
 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

Số:            /CĐĐVN-TGNC 

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến                       

“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

     Hà Nội, ngày       tháng  6 năm 2022 

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc 

 

 

Thực hiện Công văn số 738-CV/ĐU, ngày 23/6/2022 của Đảng ủy Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 

2022 (Cuộc thi) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Ban Thường vụ Công đoàn 

Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi tới toàn thể đoàn viên, người lao động trong 

đơn vị; vận động, khuyến khích đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia Cuộc thi; tài liệu 

tuyên truyền về cuộc thi đã được đăng tải trên Website Công đoàn Điện lực Việt Nam 

theo đường link: 

http://www.congdoandlvn.org.vn/d4/news/Dang-uy-EVN-chi-dao-tham-gia-

Cuoc-thi-truc-tuyen-To-quoc-ben-bo-song-nam-2022-1-11948.aspx 

2. Báo cáo danh sách đoàn viên, NLĐ đoạt giải Cuộc thi về Công đoàn ĐLVN 

(qua Ban Tuyên giáo – Nữ công). Căn cứ vào kết quả Cuộc thi Công đoàn Điện lực 

Việt Nam sẽ có hình thức  khen thưởng cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc quan tâm 

triển khai thực hiện./. 

 

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

- Đảng ủy Tập đoàn (để báo cáo);   

- Ban TT EVN (phối hợp); 

- Thường trực CĐ ĐLVN (chỉ đạo);   

- Website CĐ ĐLVN;      

- Lưu: VT, TGNC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 
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