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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký thi đua “Hoàn thành các mục tiêu chính của Ban QLDA Điện 1
trong Quý II/2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 và tiến tới Đại
hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

––––––––––––––––––––––––––
Kính gửi: Các phòng/BĐH
Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 260/CTLT-AĐ1-CĐ ngày 23/3/2020 của Ban
Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý dự án Điện 1 về việc phát động
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 27/4/2020.
Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Ban thống nhất tổ chức phát động
phong trào thi đua với nội dung “Hoàn thành các mục tiêu chính của Ban QLDA
Điện 1 trong Quý II/2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 và tiến tới
Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam” đến toàn thể
CBCNV trong Ban.
Thừa lệnh Giám đốc, phòng TCHC đề nghị các phòng/BĐH như sau:
1. Căn cứ nội dung thi đua của các phòng năm 2020 tại Chỉ thị liên tịch số
260/CTLT-AĐ1-CĐ ngày 23/3/2020, đăng ký các nội dung, mục tiêu thi đua chính do
phòng phụ trách trong Quý II/2020 (tối đa không quá 2 chỉ tiêu).
2. Thời gian đăng ký gửi về phòng TCHC (qua E-Ofice) trước 15 giờ ngày
29/4/2020 để phòng tổng hợp báo cáo Giám đốc và BCH Công đoàn Ban, không xét
khen thưởng với các phòng không đăng ký thi đua.
Trân trọng./.
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