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Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 28/7/2022), thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, tôi xin trân
trọng gửi tới các đồng chí nguyên là cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, các đồng
chí cán bộ công đoàn, các anh chị em đoàn viên, công nhân và người lao động
đang làm việc trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam lời chúc sức khỏe và
chúc mừng tốt đẹp nhất.
Ngày 28/7/1929, Đại hội Đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ
Nhất được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người
cộng sản mẫu mực, lãnh tụ công đoàn đầu tiên của tổ chức đại diện giai cấp
công nhân nước ta. Ngày này cũng được chọn là Ngày thành lập Công đoàn Việt
Nam.
Trải qua 93 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã trưởng
thành về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, có những đóng góp xứng
đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với
công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt
Nam ngày càng lớn mạnh. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam có
những đóng góp của công nhân lao động ngành Điện lực cách mạng, luôn tiên
phong đi đầu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau 2 năm đại dịch Covid-19, chúng ta đang đối diện với rất nhiều khó
khăn, thách thức chưa từng có do những tác động của biến đổi khí hậu, xung đột
quân sự dẫn tới những thay đổi lâu dài trong chuỗi cung ứng và thương mại trên
toàn thế giới ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, vận hành, đầu tư, tài chính cũng
như tiền lương, thu nhập của người lao động tại các đơn vị.
Mặc dù khó khăn, trong 8 tháng của năm 2022, các cấp công đoàn trong
Tập đoàn đã phát huy tinh thần vượt khó, phối hợp tốt với chuyên môn trong các
phong trào thi đua đảm bào đời sống việc làm bền vững; các hoạt động chăm lo
đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng công nhân và Tháng
hành động An toàn vệ sinh lao động; tổ chức sâu rộng tới các cấp phong trào
văn hóa thể thao, tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó
sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Việt
Nam phát động. Các cấp công đoàn cũng đã triển khai thực hiện Nghị quyết số
02 –NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động

Công đoàn trong tình hình mới” đã mang lại nhiều kết quả chất lượng và hiệu
quả sau 1 năm thực hiện. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch tổ chức
Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần
thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng ghi nhận và cảm
ơn sự hy sinh, vất vả, những đóng góp trong lao động quên mình, cống hiến
thầm lặng của đoàn viên, người lao động; chính các đồng chí đã tô đẹp thêm
truyền thống và tự hào 68 năm ngành Điện Việt Nam, là minh chứng rõ nét để
“EVN - Thắp sáng niềm tin” vì đất nước và người dân phục vụ.
Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đồng cảm và chia sẻ với
những khó khăn của hơn 10 vạn đoàn viên, công nhân, người lao động trong Tập
đoàn đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức trong những tháng cuối
năm và của cả năm 2023 trong việc vận hành hệ thống điện; giảm thiểu nguy cơ
xảy ra sự cố, phòng ngừa tai nạn lao động; tuyên truyền, vận động thực hiện tiết
kiệm điện và chủ đề năm “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong
công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người
lao động.
Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm của tổ chức Công hội Đỏ, tôi tin
tưởng rằng, cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động trong Tập đoàn Điện
lực Quốc gia Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, đồng sức,
đồng lòng vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chúc các đồng chí nguyên là cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, các đồng
chí cán bộ công đoàn, các anh chị em đoàn viên, công nhân và người lao động
cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Mong tiếp tục nhận
được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí đối với phong trào CNVCLĐ và
hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.
Thân ái!
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