
TẬP ĐOÀN ÐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /EVNNPT-TC&NS
V/v tuyên truyền Đề án Quản trị 

nguồn nhân lực của EVN

                   Hà Nội, ngày     

Kính gửi:
     - Các đơn vị trực thuộc EVNNPT;
     - Văn phòng, các ban chuyên môn nghiệp vụ EVNNPT;
     - VPĐU, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Văn bản số 
1395/EVN-QHCĐ ngày 21/3/2019 về việc tuyên truyền Đề án Quản trị nguồn 
nhân lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) sao gửi Đề án nêu 
trên đến các đơn vị trực thuộc EVNNPT, Văn phòng, các ban chuyên môn 
nghiệp vụ EVNNPT; VPĐU, Công đoàn, Đoàn thanh niên (sau đây gọi tắt là các 
đơn vị) và yêu cầu: 

- Lãnh đạo các đơn vị nắm rõ được các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, những 
tồn tại khó khăn, thách thức của Đề án để chuẩn bị các nguồn lực triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án;

- Người lao động tham gia đóng góp xây dựng các cơ chế chính sách mới 
để đảm bảo một môi trường làm việc công bằng, phát huy được năng lực bản 
thân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

- Đến 30/6/2019, các đơn vị trong Tổng công ty nhập đầy đủ thông tin vào 
cơ sở dữ liệu HRMS, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ triển khai từng nhiệm 
vụ và bố trí nhân sự để triển khai các nhiệm vụ của Đề án;

- Đến 30/7/2019, thực hiện xong việc tổ chức phổ biến để người lao động 
hiểu biết được các mục tiêu cơ bản, các nhiệm vụ chính của Đề án.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản hồi ý kiến về 
Tổng công ty (qua Ban Tổ chức và Nhân sự) để kịp thời giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Lưu: VT, TC&NS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Tùng
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