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CHI TH! 
CUA BAN THU'ONG V1J DANG TJY TAP  DOAN 

V vic Tp doàn Bin 1ic Vit Nam chung tay ciIng ding bào cã nirrc 
khäc phiic hu qua mira lfl ti các tinh min Trung 

Trong nhüng ngày vüa qua, tInh hInh mua bão, lü 1iit & các tinh min Trung 
diên biên ht si'rc ph'rc tap, gay thit hai  lan v ngi.thi và tài san, ành hu&ng nghiêm 
tr9ng tài d&i sing ha con than dan và kirih tê xã hi ciia da phuing, dc bit là tai 
các tinh mien Trung ttr Quãng T4 dn Quãng Nam. 

Hu&ng lrng l&i kêu gçi cüa Tng BI thu - ChU tjch nu&c Nguyn Phi'i Tr9ng 
ye vic nhan dan trong va ngoài nuOc tip tiic dng viên, giüp dc nguñ nghèo, 
ngtr&i gp hoan nan  khó khàn va dng bào vüng lü; Cong din cüa Thithng tr1rc 
Ban BI thu Trung uong Dãng v tang cu&ng cong tác phông, chng thiên tai, kh.c 
phic h.0 qua mua lii ti các tinh min Trung, Ban Thuäng viii Dãng üy Tp doàn 
Din liic Vit Nam ban hãnh Chi thj v vic Tp doàn Din lrc Vit Nam chung 
tay cing dng bào Ca nu&c khàc phic hu qua mua lii tai  các tinh min Trung (Chi 
thj), yêu c&u các c&p u5', chInh quyn, doàn th trong toãn Tp doàn, ngui dirng 
du cp u5r, chInh quyn các cp khn trucmg lãnh dao,  chi  dao  dcm vj trin khai 
thrc hin mt s6 ni dung ci th thu sau: 

1. Di vOi các don vj có trii s&, cong trInh din tai  dja bàn các khu viTc nci 
xây ra thiên tai, bâo lii, ngp liit din rng, cp üy, lãnh dao  &ln vj yêu cu can b, 
dãng viên, nguâi lao dng tip tic thrc hin nghiêm theo chi dao  cüa Thii ti.róng 
ChInh phü, Ban Chi dao  Trung ucing v phông, chng thiên tai, dam bào an toãn 
cong trInh, hn ch ti da ành hu&ng di vói con ngui và tài san. Phát huy math 
me phucing chãm 4 ti ch, phi hçip cht chê vói chfnh quyn dja phucing tp 
trung khc phic h.0 qua bào 1Q; tIch crc tham gia h trçi tim kMm ciru nn, cru h; 
dàng thii kjp thii chäm lo, h trçl, s&m n djnh cuc sng cho can bO,  cong nhân 
viên, ngithi lao dng và h trçl bà con than dan tai  dja phuang khc phiic h.0 qua 
ành hu&ng b&i then tai, lü 

2. COng doàn Din 1c Vit Nam, Doãn Thanh niên EVN huy dOng  các lirc 
1ung, dc bit là lrc lung xung kIch a c sâ, phãn b các nguôn lirc mOt  each 
phü hçip, h trçi, gii'ip dc nguM dan kh&c phic hu qua sau thiên tai. 
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3. Tng Giám dc Tp doàn phi hqp Chü tjch Cong doàn Din hrc Vit Nam 
ban hãnh Chi thj lien tjch kêu gi toãn th can b, cong nhãn viên, nguM lao dng 
toàn Tp doãn th hin tinh th&n tuang than ttrong áî "lá lành dim lá rách" d üng 
h dông bào mien Trung kh&c phiic hu qua thiên tai, gop phn sôm n djnh cuc 
song, timg btrâc khôi phiic cci sâ ha tng. 

4. T chic thrc hin: 

- Ngix&i dung du ep u, chInh quyn các don vj, phát huy vai trô, trách 
nhim trong thirc hin Clii thj. 

- C.p üy các dun vj thành viên, các t chirc Dãng tr1c thuc, Cong doãn Din 
1rc Vit Nam, Doàn thanh nien EVN nghiêm ttc quán trit và t chirc thirc hin Clii 
thi, cüa Ban Thung vi,i Dãng üy T.p doãn cUng nhix Chi thj lien tjch cüa Tng giám 
dc Tp doàn và ChU tjch Cong doàn Din lrc Vit Nam. 

- Giao Ban Truy&n thông T3p doàn ph& hqp cáo Ban/Van phông tham mixu 
giüp vic Dãng u$' Tp doàn t chrc tuyên truyn, ph bin v ni dung và k& qua 
thi5rc hin Chi th; theo dôi, tng hcip d báo cáo Ban Thir&ng vii Dãng üy Tp doàn 
kt qua thrc hin. 

Chi thj ducic ph bin dn Chi b .1. 

Ncii nhân:  
- Dáng uS' Kh6i DNTW (b/c), 
- Uy ban QLVNN tai  DN (b/c), 
- Cáo die UVBCH Dáng b Tp doãn, 
- Hi dông thành viên EVN, 
- Die TOng Giáin d6, các Die PhO TGD EVN, 
- Cáo To chirc Dãng trirc thuc, 
- Các Ban Tp doàn, 
- Các dan vj thành viên EVN, 
- Cong doãn DLVN; Doàn TN EVN, 
- Luu: Ban Ti', Vn thu DU. 

T/M BAN THIXCING V1J 

Duong Quang Thành 
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