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CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Dc 1p — Ttr do — Hanh phác
Quán 7. ngâ,v 28 tháng 9 nárn 2021

Si:4 /KH-LDLD
KE HOACH
H trçr gói an sinh xä hi (lan 2) cho cong nhãn, ngtrôi lao dng
khó khän b ãnh hirong b&i dch bnh covid-19 trên da bàn Qun 7
Can cr Cong van s 753/LDLD ngàv 27 tháng 9 nani 2021 cüa Lien doàn
lao dng TPHCM v vic huing dn thirc hin h try khãn cp thn 2 cho doãn
viên côngdoàn. ngthi lao dông bj ánh lirOng bâi d1ch Covid-19 t?i TPHCM.
Nhrn h trçl kjp thi <t1i an sinli>> cCia Tong Lien doàn lao dng Vit
Nam dn doàn viên cong doàn. ngthi lao dng bj ánh hircing bâi djch Covid-19
vuçYt qua khO khãn, dam bão lçrc krqng lao dng trâ lai san xut, kinh doanh.
Ban Thumg vii Lien doãn lao dçng Quãn 7 xây dung k hoich to chirc thirc
hin nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
- Nhrn chãm lo kip th&i dn doàn viên cong doàn. ngui lao dng khó
khàn bi djch Covid-19 ti các cong doãn c
trirc thuc: doãn viên cOng
doãn, ngiràri lao dng ti cac khu vuc cóch ly, khu phong tOa. khu nhà tr9. khu
luu trii trén dja bàn Qutn 7.
II. CONG TAC CHAM LO
1. Ni dung chäm lo:
Chun b ngun luGng thixc. thirc phãm cung cap dê phân bô den các
doàn viên cong doàn. ngt.ri lao dçng khO khän t?i các cOng doàn ccr sO truc
thw)c doàn viên cOng doãn, nguOi lao dng t?i thu virc each ly, khu phong tOa,
khu nhà trQ. khu km tr.
2. Di tung:
Doàn viên cOng doàn, ng1ri lao dng khó khän bi djch Covi-19 tii các
cOng doàn c sO tr1rc thuc.
3. Phãn bô s6 lu'çng 12.000 phàn gói ho try khãn cap:
3.1. Cong doàn Co. So cac Co quan hành chInh, don v stj nghip nhA
ntr&c, doanh nghiêp:

- Lp danh sách nhCrng cong doãn viên, ngtthi lao dng Co hoàn cánh khó
khãn, s krcvng khong vuçit qua 50% cong doàn viën vã ngthi lao dng cüa cci
quan, dcm vi.
3.2 Các klni nhà trQ 10 phu'ô'ng:
- Mi phithng 300 phn cho di ttrcrng cong nhân. ngui lao dng các khu
nhã tr trên dja bàn phung. D nghi BCH Cong doàn ci s 10 phithng h trçY
1p danh sách.
4. Dcm vj k' két phic lçii cung Crng li.mng thrc gói 12.000 phAn do cong
ty Tuyi Max cung cap, combo gm : 5kg go, 01 chai nuc arong, 01 chai du
an. 01 chai ni.râc mm, cá st Ca và dirng.
5. Dé ngh BCH cac cong doãn co' so':
- Lp danh sách dung dôi flxçing di.rçrc phát h trçl khn cp ln 2.
- Chju trách nhim titp nhtn ngun qua. krong thrc theo s krcng phtn
b cua Lien doàn lao dng Quii 7.
6. Thôi gian thirc hin:
- Tir ngày 29/9/2021 den 05/10/2021: triên khai k hoch và các CDCS
1p danh sách theo mu gâi v lien doàn lao dng Qun 7 (B phn chInh sách
— Ch Lê Thüy Tiên)
- Tir ngày 05/10/2021 dn 20/10/2021: triCn khai phát qua cho các CDCS
và cOng nhân, ngu&i lao dng dang thuê tr9 trên dja bàn Qun 7
Trên day là k hoach cüa Lien doàn Lao dong quán hO trçr khán cáp lan 2
cho doàn viên cong doàn, ngirài lao dóng bj an/i hzràng bài d/ ch bnh C'ovid-19
trên dja bàn qudn./.
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Quán 7. ngày iháng nain 2021

DANH SACH
1)anh sách doàn viên cOng doãn, ngtthi Lao dông khó khãn ti cOng doàn co sâ trrc thuôc qun 7 hoãc doãn viên cOng doàn, ngui
Lao dong tat cac khu nha tro khu kru tru khu vuc cach ly khu vtxc phong toa bi anh hucing bot dich covid 19
nhân h tra nhu yeu phâm Lien doàn Lao dng Qutn 7 lan 2.
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- Gtèi Danh sách ban chInh nay v cho d/c Thüy Tiên — DD: 0983307662 - ('an b3 Lien doàn Lao d5ng Qun 7.
Thai gian güi ye Lien doàn Lao dc3ng Qu2n 7 chm nhái ngày 10/10/2021

