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Số:         /CĐĐVN-TGNC 

V/v: Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày     tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 

 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên và người lao động (gọi tắt 

là CNVCLĐ) nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của giai cấp công 

nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam, qua đó 

củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân xây 

dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành 

lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu 

cầu các Công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm với một số nội 

dung như sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền tới CNVCLĐ về ý nghĩa, truyền thống vẻ vang của 

tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải 

phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, để mỗi CNVCLĐ 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân và vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. 

2. Tăng cường tuyên truyền những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 93 

năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đăng tải các tin/bài viết tôn vinh Cán bộ 

công đoàn xuất sắc tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt”… trên các phương tiện 

truyền thông nội bộ (Website Công đoàn ĐLVN; Trang thông tin Điện lực, nhóm 

Zalo, Facebook Nhóm ĐỒNG NGHIỆP EVN…); trên các Cơ quan báo chí trong hệ 

thống Công đoàn Việt Nam. 

 3. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt 

động Mitting, gặp mặt; treo băng rôn, khẩu hiệu “Chào mừng 93 năm Ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022)” tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà máy, 

công trường. 

 Trên đây là một số hoạt động trọng tâm tuyên truyền kỷ niệm 93 Ngày thành 

lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN yêu cầu các Công đoàn 

trực thuộc quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện./. 

  
    

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

   -  Ban TG Tổng LĐLĐVN (báo cáo); 

   - Thường trực CĐĐLVN; 

   - Các Ban Công đoàn ĐLVN; 

   - Website CĐĐLVN; 

   - Lưu:  VT, TGNC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 
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