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CHỈ THỊ LIÊN TỊCH 

Về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng  

Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

(01/7/2008 - 01/7/2023) và chào mừng Đại hội Công Đoàn EVNNPT 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

 

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia (01/7/2008 - 01/7/2023) và chào mừng Đại hội Công đoàn EVNNPT 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn 

EVNNPT phát động phong trào thi đua đặc biệt với các nội dung cụ thể sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Thông qua phong trào thi đua đặc biệt nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền 

thống tự hào của EVNNPT và Công Đoàn EVNNPT sau 15 năm thành lập, đã 

đóng góp tích cực cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước và đời sống của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

2. Phát động phong trào thi đua đặc biệt nhằm động viên đội ngũ cán bộ, 

công nhân, viên chức và người lao động phát huy những thành quả đạt được trong 

sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của EVNNPT, đoàn kết, năng động, 

sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo. 

 3. Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm của EVNNPT và Chào mừng 

Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải thiết thực, 

hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không phô trương, hình thức; 

phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.  

4. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành 

tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.  

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

nội dung Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của 
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Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về 

thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34 - CT/TW ngày 07 tháng 

4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào 

thi đua, công tác khen thưởng.  

2. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn EVNNPT, phấn đấu 

thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu 

quả, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.  

3. Tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn và 

Tổng công ty phát động, như: Phong trào “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Thực hiện chuyển đổi số”; 

“Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công 

sở”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua trên các công trình trọng điểm, 

cấp bách”; Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn, “10 nghìn sáng 

kiến” của EVN và “709 sáng kiến” trong CNVCLĐ EVNNPT …, bằng các nội 

dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.      

4. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình 

tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức 

tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua hằng năm.  

5. Đa dạng hóa các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập 

EVNPT và Chào mừng Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 

- 2028 thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp 

với với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.  

III. THỜI GIAN THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

1. Thời gian thi đua 

Từ ngày phát động đợt thi đua đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2023.  

2. Hình thức khen thưởng  

- Kết thúc đợt thi đua, mỗi đơn vị xem xét, lựa chọn từ 01 - 03 tập thể hoặc 

cá nhân có có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trong các hoạt động 

Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập EVNNPT và Chào mừng Đại hội Công đoàn 



 

 

EVNNPT lần thứ IV xem xét, tặng giấy khen. Thời gian nhận hồ sơ xét khen 

thưởng chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 năm 2023.  

- Hồ sơ khen thưởng đề nghị gửi về EVNNPT (qua Thường trực Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng EVNNPT), số 18, Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA   

1. Đối với tập thể 

- Hưởng ứng và phát động phong trào thi đua đặc biệt thiết thực, hiệu quả 

gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của EVNNPT, cụ thể: có 

kế hoạch, giải pháp thực hiện; có đăng ký chỉ tiêu thi đua; có công trình, nhiệm 

vụ tiêu biểu chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập EVNNPT và Chào mừng 

Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; có nhiều hoạt 

động văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh.  

- Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 15 

năm Ngày thành lập EVNNPT và Chào mừng Đại hội Công đoàn EVNNPT lần 

thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, quy định văn hóa công sở: 

không đi muộn về sớm, không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc, chấp 

hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh…  

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, của EVN và của EVNNPT; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của người lao động.  

2. Đối với cá nhân  

- Có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến; có nhiệm vụ, phần việc tiêu 

biểu lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập EVNNPT và Chào 

mừng Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028…  

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở, 

phòng, chống dịch bệnh và nội quy của cơ quan, đơn vị.  

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội 

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, 

tích cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh.  

- Có thành tích xuất sắc, được bình xét trong đợt thi đua và trong các hoạt 

động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập EVNNPT và Chào mừng Đại hội Công 

đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 …  
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng EVNNPT chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này.  

2. Giao Giám đốc các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành Công 

đoàn cùng cấp căn cứ vào điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, xây 

dựng kế hoạch cụ thể triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 

đặc biệt đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.  

3. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành tổng kết, biểu dương, khen 

thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua đặc biệt./. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY 

 

 
 

Trịnh Tuấn Sơn 

 
 

 

 

 
 

Phạm Lê Phú 

 

Nơi nhận: 
- Công đoàn ĐLVN; 

- Đảng ủy; 

- HĐTV; 

- TGĐ, các Phó TGĐ; 

- VP và các Ban EVNNPT; 

- Thường trực và các Ban của CĐEVNNPT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các công đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VT, Công đoàn NPT, TCNS. 
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