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Số:                /CĐPTC1 

Về việc tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, 

lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”. 

 

 
                         Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021  

   

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc. 

     

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kế hoạch số 

123/KH-TLĐ ngày 03/8/2021 về việc tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao 

động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” (gửi kèm theo) và các văn bản chỉ đạo của 

Công đoàn cấp trên; 

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đề nghị các công đoàn cơ sở thành 

viên trực thuộc triển khai một số nội dung sau: 

1. Có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với tình hình thực tế để cán bộ, 

công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đơn vị tích cực hưởng ứng viết bài tham 

gia cuộc thi; 

2. Tổng hợp các bài dự thi của đơn vị gửi về Ban Tổ chức cuộc thi, bắt đầu 

từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021 (tính theo dấu bưu điện) theo các địa 

chỉ sau: 

+ Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 65 phố Quán Sứ, 

Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, email: Tgtongliendoan@gmail.com (để trực 

tiếp tham gia dự thi); 

+ Văn phòng Công đoàn PTC1, email: hieuntcd@gmail.com (để tổng hợp đề 

nghị Công đoàn EVN, Công đoàn EVNNPT xem xét khen thưởng cho những tác phẩm 

đoạt giải đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, đăng tải các tác phẩm xuất sắc trên 

Bản tin, Website Công đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT và PTC1) 

Công đoàn PTC1 đề nghị các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc quan tâm 

thực hiện, tích cực tham gia cuộc thi./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Công đoàn EVNNPT (để B/c); 

- Đảng ủy PTC1 (để B/c); 

- VP (để p/h); 

- Lưu: VPCĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
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