
TAP DOAN DIN L11J'C VIT NAM & CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN DIN LVC  VIT NAM Dc 1p — Tur do —  Hinh phüc  

S&  jO  /CTLT-EVN-CD Ha Nç3i, ngay4c tháng 6 nàm 2022 

CHi TH! LIEN T!CH 
V vic phát dng phong trào Thi dua thtyc hin 

thäng lçn mite tiêu "10 nghIn sang kiên" trong CNVCLI) Tp doàn 
Diên lire Quôc gia Vit Nam hir&ng ü'ng Chirong trInh "1 triu sang kiên" 

Hirâng irng Chung trInh "1 friu sang kiln" cüa Tng Lion doàn Lao dng 

Vit Nam và "10 nghln sang kiln" cüa Cong doàn Din 1rc Vit Nam d th hin 

trách nhim cüa CNVCLD trong vic phc hi và phát trin kinh t - xã hi do 

hu qua cUa djch Covid- 19 gay ra, NVCLD trong Tp doàn Din 1%rc Quôc gia 

Vit Nam dã n lirc vuçt bc, vâi tinh th.n trách thim cao tham gia, dóng gop 

vào vic hoàn thành hcm 200% k hoach  giai  doan  1 do Tong LiOn doàn Lao dng 

Vit Nam d ra. K& qua Thi dua giai dotn 1 trong CNVCLD Tp doàn dã có 

2.400 sang kin ducic cp nht và däng k tham gia Chiiong trInh. 

Tng giám dc Tp doàn Din 1irc Vit Nam và Ban Thu?mg vi Cong doàn 

Din 1rc Vit Nam phát dng phong trào Thi dua thirc hin thing igi "10 nghln 

sang kiln" n lirc — vugt khó — sang tao  trong CNVCLD Tp doàn Din 1irc Quc 

gia Vit Nam, huâng üng Chung trInh "1 1riu sang kiln" cüa Tng Lien doàn 

Lao dng Vit Nam vói nhtng ni dung sau: 

I. CHI TIEU THI DUA 

1. Dn tháng 9/2023: Phn du có 10 nghln sang kiln trong CVNCLD Tp 

doàn Din lirc Quc gia Vit Nam cp nhtt trOn Chuong trInh cüa Tong Lien doàn 

Lao dng Vit Nam (ca 2 giai doan). 

2. Phn du 10% tth len can bO,  doàn viên, CVNCLD Tp doàn Din lirc 

Quc gia Vit Nam có sang kin tham gia Chuong trInh. 

3. Phn du 100% don vj hoàn thành và hoàn thành vuçt chi tiêu phân b 

cüa Cong doàn Din 1irc Vit Nam d ra. 

II. NQI DUNG THI DUA 

1. Tip tiic trin khai cO hiu qua các phong trào thi dua yOu nuâc trong 

CNVCLD Tp doàn Din 1c Quc gia Vit Nam, trong do nOng c6t là phong trào 

thi dua "Lao dng sang tao"  và phong trào thi dua dt danh hiu "Nguii lao dng 

ngành Din tiêu biu" hang nàm do Cong doàn Din 1irc Vit Nam phát dng. 



2. Quyt tam thçrc hin thng igi phong trào Thi dua giai doan  2 vi vic 

sang tao  dü "10 nghln sang kiln" trong CNVCLD Tp doàn Din 1irc Quc gia 

Vit Nam dugc cp nht len website: https://congdoanvietnam.org/ tham gia 

Chuang trInh "1 tr&u  sang kiln" cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam theo 

chi tiêu phân b tai  K hoach s 97/KH-CDDVN ngày 14/02/2022. 

3. Dy manh  1rng diing khoa hc cong ngh trong các linh vi1c quàn trj, san 

xut kinh doanh tto nn tang vftng chc cho vic dy nhanh l trInh chuyM di 

s co bàn trong 11am 2022, scm hoàn thành miic tiêu tth thành doanh nghip s 

vào näm 2025 theo Nghj quyt 03-NQ/DU cüa Dàng üy Tp doàn Din lrc Vit 

Nam. 

III. TO CH1TC THIXC HIN 

1. Tp doàn và Cong doàn Din hrc Vit Nam 

- T chüc các hoat  dng dào tao,  bi duO'ng kin thüc, k5 näng 1rng diing 

cong ngh thông tin, k5r näng chuyn di s, nh.t là cho di ngü CNLD; tao  diu 

kin thun igi d ngui lao dung tai  ccr s, dc bit là cong nhân lao dng trirc 

tip san xut phát huy sang kin, cãi tin k thut... nhm tao  ra sir lan tOa tinh 

thn cng hin, dóng gop trI tue, cong süc, chung tay khc ph%ic khó khàn trong 

san xut, kinh doanh cUa mi &m vi va Tp doàn Din 1irc Vit Nam. Chi dao, 

huOng dn trin khai, don dc, kim tra vic thirc hin phong trào thi dua tai  các 

dan vj và các cp cong doàn; sa kt, tng kt các dqt thi dua, biu duang, khen 

thuâng nhtmg tp th, cá nhân có thành tIch trong phong trào thi dua. 

- Cong doàn Din 1irc Vit Nam xây dmg tiêu chI dánh giá tham gia Chixang 

trInh vào ni dung chrn dim thi dua khen thuâng cOng doàn tng kt nàm 2022, 

2023; tip nhn các thông tin phãn hi, kjp th?yi tham muu, thao g các khó khàn, 

vuó'ng mc trong qua trInh trin khai thirc hin. 

