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       Kính gửi: - Các cơ sở đảng trực thuộc 

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐSVN. 
 

Thực hiện công văn số 212-CV/BTGĐUK ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kêu gọi hưởng ứng tham 

gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” 

năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 

ĐSVN phát động trong toàn Tổng công ty hưởng ứng tham gia. Các cấp ủy đảng, tổ 

chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên ĐSVN tập trung làm tốt những nội dung trọng 

tâm sau: 

- Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên các 

phương tiện truyền thông nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

- Hướng dẫn, động viên khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ, 

đảng viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tham dự Cuộc thi. 

Nội dung, thể lệ Giải xem trong Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26 tháng 5 

năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương (gửi đính kèm) và được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử Tổng công ty ĐSVN (vr.com.vn). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Công đoàn và 

Đoàn Thanh niên ĐSVN tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người 

lao động trong đơn vị. Báo cáo về Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN (qua Ban Tuyên 
giáo-Truyền thông - đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, số điện thoại: 0982.944.584).  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo ĐUK DNTW (B/c); 

- Web; E-office; 

- Lưu VT, TGTT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Lương Văn Nghĩa 
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