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CH1 TH! LIEN TECH 
Ye vic 4n dng quyên gop üng h Qu5 tiro'ng trçr xã hi nãm 2020 

Näm 2019, CBCNV toàn Tp doàn dã th hin trách thim xâ hi cüa 
mInh doi vâi các hott dng tir thin xä hi chung và cho nguàri lao dng ngành 
Din nói riêng thông qua vic quyên gop vào Qu5 tuang trçY xã hi các cap trong 
Tp doàn. 

De kjp thai, ho trçi nhüng ngithi lao dng gtp hoàn cãnh khó khän và thirc 
hin các boat dng tü thin xâ hi trong näm 2020, nhât là djch covid-19 dang 
gay ra nhiêu khó khãn cho hoat  dng san xuât, kinh doanh và di song nhân dan, 
Tong Giám doe Tp doàn và Ban Thu&ng vii Cong doàn Din lirc Vit Nam kêu 
gçi CNVCLD trong toàn Tp doàn dóng gop üng h It nhât 01 ngày 1u'ong tInh 
trên mirc lizang cci so cüa Tp doàn (2.310.000d0ng) vOi tong h so mirc luo'ng 
cüa trng nguOi (bao gOm h so cap bc + phi cap chüc vi (neu co)). 

So tiên thu duçc trich 40% dóng gop ye Qu5 tucrng trg xã hi Tp doàn 
Din 1rc Vit Nam dé sir dung chung; 60% bô sung vào Qu5 xã hi cüa cac 
Tong Cong ty và dan vj tr1rc thuc Tp doàn (dôi vOl các Tong Cong ty, mirc 
phân bô cho dan vj co sO trong phân 60% do Tong Cong ty t1r quyêt djnh). 

So tiên dóng gop ye Qu5' tuo'ng trçl xã hi Tp doàn, các dan vj chuyên ye 

tài khoàn: Cong doàn Din lirc Vit Nam, s tài khoãn: 112.00000.1555 - Ngân 
hang Thuang mai  cô phân Cong thuang Vit Nam - Chi nhánh Ha Ni. 

Day là chü truang chung cüa Tp doàn Din lirc Vit Nam, dê nghj Tong 
Giám dôc (Giám doe) các Tong Cong ty, Cong ty, don vj trixc thuc Tp doàn 
phôi hçip vOi Ban Chap hành Cong doàn dông cap triên khai thçrc hin tot cue 
vn dng nay và báo cáo két qua ye Tp doàn, Cong doàn Din lc Vit Nam 
truOc ngày 30/4/2020.!. 
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Noi nhân: 
- Dáng üy, HDTV Tp doàn (d báo cáo); 
- Các Phó TGD Tap doàn (dê chi dao); 
- Thtr6ng trirc CD DLVN (d chi d?o); 
- TGD (GD), CD các don vj (dé thrc hin); 
- Website CD DLVN; 
- Luu: VT EVN, VT, CSPCDDLVN. 
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