
1 

 

CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐBVN 

CÔNG ĐOÀN CQ TỔNG CỤC ĐBVN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:    49 /CĐCQTCĐBVN                             Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018 

 V/v tuyên truyền các hoạt động  

nổi bật của Công đoàn Việt Nam 

 

Kính gửi: Công đoàn bộ phận các Vụ, Văn phòng, Trung tâm CNTT. 

 

Thực hiện công văn số 429/CĐN ngày 1/8/2018 của Công đoàn Giao 

thông vận tải Việt Nam về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt 

động nổi bật của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cơ quan Tổng cục ĐBVN 

đề nghị công đoàn bộ phận thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch công đoàn bộ phận tuyên truyền, vận động đoàn viên công 

đoàn tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ 

chức Công đoàn Việt Nam”. Đối với các đồng chí là Ủy viên BCH công đoàn 

cơ quan, Ủy viên UBKT, ủy viên Ban TTND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên 

BCH công đoàn bộ phận nghiên cứu để tham gia cuộc thi. 

Công đoàn bộ phận Tổng hợp, báo cáo số lượng đoàn viên tham gia về 

Công đoàn Cơ quan Tổng cục trước ngày 30/8/2018. 

2. Đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải nội dung tuyên truyền 

về cuộc thi trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục. 

3. Nội dung cuộc thi đăng tải tại địa chỉ: www.congdoan.vn. 

Đề nghị các đồng chí chủ tịch công đoàn bộ phận triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục (b/c); 

- Công đoàn TC (b/c); 

- Lưu: CĐCQTC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


