
 

 
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /PCBL-TCNS 

V/v triển khai Tài liệu VH EVN và 

công tác VHDN PCBL các tháng 

 cuối năm 2022  
 

Bạc Liêu, ngày       tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Văn phòng, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc 
 

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-EVN SPC ngày 04/8/2022 của Tổng công 

ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp 

giai đoạn 2022-2025 trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

Căn cứ văn bản số 8208/EVNSPC-TCNS ngày 03/10/2022 của Tổng công 

ty Điện lực miền Nam về việc triển khai Tài liệu VH EVN, kế hoạch triển khai 

VHDN và công tác VHDN các tháng cuối năm 2022 EVN, EVNSPC; 

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-PCBL ngày 22/8/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc Ban hành Kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp giai 

đoạn 2022-2025 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu. 

Để triển khai nội dung của các tài liệu trên đến toàn thể CNVC-LĐ trong 

Công ty và thực hiện các công tác VHDN theo kế hoạch của Tổng công ty Điện 

lực miền Nam và của Công ty Điện lực Bạc Liêu, Công ty triển khai một số nội 

dung như sau: 

1. Phổ biến, tuyên truyền Tài liệu văn hóa EVN: 

Văn phòng phối hợp phòng Viễn thông Công nghệ Thông tin thực hiện 

tuyên truyền, phổ biến Tài liệu Văn hoá EVN (Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 

15/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) trong toàn PCBL trên các kênh truyền 

thông nội bộ và trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Bạc Liêu. 

2. Phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp:  

Các đơn vị thực hiện phổ biến cho 100% CNVC-LĐ trong đơn vị mình Kế 

hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 trong Tổng công ty 

Điện lực miền Nam (Quyết định số 1476/QĐ-EVN SPC ngày 04/8/2022 của Tổng 

công ty Điện lực miền Nam); Kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 

2022-2025 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu (Quyết định số 1157/QĐ-PCBL ngày 

22/8/2022 của Công ty Điện lực Bạc Liêu). 

Các đơn vị báo cáo kết quả phổ biến về Công ty (Phòng TCNS nhận) trước 

ngày 27/10/2022. 

- Các đơn vị gửi báo cáo kết quả phổ biến tại địa chỉ:   
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HO BIEN KE HOACH VHDN GD 2022-2025. 

3. Nhiệm vụ thực thi VHDN các tháng cuối năm 2022: Đính kèm PHỤ 

LỤC nhiệm vụ thực thi VHDN các tháng cuối năm 2022. 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Văn phòng, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc căn cứ các nhiệm vụ được 

giao theo kế hoạch thực hiện đúng tiến độ đề ra. 

- Văn phòng chịu trách nhiệm triển khai và theo dõi về tình hình triển khai, 

phổ biến Tài liệu Văn hoá EVN trên kênh truyền thông nội bộ và các trang thông 

tin điện tử Công ty Điện lực Bạc Liêu. 

- Phòng Tổ chức và Nhân sự phối hợp và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

Công ty yêu cầu Văn phòng, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc thực hiện nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận:                                
- Như trên (để thực hiện);  

- Ban Giám đốc (thay báo cáo); 

- Lưu: VT, TCNS.LTND. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quyền Dự 
 

 

 

ftp://10.167.0.1/5_PHONG_TCNS/20_VANHOADOANHNGHIEP/3.PHO BIEN TAI LIEU
ftp://10.167.0.1/5_PHONG_TCNS/20_VANHOADOANHNGHIEP/3.PHO BIEN TAI LIEU

		Vo Thanh Lich
	2022-10-18T09:05:32+0700
	HA NOI
	Ky so


		Tran Quyen Du
	2022-10-18T12:27:12+0700
	HA NOI
	Ky so


		CONG TY DIEN LUC BAC LIEU
	2022-10-18T13:22:56+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		CONG TY DIEN LUC BAC LIEU
	2022-10-18T13:22:57+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		CONG TY DIEN LUC BAC LIEU
	2022-10-18T13:22:58+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi




