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Thân ái gửi: Toàn thể nữ công nhân viên chức - lao động                 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

hân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

N(20/10/1930 -20/10/2020), thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty, tôi 

xin trân trọng gửi tới toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên chức - lao động Tổng 

công ty lời chúc thân ái, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Các chị em thân mến!

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, người phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò, vị trí rất 

quan trọng trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước với những phẩm chất 

đạo đức hết sức cao quý đã được Bác Hồ khen tặng tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, 

trung hậu, đảm đang”.

Kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó, trong nhiều năm qua tập thể nữ cán bộ, công 

nhân viên - viên chức - lao động Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm 

sức, trí tuệ đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty, góp phần nâng 

cao uy tín - thương hiệu của Tổng công ty nói riêng và của ngành Điện lực Việt Nam nói 

chung. Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin trân trọng ghi nhận và 

chân thành tri ân những đóng góp vô cùng quý báu đó. 

Trước những thách thức trong giai đoạn hiện nay và để thực hiện thành công các mục 

tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 

đã đề ra, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Tổng công ty hết sức tin tưởng vào đội ngũ nữ cán bộ, 

công nhân viên chức - lao động Tổng công ty sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, phát 

huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, 

sáng tạo trong công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 

giao, tiếp tục xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Một lần nữa, nhân ngày 20/10 thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty, tôi kính 

gửi đến tất cả chị em phụ nữ những tình cảm trân quý và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thân ái./. 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐTV TỔNG CÔNG TY

Đã ký

Phạm Quốc Bảo
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