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THÔNG BÁO 

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2021 

của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn BR-VT 

 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-LĐLĐ ngày 12/12/2019 của LĐLĐ tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chương trình số 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người 

lao động giai đoạn 2019 - 2023”,  

Trên cơ sở Công văn số 06/TTr-DLCĐ ngày 12/3/2021 của Công ty 

TNHH Dịch vụ Du lịch CĐ tỉnh BR-VT về việc hỗ trợ thực hiện chương trình 

“Phúc lợi đoàn viên”; 

LĐLĐ tỉnh thông báo đến các đơn vị chương trình ưu đãi năm 2021 của 

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch CĐ tỉnh BR-VT đối với CĐ các cấp và đoàn 

viên CĐ như sau: 

1. Đối với các đơn vị do LĐLĐ tỉnh quản lý: 

- Giảm 20% giá phòng nghỉ cho đoàn viên, người lao động khi các cấp 

CĐ tổ chức các sự kiện và lưu trú tại Công ty;  

- Giảm 10% khi các các cấp CĐ tổ chức sự kiện có liên quan đến hội 

trường, sân bãi; 

- Giảm từ 5-10% trên thực đơn khi các cấp CĐ sử dụng dịch vụ liên quan 

đến nhà hàng (tiếp khách, tổ chức liên hoan,…); 

- Giảm 5-10% đơn giá khi các cấp CĐ đặt tours du lịch trong và ngoài 

nước. 

2. Đối với các cấp CĐ thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung 

ương khác: 

- Giảm 20% giá phòng nghỉ cho cán bộ CĐ chuyên trách của tất cả các 

cấp CĐ trong cả nước;  

- Giảm 10% giá phòng nghỉ cho đoàn viên CĐ đi theo nhóm hoặc gia đình 

(có thẻ đoàn viên CĐ); 

- Giảm từ 5-10% trên thực đơn khi các cấp CĐ sử dụng dịch vụ liên quan 

đến nhà hàng (tiếp khách, tổ chức liên hoan,…); 

- Giảm 5-10% đơn giá khi các cấp CĐ đặt tours du lịch trong và ngoài 

nước. 

 



 

 

2 

 

 

 

3. Đầu mối liên hệ của công ty: 

- Phòng Lữ hành: 0254. 3530300 (dịch vụ tour du lịch); 

- Phòng Kinh doanh: 0254. 3611234 (dịch vụ khách sạn, nhà hàng, hội 

trường, sự kiện). 

Trên đây là nội dung các ưu đãi năm 2021 của Công ty TNHH Dịch vụ 

Du lịch CĐ tỉnh BR-VT đối với các cấp CĐ và đoàn viên CĐ nhằm thực hiện 

Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai 

đoạn 2019 - 2023” của Tổng LĐLĐ Việt Nam./. 
  

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- LĐLĐ các địa phương; 

- CĐ ngành trung ương; 

- CĐ cấp trên TTCS; 

- Trang web LĐLĐ tỉnh; 

- Công ty TNHH DVDLCĐ; 

- Lưu: VT, Ban CSPL&QHLĐ.  

 Nguyễn Châu Trinh 
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