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việc tại Cơ quan Tổng công ty sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2022 

Kính gửi: 

      - Văn phòng Công đoàn; 

      - Văn phòng/các Ban; 

     - Trung tâm ĐH SCADA;  

     - Công ty CNTT.  

Căn cứ văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn về 

việc triển khai thực hiện Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y 

tế. 

Thực hiện Tờ trình số 110/TCNS ngày 05/02/2022 của Ban TCNS về việc  

thay đổi Phương án làm việc tại Cơ quan Tổng công ty  từ ngày 07/02/2022 đã 

được Lãnh đạo phê duyệt. 

Để thực hiện việc tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cơ quan Tổng 

công ty, tạo điều kiện cho Văn phòng Công đoàn, Văn phòng, các ban trở lại làm 

việc an toàn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và sẽ triển khai thực hiện phương án 

làm việc, xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2: 

1. Phương án làm việc: 

-  Bố trí 100% CBCNV làm việc trực tiếp tại Cơ quan Tổng công ty khi 

có kết quả chụp tự xét nghiệm kháng nguyên nhanh chuyển về Ban TCNS âm 

tính. 

- Thời gian thực hiện từ ngày 07/02/2022 cho đến khi có thông báo 

mới. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của bộ Y tế và 

tuân thủ các biện pháp 5K khi làm việc. 

2. Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sàng lọc định kỳ/đột xuất, 

tổ chức hội nghị/họp giao ban căn cứ vào văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 

31/01/2022 của Tập đoàn về việc triển khai thực hiện Quyết định 218/QĐ-BYT 

ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, cụ thể: 

a/ Thực hiện xét nghiệm kháng nguyên cho nhóm đối tượng nguy cơ cao 

lây nhiễm COVID-19: 

- Xét nghiệm đột xuất khi CBCNV có một trong các biểu hiện triệu 

chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác/khứu giác, khó thở…hoặc có yếu 

tố dịch tễ. 
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- Xét nghiệm định kỳ khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất sau khi nghỉ dài 

ngày/Lễ/Tết: 100% người lao động quay lại làm việc tại cơ quan/đơn vị bằng xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính. 

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

4/CBCNV nghi ngờ mắc dịch bệnh hoặc CBCNV thuộc diện tiếp xúc F1 cần 

được xét nghiệm kháng nguyên nhanh để sàng lọc kịp thời trước khi vào cơ 

quan đơn vị . 

- Các Ban/Văn phòng/Văn phòng Công đoàn: lập phương án xét 

nghiệm sàng lọc định kỳ/đột xuất cho những CBCNV thường xuyên đi công tác, 

tiếp xúc với nhiều người (nhân viên y tế, tài xế, tiếp tân, phục vụ, thủ kho, văn 

thư, bảo vệ trực, bảo vệ giữ xe, nhân viên vệ sinh…). 

- Ban TCNS cấp phát kít xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào lúc 

15h30’ thứ 6 hàng tuần theo số lượng CBCNV thuộc nhóm nguy cơ cao nêu trên 

theo danh sách đăng ký của các Ban/Văn phòng/Văn phòng Công đoàn. 

b/ Phương án tổ chức hội nghị/họp giao ban:  

 Đối với cấp độ 1 đến cấp độ 3: không hạn chế số lượng người tham gia 

các hội nghị/cuộc họp, giao ban.  

3. Lãnh đạo các Ban/Văn phòng/Văn phòng Công đoàn/TTĐH SCADA/ 

Công ty CNTT chịu trách nhiệm: 

- Bố trí 100% CBCNV làm việc trực tiếp tại Cơ quan Tổng công ty.  

- Bố trí làm việc từ xa đối với CBCNV bị nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ 

nhiễm bệnh. 

- Theo dõi, phân công, lập danh sách đăng ký xét nghiệm cho CBCNV 

có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 (theo mục 2a) của mình phụ trách theo 

phương án được duyệt. Hàng tuần gửi về Ban TCNS (bộ phận y tế) trước 15h00 

thứ 5 để tổng hợp, thực hiện cấp phát kít xét nghiệm.  

Riêng CBCNV đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa 

và khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) thì bố trí làm việc từ xa tại nhà. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐTV;  

- Ban TGĐ; 

- Lưu: VT, TCNS.Th. 
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