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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:           / LĐLĐ-CSPL                                   
Về việc triển khai thỏa thuận hợp tác  

với FE Credid và HD Saison 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày        tháng 12 năm 2022 

  

 

    Kính gửi:  

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thi;  

- Công đoàn ngành, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam.  

 

 

Thực hiện văn bản số 5185/TLĐ-QHLĐ ngày 17/10/2022 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về việc triển khai thỏa thuận hợp tác với FE Credid và HD Saison, 

ngày 02/11/2022 Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ký Biên bản ghi nhớ với Công 

ty tài chính TNHH HD Saison (HD Saison) và Công ty tài chính TNHH Ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credid).  

Để triển khai các biên bản ghi nhớ, góp phần hạn chế các khoản vay “tín dụng 

đen” trong công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An yêu cầu Liên đoàn 

Lao động các huyện, thành, thị; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền cho người lao động: 

1.1. Ưu tiên tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính từ các Ngân hàng, không 

tiếp xúc, sử dụng các khoản vay tín dụng đen.  

1.2. Nếu không đủ điều kiện tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính từ các Ngân 

hàng thì tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính theo nội dung Biên bản ghi nhớ 

giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An với Công ty tài chính TNHH HD Saison (HD 

Saison) và Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE 

Credid), đã ký ngày 02/11/20222 (có văn bản gửi kèm). 

2. Phối hợp với Công ty tài chính TNHH HD Saison và Công ty tài chính 

TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC khảo sát, tổng hợp nhu cầu của 

đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp để triển khai thực hiện, góp phần hạn 

chế các khoản vay tín dụng đen.    

3. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác về Liên đoàn 

Lao động tỉnh. 
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Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Liên 

đoàn Lao động tỉnh qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động để trao đổi, 

giải quyết (Điện thoại liên lạc: 0942652567 - đ/c Bình). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Các ban LĐLĐ tỉnh (p/hợp); 

- LĐLĐ các huyện, thành, thi,  

   CĐ ngành, CĐ Khu KT ĐN (để t/h); 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh NA(p/hợp); 

- Công ty tài chính HD Saison (p/hợp); 

- Công ty tài chính FE Credid (p/hợp); 

- Lưu VT, CSPL&QHLĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công  
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