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 Số:         CV/ĐU 
V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến  

“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    

Hà Nội, ngày     tháng 6  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 212-CV/BTGĐUK, ngày 08/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy Khối DNTW về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ 

sóng” năm 2022 (Cuộc thi) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu: 

1. Trung tâm Thông tin Điện lực thực hiện tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi; 

đăng tải Kế hoạch số 150-KH/BTGTW, ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương (Kế hoạch 150) trên trang thông tin điện tử Tập đoàn.  

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 Kế hoạch 150 

(gửi kèm) và được đăng tải trên trang điện tử của Tập đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo, 

định hướng thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên các phương tiện 

truyền thông nội bộ của đơn vị, tổ chức mình. Hướng dẫn, động viên, khuyến 

khích cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên tham 

gia Cuộc thi./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Đảng ủy Khối DNTW (để b/c), 

- Thường trực Đảng ủy, 

- Lưu: VTĐ, Ban TT. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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