LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG TRỊ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2021
Số: 28/CĐVC
V/v triển khai các nội dung chương trình
phúc lợi đoàn viên công đoàn năm 2021

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
Thực hiện Công văn số 788/LĐLĐ-CTCS ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh “Về việc triển khai các nội dung chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn
năm 2021”; Công văn số 236/CĐVC ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ CĐVC Việt
Nam “Về việc tiếp tục triển khai và thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho
đoàn viên, người lao động”; Thiết thực hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân và
An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Thường vụ
CĐVC Việt Nam đã ký kết với một số đối tác: Công ty cổ phần Thiên Tân, Công ty cổ
phần Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh, Phòng khám Nha khoa Bác
sỹ Thương, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, Công ty Cổ
phần Thương mại Dược liệu Thiên Phú, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan.
Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các CĐCS trực thuộc tuyên truyền và triển
khai những nội dung cơ bản trong thỏa thuận chương trình “Phúc lợi đoàn viên công
đoàn năm 2021” để đoàn viên công đoàn sớm tiếp cận và thụ hưởng các chính sách
ưu đãi, cụ thể tại các đơn vị sau:
1. Công ty cổ phần Thiên Tân
* Các chương trình ưu đãi
- Giảm 10-25% khi mua các loại sản phẩm ngói màu xi măng.
- Giảm 20-30% khi mua gạch lát terazo.
- Giảm 16-23% khi mua gạch không nung.
(Chi tiết mức giảm giá cho từng sản phẩm theo phụ lục đính kèm)
* Điều kiện hưởng các mức giá ưu đãi
- Tất cả đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thẻ đoàn viên
công đoàn trình khi mua các sản phẩm hoặc có tên trong danh sách của công đoàn
cơ sở đã đăng ký tham gia chương trình.
* Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/6/2021 đến 31/12/2021.
* Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Thiên Tân: 0233.3853895
2. Công ty cổ phần TM&XNK Việt Hồng Chinh
* Các chương trình ưu đãi
- Mua xe trả tiền một lần:
+ Chiết khấu 10% khi mua sản phẩm là xe đạp.
+ Chiết khấu 5% khi mua sản phẩm là xe điện, xe máy 50cc.
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- Mua xe trả góp với lãi suất 0%:
+ Công đoàn cơ sở đăng ký mua từ 05 sản phẩm trở lên.
+ Mỗi sản phẩm trả trước 5.000.000đ (Năm triệu đồng) trên tổng giá trị của
sản phẩm.
+ Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trực tiếp thỏa thuận với Công ty cổ phần
TM&XNK Việt Hồng Chinh về phương thức thanh toán tiền trả góp sản phẩm.
* Điều kiện hưởng các mức giá ưu đãi
- Mua xe trả tiền một lần: áp dụng với tất cả đoàn viên công đoàn
- Mua xe trả góp với lãi suất 0%: áp dụng với các đoàn viên công đoàn là
công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người
lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
* Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 01/6/2021.
* Thông tin liên hệ: CTCP TM&XNK Việt Hồng Chinh: 0233.3571777
3. Phòng khám Nha khoa Bác sỹ Thƣơng
* Các chương trình ưu đãi
- Giảm 5% cho đoàn viên công đoàn (3% đối với con của đoàn viên công
đoàn) tổng chi phí điều trị các bệnh lý về răng: Cắm ghép implant; niềng răng
(chỉnh nha); phục hình răng giả; tẩy trắng răng.
- Giảm 10% cho đoàn viên công đoàn (5% đối với con của đoàn viên công
đoàn) khi sử dụng dịch vụ với chi phí từ 01 (một) triệu đồng trở lên: Nhổ răng;
trám răng; lấy cao, đánh bóng.
Lƣu ý: Giá giảm là giá đã được giảm so với giá niêm yết công khai tại phòng
khám.
* Điều kiện hưởng các mức giá ưu đãi
- Đối với đoàn viên công đoàn: có thẻ đoàn viên công đoàn hoặc giấy giới
thiệu của công đoàn cơ sở (kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh).
- Đối với con đoàn viên công đoàn: có thẻ đoàn viên công đoàn của bố/mẹ
và bản photo giấy khai sinh của con hoặc sổ hộ khẩu (hoặc giấy giới thiệu của công
đoàn cơ sở nơi bố/mẹ đang công tác).
* Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/6/2021 đến 31/12/2021.
* Thông tin liên hệ:
Phòng khám nha khoa Bác sỹ Thương: 0233.3859837 hoặc 0233.3553388
4. Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị
* Các chương trình ưu đãi
- Đối với hoạt động hội nghị, hội thảo, liên hoan văn nghệ:
Các hoạt động của các cấp công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh khi tổ chức hội
nghị, hội thảo, liên hoan văn nghệ thì tu theo điều kiện cụ thể Nhà Thiếu nhi tỉnh
sẽ giảm giá phù hợp với từng hoạt động.
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- Đối với hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ: Tạo điều kiện cho con đoàn viên
công đoàn tự nguyện đăng ký tham gia sinh hoạt: Chim khuyên, Nghi thức Đội…
- Đối với học phí học các môn năng khiếu:
Ngoài việc được hưởng các chế độ nhà nước quy định ra, con đoàn viên
công đoàn được miễn giảm học phí, cụ thể như sau:
- Đoàn viên có 01 con đăng ký: Một môn: giảm 5%/tổng số học phí phải
nộp/khóa; Hai môn: giảm 10%/tổng số học phí phải nộp/khóa.
- Đoàn viên có 02 con đăng ký: Giảm 20% cho con thứ 2/tổng số học phí
phải nộp/khóa.
- Đoàn viên có 03 con đăng ký: Giảm 30% cho con thứ 3/tổng số học phí
phải nộp/khóa.
- Tham gia các đội, nhóm, câu lạc bộ: quá trình tham gia học tập, sinh hoạt tại
Nhà Thiếu nhi tỉnh, các cháu có năng khiếu theo các môn học sẽ được ưu tiên khi
tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm tại Nhà Thiếu nhi và có cơ hội tham gia biểu
diễn các chương trình nghệ thuật tại khu vực và toàn quốc.
* Điều kiện hưởng các mức giá ưu đãi
Con đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thẻ đoàn viên công
đoàn trình khi đăng ký hoặc có tên trong danh sách của CĐCS (kèm theo chứng
mình nhân nhân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh) đã đăng ký tham gia chương trình.
* Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/6/2021 đến 31/12/2021.
* Thông tin liên hệ: Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị: 0233.3856332
5. Công ty cổ phần mía đƣờng Lam Sơn
* Các chương trình ưu đãi
TT

Mặt hàng,
sản phẩm ƣu đãi

Quy cách

Giá
niêm yết

Giá bán hỗ trợ

1

Nước dinh dưỡng 30 hộp/thùng,
330.000 đồng/thùng 240.000 đồng/thùng
tế bào mía-MITAJI
250ml/hộp

2

Nước dinh dưỡng 24 hộp/thùng,
264.000 đồng/thùng 190.000 đồng/thùng
tế bào mía-MITAJI
250ml/hộp

3

Sữa gạo lứt giàu 30 hộp/thùng,
225.000 đồng/thùng 160.000 đồng/thùng
Protein-OJITA
180ml/hộp
* Điều kiện hưởng các mức giá ưu đãi
- Áp dụng cho các CĐCS, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Hình thức đăng ký: Công đoàn cơ sở lập danh sách đoàn viên công đoàn
đăng ký, số lượng sản phẩm gửi cho Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, hạn cuối
gửi đăng ký vào thứ 6 hàng tuần, Công ty sẽ tiến hành giao hàng vào tuần tiếp theo.
- Điều kiện đảm bảo: đơn hàng tối thiểu là 20 thùng/công đoàn cơ sở/lần
giao hàng, mỗi đoàn viên không mua quá 04 thùng/loại/lần mua.
* Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/6/2021 đến 31/12/2021.
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* Thông tin liên hệ: CTCP mía đường Lam Sơn: 0985.896.835 (Ms. Ánh)
6. Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan
* Chƣơng trình ƣu đãi
Mặt hàng, sản phẩm ưu đãi

TT

Giá
niêm yết

Giá bán
hỗ trợ

1

Sữa bột Canxi Gold Care 400g

300.000 đồng/hộp

100.000 đồng/hộp

2

Sữa bột Pedia Care Gold 400g

225.000 đồng/hộp

100.000 đồng/hộp

3

Sữa bột Grow Gold Plus 400g

200.000 đồng/hộp

120.000 đồng/hộp

4

Sữa bột Diabetic Gold Care 400g

300.000 đồng/hộp

120.000 đồng/hộp

5

Sữa bột Nano Curcumin và đông trùng hạ thảo

500.000 đồng/hộp

150.000 đồng/hộp

*Thời gian áp dụng: đến 31/12/2021
* Thông tin liên hệ:
- Bà: Vũ Yến – Phó Giám đốc; SĐT: 0896615599
- Email: info@halanmilk.com
7. Công ty Cổ phần Sản xuất Thƣơng mại Dƣợc liệu Thiên Phú
(có phụ lục danh mục các sản phẩm ưu đãi gửi đính kèm).
* Thông tin liên hệ:
- Bà: Nguyễn Thị Diệp: Giám đốc, SĐT: 0966327078
- Email: duoclieuthienphu2020@gmail.com
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao
động. Đề nghị các CĐCS trực thuộc triển khai chương trình phúc lợi đến với đoàn
viên CBCCVCLĐ tiếp cận và hưởng thụ chính sách ưu đãi. Trong quá trình triển
khai, nếu có vướng mắc đề nghị các cấp công đoàn liên hệ qua VP CĐVC tỉnh
0233.3551650 hoặc đ/c Ngô Thị Thu Hiền – UVBTV CĐVC tỉnh, điện thoại
0915149469.
TM.BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- CĐVC Việt Nam;
- Như trên;
- Lưu: VP CĐVC.

