
ĐẢNG BỘ KHỐI  

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG UỶ 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

* 

 Số:         CV/ĐU 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày 

 Thương binh - Liệt sỹ và 110 năm ngày sinh  

đồng chí Võ Chí Công 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    

Hà Nội, ngày     tháng 7  năm 2022 

 

   Kính gửi: - Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, 

- Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, 

- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tập đoàn, 

- Trung tâm Thông tin Điện lực. 

 

Thực hiện Công văn số 218-CV/BTGĐUK, ngày 29/6/2022 của Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy Khối DNTW về việc Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sỹ và 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022); Hướng dẫn 

số 08-HD/ĐU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về Công tác 

thông tin, tuyên truyền năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu:  

1. Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải lên trang thông tin điện tử Tập đoàn 

Đề cương và các khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 

và 110 năm ngày sinh đồng chí Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ 

Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (Nguồn tư 

liệu đăng tải: Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW http://doanhnghieptrunguong.vn, 

mục Văn bản - Chính sách mới). 

2. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt 

Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn căn cứ vào Tài liệu tuyên truyền đã 

được đăng tải trên website Tập đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, kỷ 

niệm phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ 

của cấp ủy, chi bộ và tổ chức đoàn thể, trên trang thông tin điện tử và các tài liệu, ấn 

phẩm tuyên truyền khác của đơn vị./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Đảng ủy Khối DNTW (để b/c), 

- Thường trực Đảng ủy TĐ (để bc), 

- Lưu: VTĐ, Ban TT. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 

http://doanhnghieptrunguong.vn/
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