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V/v triển khai phổ biến và thực hiện 

 Nội quy lao động của EVN.  

Hà Nội, ngày     tháng  8 năm 2022    

                     Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 

Nội quy lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo 

Quyết định số 1023/QĐ-EVN ngày 11 tháng 7 năm 2022, được Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp nhận theo Thông báo số 626/TB-SLĐTBXH 

ngày 20/7/2022 (các văn bản gửi kèm theo). Nội quy lao động của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam được áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các dơn 

vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 27/7/2022. 

Để người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm các nội dung của Nội 

quy lao động, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc 

thực hiện một số công việc sau: 

1. Đối với Công đoàn Cơ quan Tập đoàn và Công đoàn các đơn vị trực 

thuộc Tập đoàn chủ động, phối hợp với chuyên môn tổ chức thông báo, phổ biến 

đến người lao động trong toàn đơn vị biết và thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy lao 

động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

2. Đối với Công đoàn các Tổng công ty, Công ty con, Công ty liên kết của 

Tập đoàn nghiên cứu, xem xét để đề xuất sửa đổi Nội quy lao động của đơn vị 

mình cho phù hợp với các quy định trong Nội quy lao động của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban 

Chính sách – Pháp luật để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Tổng giám đốc EVN; 

- Thường trực CĐ ĐLVN; 

- Các Ban, Văn phòng CĐ ĐLVN (để t/h); 

- Website CĐ ĐLVN; 

- Lưu: VT, CSPL. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
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