Võ Thị Thƣơng
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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY CP THIÊN TÂN

TT

1

Đơn
vị
tính

Tên sản phẩm

Giá đăng ký
tại
Sở Tài chính

Giá bán
cho
đoàn viên

(đồng)

(đồng)

Ngói màu xi măng

1.1

Ngói màu 10v/m2 trơn

Viên

12.500

10.700

1.2

Ngói màu 10v/m2 sần

Viên

12.500

11.500

1.3

Ngói màu 9v/m2 sần

Viên

14.000

12.500

1.4

Ngói màu phẳng 9v/m2

Viên

24.000

18.000

2

Gạch lát terazo

2.1

Terazo 30x30 các màu

M2

86.000

70.000

2.2

Terazo 40x40 các màu

M2

90.000

70.000

3

Gạch xây không nung ( XM cốt liệu )

3.1

Gạch bê tông đặc Đ5 (5x10x20)cm

Viên

1.370

1.080

3.2

Gạch bê tông đặc Đ12 (12x17x27)cm

Viên

4.800

3.750

3.3

Gạch bê tông đặc Đ15 (15x20x30)cm

Viên

7.000

5.890

3.4

Gạch bê tông rỗng R20 (20x19x39)cm

Viên

9.950

8.120

3.6

Gạch bê tông rỗng R15 (15x19x39)cm

Viên

7.250

5.890

3.7

Gạch bê tông rỗng R10 (10x19x39)cm

Viên

5.200

4.600

3.8

Gạch bê tông đặc Đ10 (10x16x26)cm

Viên

3.450

2.660

3.9

Gạch bê tông rỗng R19 (13x19x39)cm

Viên

7.000

5.410

3.10 Gạch bê tông rỗng R4lỗ (9,5x9,5x20)cm

Viên

1.500

1.270

3.11 Gạch bê tông rỗng R6lỗ (14x9,5x20)cm

Viên

2.100

1.810

Giá bán trên đã bao gồm thuế VAT, giao trên phương tiện tại kho sản xuất
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

PHỤ LỤC THOẢ THUÂN HỢP TÁC
Giữa Công đoàn VC Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất vàThương mại Linh Đan Thiên Phú
về “Chương trình phúc lợi cho Đoàn viên công đoàn và người lao động"
(kèm theo thoả thuận hợp tác)
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, với mục tiêu thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh và các cam kết trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Linh Đan Thiên Phú
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Dược liệu Thiên Phú và CĐ VC Việt Nam thống nhất hỗ trợ ưu đãi đoàn viên Công đoàn. Cụ thể như sau:
STT

TÊN SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƢỢNG

GIÁ NIÊM YẾT

GIÁ BÁN HỖ TRỢ

1

TỎI ĐEN LINH ĐAN CUNG ĐÌNH,TP

200 G

01

550,000 VND

165,000 VND

2

NƢỚC CỐT TỎI ĐEN

300 ML

01

500,000 VND

155,000 VND

3

THẠCH TỎI ĐEN

300 G

01

100,000 VND

60,000 VND

4

RƢỢU CỐT TỎI ĐEN CHAI ĐEN

600 ML

01

750,000 VND

550,000 VND

5

RƢỢU CỐT TỎI ĐEN CHAI XANH

750 ML

01

950,000 VND

750,000 VND

6

6

STT

1

2

3

4

CÁI

POSTER

TÊN HỘP QUÀ

CUNG ĐÌNH

BÌNH AN

THIÊN PHÚ

THỊNH VƢƠNG

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

01

THÀNH PHẦN
TÊN SẢN PHẨM

SỐ LƢỢNG

Rƣợu cốt tỏi đen chai 600 ml

01

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

01

Túi hộp

01

Rƣợu cốt tỏi đen chai 750ml

01

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

01

Túi hộp

01

Rƣợu cốt tỏi đen chai 600ml

01

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

02

Trà bạc hà Maroc Đặc biệt

01

Ly gốm thủ công

01

Hộp quà cao cấp + túi thiết kế

01

Rƣợu cốt tỏi đen chai 750ml

01

Hộp tỏi đen Linh Đan Xuất Hàn

02

Trà bạc hà Maroc Đặc biệt

01

Ly gốm thủ công

01

Hộp quà cao cấp + túi thiết kế

01

150,000 VND

GIÁ
NIÊM YẾT

GIÁ BÁN
HỖ TRỢ

100,000 VND

KHUYẾN MẠI
KHI MUA 2 HỘP
Cafe hoà tan 3in 1

1300,000
VND

750,000 VND

Cafe hoà tan 3in 1 - Dừa Hàn Quốc

7

1,500,000
VND

950,000 VND

Hộp trà dƣỡng nhan, dƣỡng sinh
2,150,000
VND

1150,000 VND

1 hộp cafe + 1 hộp trà
2,350,000
VND

1,350,000 VND
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