sống, sản
phẩm chế biến từ thịt
heo,…
Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Giảm giá ưu đãi từ
nghệ súc sản (Vissan)
10% các mặt hàng
Gạo các loại…

Công ty Cổ phần sản xuất
Nông sản Kim Sáng
3.
Công ty Cổ phần
Sữa Hà Lan

4.

Ngân hàng Agribank
Chi nhánh Phan Đình Phùng
5.

Giảm giá trực tiếp từ
20% đến 40%

Người phụ trách
Bà Huỳnh Anh Thư
– Chủ tịch Công đoàn
cơ sở Vissan.
- Số điện thoại:
0903.148.815

Bà Nguyễn Thị
Kiều Trang
- Giám đốc Điều hành
Công ty.
- Số điện thoại:
0901.725.725
Bà Vũ Bạch Yến
- Phó Giám đốc Công
ty
- Số điện thoại:
089.661.5599

Sữa bột dinh dưỡng
dành cho nhiều đối
tượng (CNLĐ, Trẻ
em, người già…)
Giảm giá ưu đãi từ
30% đến 50%
Tài chính, tiết kiệm
Ông Lê Hùng Sơn
tiền gửi, cho vay, các - Trưởng Phòng Kiểm
dịch vụ tài chính…
toán Kiểm soát nội bộ
- Số điện thoại:
0949.737.789
Phối hợp tổ chức
khám sức khỏe, bệnh
nghề nghiệp cho
Người lao động,
bệnh hậu Covid-19...

Bệnh viện Phục hồi chức năng
Giảm giá ưu đãi
- Điều trị bệnh nghề nghiệp
trực tiếp từ 15% các
thuộc Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh
dịch vụ
6.
Các sản phẩm y tế,
“Siêu thị
thực phẩm dinh
Hạnh phúc”
dưỡng và Nhu yếu
Công ty TNHH phẩm…
Đầu tư
Giảm giá trực tiếp
Thương mại Thiên Ngọc An
từ 15% đến 45%

Bs Võ Ngọc Cường,
- Phó Giám đốc Bệnh
viện
- Số điện thoại:
090.798.1198

Bà Đặng Thị Hải Yến
- Chức vụ: Tổng
Giám Đốc;
- Số điện thoại:
090.999.5069

7.

Công ty TNHH
Sản xuất
Thương mại
Chấn Khang.
Thương hiệu
Bánh ngọt “SweetHome”.

Sản xuất và cung cấp Bà Đoàn Thị
các loại bánh ngọt,
Thùy Quyên
trong Hội nghị, tiêu
- Chức vụ : Giám đốc
dùng,…
- Số điện thoại:
090.220.7766
Giảm giá trực tiếp
từ 10% đến 15%
Dịch vụ Bưu chính,
dịch vụ chuyển tiền,
các sản phẩm hành
tiêu dùng.

8.

Bưu điện
Thành phố Hồ Chí Minh
9.

CÔNG TY CỔ PHẦN
AP SAIGON PETRO

Giảm giá trực tiếp
từ 10% đến 15%

Đầu mối liên hệ:
Ông Trần Trung Hiếu
- Chức vụ: Cán bộ
Phòng Kinh doanh
- Số điện thoại:
090.361.6464

Chuyên sản xuất và Ông
kinh doanh với hơn
Nguyễn Quốc Huy
300 chủng loại dầu
mỡ nhờn: dầu nhớt - Chức vụ: Trưởng
Phòng Kinh doanh
xe máy, ô tô,…
Công ty APSP
Giảm giá trực tiếp - Số điện thoại:
09888.53398
từ 20% đến 40% các
sản phẩm dầu nhờn

