TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
VIT NAM
Oc 1p - Ttr do - Hanh phüc
S:ZA /TLD - QHLD
V/v Ph6i hap thirc hin triên khai
chuang trmnh "Hi trçi ye may bay trá gop
ye Têt cho Nguäi lao dng"

Ha N5i, ngày L tháng 10 nám 2022

Kmnh gri:
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph
- Các Cong doân ngành Trung ucng và tlsong &rang;
Cong doán Tng Cong ty tr1rc thuc Tng Lien doàn.
Trin khai Thóa thun hçip tác giUa Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam vâ
Cong ty Co phân H trcl Djch vi Thanh toán Vit Phü (Movi) näm 2022.
Tng Lien doàn Lao drig Vit Nam phi hqp vâi Movi trin khai chuorng trInh
"H trçl ye may bay trã gop v Tt cho Ngri lao dng" - san phm Bay trtxàc —
Trã sau, trong djp T& Nguyen dan Qu Mao näm 2023:
1. Misc dIch trin khai:
- H trq cho doàn viên, ngt.räi lao dng sir ding djch vii Bay trixOc — Trá sau
trong dip Têt Nguyen Dan 2023.
- Djnh his&ng k hoch tài chInh cho doàn vién, ngu&i lao dng giãm thiu
các gánh nng chi phi và rüi ro phát sinh.
2. Thôi gian triên khai:
Thông tin truyn thông — däng k ye may bay trâ gop: Tü ngày 12/10/2022
dn 12/11/2022; Kt thüc däng k: 18/11/2022.
3. Phm vi trin khai: 63 Liêndoân Lao dng tinh, thânh ph6; 20 Cong doan
ngành Trung i..ro'ng và t11ong dt.rng và Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tong
Lien doàn.
4. Thông tin chi tit v Chtrong trInh (Co Cong van kern theo)
D nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung i.rang và
thong dixcing, Cong doàn Tng Cong ty trrc thuc Tong Lien doán chi do Cong doàn
cp dithi tuyen truyn, ph bin "San phrn Bay trixóc — Trà sau" tâi doàn viên và
ngithi lao dng có thu cu kjp thii lam các thu tiic mua ye v qué trong djp Tt

U

Trong qua trInh trin khai thirc hin, n&i có v11óng mc phán ánh và báo cáo
v Tng Lien doàn (Qua Ban Quan h Lao dng)./.
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No'i n/ian:

- Nhix trén;
-Movi;
- Thutvng trirc DCT (b/cáo);

- Ltru: VT, QHLD.

TM. DOAN CHU T!CH
PHO CHU TICH

CONG TY CO PHAN HO TRQ' D!CH VIJ THANH
TOAN VIET PHU
CHUO'NG TRINH P111k LO'I MOVI

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM

TP. H ChI Minh, ngày 12 tháng 10 nàm 2022
V/v: D xuât ph6i hçp trin khai chixcng trInh "H
trcr ye may bay trã gop v Tt cho Ngu&i lao dng"

KInh gfri: TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM

Cong C6 phn H tr Dich vu Thanh than Vit Phii (Chucng trInh Phi.c Lçi MOVI) xin gO'i lô'i
chüc sic khóe và lôi cam on dgn T6ng Lien doàn Lao dng Vit Nam, cüng các co' quan tr'c
Cong doàn tri'c thuc dã h trçr trong quan h hqp tác trin khai Chixo'ng trinh phüc lçi MOVI
dn Ngii&i lao dng dang lam vic tai các nhà may trong su6t thô'i gian qua.
V&i mong mu6n mang dn cho Ngthi lao dng si trai nghim tuyet vô'i v san phm dlch vu
và hu'&ng nhiu quyn lqi dc bit chun bj cho dp Tt Nguyen Dan 2023, Chuo'ng trInh Phüc
lçri MOVI phát dQng gi&i thiu chu'o'ng trInh "MOVI dng hành càng Cong Doàn trin khai
ye may bay trâ gop v Tt cho Ngwôl lao dng"
1. Mjc dIch trign khai:
Gia tang lçri Ich doàn viên, khách hang thành viên MOVI dang lam vic ti các nhà
may d6i tác
H6 trçr cho Khách hang thành viên sü diing dch vi Bay tnx&c - Trâ sau trong dp
Tgt Nguyen Dan 2023.
Dinh hu'&ng k hooch tài chInh cho Ngu'&i lao dng giam thiu các gánh nng chi
phi và rüi ro phát sinh.
2. ThO4 gian trign khai:
- Kh&i dng truyn thông - dàng k ye may bay trá gop: tir ngày 12/10 dgn
-

