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Số:          /CĐĐVN-TGNC 
V/v: tuyên truyền, phòng ngừa và ngăn 

 chặn nạn “tín dụng đen” trong CNVCLĐ 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 

 

Thực hiện văn bản số 4757/CV-TLĐ ngày 12/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa và ngăn 

chặn nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động, Ban Thường vụ Công đoàn 

Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn, 

các đơn vị truyền thông trong và ngoài Tập đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” để đoàn 

viên, người lao động biết, cảnh giác và tố giác tội phạm; phổ biến rộng rãi đến cán 

bộ, đoàn viên, người lao động về gói hỗ trợ vay 20.000 tỷ đồng (hai mươi ngàn tỷ) 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai phục vụ công nhân, lao động... 

 Nội dung và giải pháp đề nghị các đơn vị thực hiện theo văn bản số 4754/CV-

TLĐ ngày 12/8/2022 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 và tình trạng nạn “tín 

dụng đen” về các cấp ủy, chuyên môn và Công đoàn Điện lực Việt Nam./. 

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

- 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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