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Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 12/01/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 

2022. 

Căn cứ văn bản số 443/EVN-TCNS ngày 25/01/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Quán triệt trong cơ quan, đơn vị và CBCNV thực hiện nghiêm túc công tác 

phòng, chống dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

ban hành Quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” và các văn bản hướng dẫn của EVN, của địa phương và Tổng công ty về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP. 

2. Chuẩn bị cơ số thuốc, trang bị y tế (thuốc điều trị thông thường COVID-19, kít 

xét nghiệm nhanh kháng nguyên, thuốc khử trùng...) để sẵn sàng chống dịch bệnh trong 

và sau kỳ nghỉ Tết.  

3. Đối với lực lượng trực vận hành, sửa chữa trong dịp Tết: các đơn vị kiểm tra việc 

đảm bảo ăn, ở và công tác phòng, chống dịch bệnh của CBCNV, sẵn sàng các phương 

án trong tình huống dịch bệnh xuất hiện trong các khu nghỉ tập trung. 

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các đơn vị phân công thành viên đảm bảo 

thường trực phòng, chống dịch trong những ngày nghỉ Tết. Tổ tư vấn COVID-19 của 

EVNSPC duy trì hoạt động liên tục trong dịp Tết để đảm bảo tư vấn, theo dõi và hỗ trợ 

điều trị cho CBCNV mắc dịch bệnh. 

5. Trường hợp CBCNV: đi/về từ các địa bàn có dịch ở cấp độ 3 hoặc 4/CBCNV 

nghi ngờ mắc dịch bệnh hoặc diện tiếp xúc F1 cần được xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên để sàng lọc kịp thời (việc triển khai xét nghiệm, phòng, chống dịch bệnh theo 

hướng dẫn tại văn bản số 8151/EVN-TCNS ngày 31/12/2021 của EVN về hướng dẫn 

giám sát dịch tễ và xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 và văn bản số 

13/EVN SPC-TCNS ngày 04/01/2022 của Tổng công ty; Đồng thời thực hiện xét nghiệm 



2 
 

100% CBCNV của cơ quan, đơn vị trước khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán).  

6. Giao Ban Truyền thông: Tuyên truyền, động viên CBCNV ăn Tết vui vẻ, lành 

mạnh, đảm bảo sức khỏe, thực hiện 5K để phòng nhiễm dịch bệnh. Đồng thời, trong dịp 

nghỉ Tết tự theo dõi sức khỏe bản thân, trong trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ mắc 

dịch bệnh phải khai báo kịp thời để cách ly sớm và tránh lây lan trong CBCNV. 

Các đơn vị tăng cường phối hợp với địa phương để thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin 

mũi bổ sung cho CBCNV, phấn đấu trong Quý I năm 2022 cơ bản hoàn thành tiêm mũi 

bổ sung cho CBCNV. 

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các nội dung trên đây./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐTV; 

- Ban TGĐ; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 EVN SPC; 

- VP và các Ban; 

- Lưu: VT, TCNS.Th. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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