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Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 262/CV-CĐĐVN ngày 
13/8/2018 phát động tổ chức cuộc thi viết: “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện” 
nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành Điện và xã hội về truyền thống tốt đẹp của 
ngành Điện, về các tấm gương Công nhân viên chức lao động tiêu biểu của ngành 
Điện đã và đang tận tụy, miệt mài hăng say lao động sáng tạo; Phát hiện, biểu 
dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, 
việc tốt; từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị Liên tịch số 1362/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 20/3/2019 
giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ 
chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực 
Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019); để cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu 
ngành Điện” có được kết quả tốt nhằm tích cực hưởng ứng kỷ niệm 65 năm truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị phối hợp với Công 
đoàn cùng cấp thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai, phổ biến rộng rãi nội dung, thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện 
thông tin của đơn vị; vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tích 
cực tham gia viết bài dự thi.

2. Có hình thức khuyến khích, động viên CNVLĐ tích cực tham gia viết bài 
tham dự Cuộc thi bằng hình thức phù hợp theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 
21/12/2019) và 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/2019) của đơn vị.

   Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng uỷ Tập đoàn;
- Công đoàn ĐLVN;
- Các Đ/c PTGĐ;
- Lưu: VT, TC&NS, TT.
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