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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /CĐĐVN-TGNC 
V/v: bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022  

 

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 

 

Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ và văn bản số 4818/TLĐ-TG ngày 22/8/2022 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 2/9/2022. 

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực 

thuộc phối hợp cùng chuyên môn, tổ chức đoàn thể và các cấp công đoàn đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh đợt 2/9/2022 theo 5 nội dung chi tiết tại văn bản số 4818/TLĐ-TG ngày 

22/8/2022 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

(Văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đính kèm theo). 

Công đoàn ĐLVN đề nghị các Công đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực 

hiện, thường xuyên báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh về các cấp ủy, chuyên 

môn và Công đoàn Điện lực Việt Nam./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (thực hiện);  

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo); 

- Tổng giám đốc EVN (để báo cáo); 

- Thường trực CĐĐVN (chỉ đạo); 

- Ban Truyền thông EVN (phối hợp); 

- Các Ban CĐ ĐLVN; 

- Website CĐ ĐLVN; 

- Lưu: VT, TGNC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 
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