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V/v dam bão cung cap din 

phic vi k' h9p bat thu?mg lan thi nhât, 
Quc hOi  khóa XV. 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hanh phüc 

Ha Nói, ngày2 tháng 12 näm 2021 

TP DOAN D1N LUC V1T NAM 

DEN  Ngy:..3.O.M 

 KInh gri: Tp doàn Din lirc Vit Nam - EVN 

Cbuyên...................Cflu cong van s 572/TFKQH-TH ngày 24/12/2021 cUa Tong Thr k) 
Sô'v'akItt 4 1  ..lI;.. ic t chüc k' h9p bAt thung lAn thcr nhAt, Quc hi khóa XV; 

khai mac  vào sang ngày 04/01/2022 và dr kin b mac  ngày 11/01/2022 theo 
hInh thüc tr1rc tuyn cá k. 

Van phông Quc hOi  trãn tr9ng d nghj Tp doàn Din lirc Vit Nam — 
EVN chi dao  Din  h?c  các tinh, thãnh ph trrc thuOc  Trung trang phi hçip vài 
van phOng Doàn di biu Quc hi và HOi  dng nhân dan các tinh, thành ph 
trirc thuc trung lxcmg, các co quan, ckn vi trirc thuOc Van phông Quc hi dam 
bão cung cAp din tai  Nhà Quc hi và các dja dim ti chi.'rc hQp Quc hi trrc 
tuyn tai  các tinh, thành ph trong th&i gian din ra k' hpp, cii th nhi.r sau: 

- Nhà Quc hi, s 1 dung Dc Lap,  Ba DInh, Ha Ni; 
- Trii so các ca quan cüa Quc hi, 22 Hung Vuang, 35 Ngô Quyn; 
- Dja dim ncii Doàn dai  biu Quc hi t chiic h9p trirc tuyên và nth an, 

nghi cüa di biu Qu& hi tai  62 tinh,, thành ph trirc thuc Trung uang. 
RAt mong nhn duçic sr quan tam, phi hçip cña Tp doàn Din 1irc Vit 

Nam - EVN. 
Xin trân tr9ng cam cm./.V 

Noi nhmn: 
- Nhtr trên; 
- D/c Chü nhim VPQH (dê b/c); 
- Các cl/c PCN VPQH (dé biêt) 
- VP Doàn DBQH và HIDND các tinh, thành phô 
trrc thutc trung uang (dé p/h); 
- Ltru HC, CQT. 
E-pas: AOZ2 
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