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       Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 
 

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 01/3/2021 

của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam 

về việc hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị số 45/CT-

TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn Điện lực Việt Nam 

đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông tin, tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây” để nâng cao nhận 

thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích việc trồng cây theo chủ 

trương trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

giai đoạn 2021 – 2025.  

2. Phối hợp với chuyên môn hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Trong quá trình thực hiện cần 

lưu ý một số nội dung sau: 

- Nghiên cứu, tìm hiểu để trồng đúng những loại cây phù hợp với cảnh quan 

và thổ nhưỡng của từng cơ quan, đơn vị; 

- Cách thức tổ chức “Tết trồng cây” cần thực chất, tạo tính lan tỏa hiệu ứng 

tích cực nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây, đồng 

thời khơi dậy ý thức tự giác, chủ động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường 

và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong đoàn viên, người lao 

động. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về Công đoàn Điện lực Việt Nam./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TGĐ EVN (để báo cáo); 

- Thường trực CĐ ĐLVN; 

- Các Ban CĐ ĐLVN; 

- Website CĐ ĐLVN; 

- Lưu: VT, CSPL. 
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