17/11/202 2
Kt thüc dàng k: 18/11/2022

3. Pham vi trign khai:
- Các nhà may d6i tác trign khai CTPL MOVI trên toàn qu6c.
- Cong doàn co' s& các cap.

4. Thông tin chi tiê't v chu'o'ng trInh:
"MOVI dông hành cüng Cong Doàn trin khai ye may bay trá gop ye Tht cho
Ngirô'i lao c1ng"
Don vi cung cap d!ch vii bay: Hang hang không Vietjet air
• Don v h tro' thanh toán trà gop: CTPL MDVI
• Do'n v kgt n6i gi&i thiêu, truyn thông: Cong doàn, Nhán sy nhà may d6i tác cüa
M OVI
• Các phiic In dành cho Khách hang, D6i tác
Cong nhân
Cong doàn trirc thuc do'n vj
• Mua ye may bay trá gop len n 4 tháng (nu dt • MDVI phii trách 100% hot
ye th' tháng 10)
dng vn hành, tu' van dat ye
• Thô'i dim dat ye 1" tithng d nhân duo'c mác giá
cho Ngu&i lao dng.
hç'pltrVietjet
• Mo' rng các chu'o'ng phc
• Giàm trWc tiap 50,000 VND/ ye
lçri, chäm lo d&i s6ng cüa
• Qua tng ixu dãi cho các RH dang k3' du tiên trong
Ngix&i lao dng.
thô'i gian din ra activation
• Day mnh truyn thông vai
o Co thg dàng k mua ye may bay trá gop cho mInh
trô cüa Cong doàn trên các
và ngu'&i than
thông cáo di chüng (báo chI,
• Thanh toán trü tric tiap vào k' lixorng gn nhât
phóngsu', phOngvân di din
theo kSr hn tra gop ma RH ch9n
do'n vj trin khai).
• Hn mfrc mua ye may bay trá gop theo han mü'c • Tham gia chInh sách khuyn
khIch gió'i thiu trign khai
khá diing cüa MDVI cap cho Khách hang (mü'c
chu'o'ng trInh vOl nhi'êu qua
1ixcng, thâm niên lam viêc)
tng hap dn ti MOVI (*)
o Giãm áp hc tài chfnh phái chi trá sau Tht
• Dt ye trã gop d clang, phê duyt tryc tuyn 100%
° Mfrc phi tra gop u'u däi chi 4%/ tháng
5. Thông tin vC san pham Bay truO'c - Trâ sau:
• Phm vi áp dvng: Du'ô'ng bay nôi da
• Giá ye: Ap dung theo giá cong khai tni'c tuyn trên website www.vietjetair.com
• Th&i gian trã gop: Tü 3-4 tháng
• PhI trã gop: 4%/ tháng
• PhI xfr 1' do'n hang: 1%
• Th6'i gian dt ye: K tü' tháng 10/2022
• Th&i gian hoàn tat thanh toán: Không muon ho'n ngay 18/1/2022
• Chuyn bay Tt duçrc áp dungtü': 5/1/2023 dn 5/2/2023 (lch baybao gm khfr
h i)

Các qui dinh bt buôc: Khách hang tham gia chixo'ng trInh phãi hoàn tgt thanh toán
trw&c 48 gi& s diing djch vv bay. Các don hang không thôa diu kin ciiia MOVI,
có kha nàng bi hüy ye (*)
Tham khao chi tigt san phm: www.baytruoctrasau.vn
VI du v san phm:
LICH TR!NH BAY
Khi.'r hi: H ChI Minh <=> Quang BInh (san bay Dng H&i)
Chng bay
1 ngu'&i I&n
S6 lixcrng hành khách
8:15 AM, ngày 19/01/20 23 (nhm ngày 28 Tgt am ljch)
Chièu di
18:10 PM, ngày 27/01/2023 (nhm ngày müng 6 Tgt am lch)
Chiu ye
THÔNG TIN GIA yE
2,388,000
ChiCudi
1,220,520
ChiCuvC
3,608,520
T6ng cong tiCn ye
THÔNG TIN THANH TOAN NU TRA GOP TAI MOVI
3,608,520
Tiên ye
50,000
Khoân giâm giá
3,558,520
T6ng tiCn ye sau giãm giá
3
Sothángtrãgóp
35,585
PhIxfrIdcvn
1
427,022
PhItrâchâm
'I \(
H
4,021,128
T6ng cong
1,340,376
S tiCn trá gop m6i thátg
, -. / /
7. DC xuât phi hçrp. trin khai "H6 trçr ye may bay tra gop vC Tgt cho Ngu'&i lab-"
dng"
• Ap dung cho Cong doàn co' s& tr1c thuc dng trign khai chucng trInh
• Thô'i gian bt du truyCn thông, m& ban: 12/10/2022
Th&i gian kgtthuc (chóttInh thithng): 18/11/2022
• Thô'i gian cong b6 trao thithng: 18/1/2023
• Phát dng và truyCn thông chung trInh:
T5 chfrc hOi thão dgn Ngi.thi lao dng,Công Doàn truc thuc do'n v!
Phát dng truyCn thông bang van ban, ban tin trirc tuyn dn Ngii&i lao dng
H trçY cho MOVI dt các an pham truyn thông vC chu'cvng trInh.
Tham gia các hot dng chia sé, truyCn thông vC chung trInh trên báo chI, mng
xähi.

8. K hoch phô'i hçrp trin khai giüa MOVI và T6ng lien doàn Lao dông Vit Nam
TT
Ph6i hçp trin khai
MOVI
TLD
Th&i gian
1 Xácnhântrinkhai
x
10/10/2022
2 Chuânbtàiliêutruynthông
x
15/10/2022
3 ChInhthrctruynthông-m&bánve
x
x
12/10/2022
4 Trin khai hôi tháo
x
x
12/10-17/11
5 Báocáoktquá
x
18/1/2023
9.

kiên tü di dien T6ng Lien Doàn Lao dng Viet Nam

Môt 1n nüa, CTPL MOVI trân trçng cm on và rat mong tiê'p tVc nhn du'yc ski' üng h và
to diu kien cüa T6ng Lien Doàn Lao Dng Viet Nam. MOVI rat mong nhn du'çrc si' dng
thun cüa T6ng Lien Doàn Lao Dng Viet Nam, phát dng chü truing dgn Cong doàn ccr
so' các cap.
M9i chi tit xin vui lông lien he:
Phii trách quan h chInh phü:
Ten:
S6 diên thoai:
Email:
Hoc lien h t6ng dài MOVI: 18006669 (min phi)

No'i nhân:
- Nhw trên;
- Lwu./.

CTPLMOVI
PIEU HANH
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BRUCE ALLAN BUTLER