- Giao Ban Truyn thông Tp doàn phi hgp vci Ban Tuyen giáo — Nft cOng 

Cong doàn Din 1irc Vit Nam tham muu chi dao,  djnh hung cOng tác tuyen 

truyn v phong trào thi dua thçrc hin "10 nghln sang kiln" trong CNVCLD Tp 

doàn Din 1irc Quc gia Vit Nam. ChU dng tuyên truyn tren các website ni 

b, trên các bao, tap  chI, các trang thông tin din tü và các trang mng xä hi... 

Can cü vào k& qua hon thnh dng ho.c vixgt chi tiêu, dan vj có thiu giài 

pháp sang kin dem 1a  hiu qua cao, Tp doàn và Cong doàn Din lirc Vit Nam 

sê khen thu&ng và trInh cp trên khen thithng cho các tp th, cá nhan có thành 

tIch xut sc trong phong trào thi dua. 
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2. Các don vi và các cong doàn trurc thuc 

- Can cü vào chi dto, hrnng dn cüa Ttp doàn và Cong doàn Din 1irc Vit 

Nam, các &Tn vj phi hçp v&i cong doàn dng cp ci th hoá các ni dung, nhim 

vii, chi tiêu duc giao, gn viii vic thirc hin thim viii chInh trj cüa dcin vj d 

trin khai Chi thj nay có hiu qua. 

- Các sang kin dàng k tham gia chumg trInh phâi là sang kin dã duc 

cOng nhn sang kin cp EVN vàJhoc sang kin cp Co sâ theo quy djnh tai  Quy 

ch Quán l hott dng khoa h9c và cong ngh trong Tp doàn Din hrc Quc gia 

Vit Nam duçc ban hành tai  Quyt djnh s 146/QD-EVN ngày 08/12/2021 cüa 

Hti dng Thânh viên Tp doàn Din 1irc Vit Nam và có th?yi gian dua vào üng 

dung sang kin theo quy djnh cUa Chuong trInh. Thu tru&ng các don vi không xác 

nhn cho t chüc/cá nhân thuc don vi mmnh däng k tham gia Chuong trInh khi 

sang kin chua di.rçic cOng nhn là sang kin cp E\TN vWhoc sang kin cp co 

si theo quy djnh. 

- T chüc k kt chucmg trInh ph& hqp giCra cong doàn co sâ vâi thu tnthng 

co quan, don vj, to diu kin thun loi cho doàn viên, NLD v thñ gian, môi 

tnrng nghiên ciru, sang tao, diu kin co s& 4t chit th%rc hành, üng ding sang 

kin; xây drng co ch khuyn khIch, khen thithng tisong x1rng vài giá trj lam lçii 

cho tác giá/nhóm tác giã sang kin. 

- Dna ni dung tiêu chI dánh giá tham gia Chuong trInh vào chm dim thi 

dua, xét khen thu&ng näm 2022, nàm 2023. 

- Thành 1p T h trq sang kin (nu c.n thi&) d h trq NLD hin thirc 

boa tithng, sang kin; don dc, kim tra vic thçrc hin các chi tiêu dnqc giao, 

hiing dn NLD vit báo cáo sang kin và dáng nhp phn mm; d xut hinh 

thüc khen thu&ng cho các tp th, cá nhân Co thành tIch trong phong trào thi dua 

theo thm quyn cüa don vj và trinh cp trên khen thu&ng cho các tp th, cá nhân 

có thành tIch xut sc tiêu biu. 

- T chüc tuyên truyn, 4n dng ngithi lao dng tIch c11c hithng frng tham 

gia phong trào thi dua dam báo dung miic dich, y nghia, thi& thirc, tránh hInh 

thüc; chi do b phn truyn thông cp nht kt qua sang kin tham gia Chuong 

trInh hang tháng, chy các kh.0 hiu tuyên truyn trên bang din t1r, dt các 

standee, pano, áp phIch tuyên truyn v Chuong trInh "10 nghln sang kiin" n 

1irc — vuçit khó — sang to trong CNVCLD Tp doãn Din lirc Quc gia Vit Nam 

tai noi cong si, noi d thy. 



TONG GIAM DOC 
TAP DOAN DIN LIJ'C VIT NAM/ 
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ran DInh Nhân 

Tp doàn Din hrc Vit Nam vâ Cong doàn Din lirc Vit Nam d nghj các 

don vj và các cong doan trirc thuc phi hçip chi dao,  huàng dan và to chirc thirc 

hin có hiu qua Chi thj nay. Trong qua trInh thirc hin nu vuàng m.c, kjp thôi 
báo cáo v Tp doàn và Cong doàn Din lirc Vit Nam (qua Ban ChInh sách — 
Pháp 1ut Cong doàn DLVN) d giâi quyt./. 

TM. BAN THU'YNG VJ 
CONG DOAN DIN L1J'C VIT NAM 

CHU TICH 

CHA' HNH 
CONG DOA 
DN L' 

V1T NAM 

to S  
o Dire Hung 

Noi nhân: 
- Uy ban QLVNN tai  doanh nghip; 
- TLD LDVN; 
- Dáng üy Tp doàn DLVN; 
- HDTV Tp doàn DLVN; 
- TGD, các Phó TGD Tp doàn; 
- VP và các Ban cüa Tp doàn; 
- Thithng trirc và các Ban cüa CD DLVN; 
- Các don v thuc Tp doàn; 
- Các cong doàn trrc thuOc; 
- Website CD DLVN; 
- Luu: VT, TC&NS EVN; VT, CSPL CD DLVN. 
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