
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
 

 

Số:          /CĐĐVN-CSPL 
 

V/v Thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 
   

Nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của 

đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến”, Tổng 

Liên đoàn LĐVN phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” hoàn 

thành chỉ tiêu giai đoạn 1 tại Văn bản số 3990/TLĐ-VP ngày 21/4/2022 (gửi 

kèm theo); 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” đóng góp vào 

Chương trình “Một triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn, Công đoàn ĐLVN đề 

nghị các Công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ vào Văn bản số 3990/TLĐ-VP ngày 21/4/2022 của Tổng Liên 

đoàn và các văn bản hướng dẫn, chỉ tiêu phân bổ của Công đoàn ĐLVN tại Kế 

hoạch số 97/KH-CĐĐVN ngày 14/02/2022, Công văn số 198/CĐĐVN-CSPL 

ngày 30/3/2022, các Công đoàn trực thuộc tổ chức “Tháng cao điểm” thực 

hiện Chiến dịch thi đua do Tổng Liên đoàn phát động. 

- Thời gian thực hiện chiến dịch Thi đua: Từ nay đến hết ngày 31/5/2022 

- Nội dung thi đua: Cập nhật các giải pháp, sáng kiến của đoàn viên, 

người lao động đã được ứng dụng vào thực tiễn (sáng kiến được tính từ ngày 

01/9/2021 đến thời điểm hiện tại) đăng ký tham gia Chương trình tại website: 

https://congdoanvietnam.org/. 

2. Kết thúc Chiến dịch thi đua (hết ngày 31/5/2022), các đơn vị xét chọn 

khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có sáng kiến, tập thể có nhiều đoàn viên 

đăng ký tham gia Chương trình và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc nhất đề 

nghị Công đoàn ĐLVN xét khen thưởng. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển 

khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Công 

đoàn Điện lực Việt Nam giao./.   
 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Tổng Liên đoàn LĐVN (để b/c); 

- Thường trực CĐĐLVN; 

- Website CĐ ĐLVN; 

- Lưu: VT, CSPL. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Hùng 

 

https://congdoanvietnam.org/
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