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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg
ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: các đơn vị thành viên
Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện
số 1068/CĐ-TTg gửi kèm), Tập đoàn yêu cầu các đơn vị quán triệt và nghiêm túc
thực hiện ngay một số nội dung như sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nghiêm túc thực hiện và quán
triệt Công điện số 1068/CĐ-TTg đến các đơn vị thành viên; đảm bảo vận hành an
toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện trong mọi tình huống, đồng thời thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (dịch) tại đơn vị có hiệu quả.
2. Yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch:
- Các đơn vị đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ: yêu cầu chỉ giải quyết những trường hợp có công việc cấp thiết mới đến cơ
quan làm việc. Số CBCNV làm việc từ xa không nên ra khỏi nhà khi không cần
thiết, không cấp bách.
- CBCNV chủ động theo dõi sức khỏe bản thân, trong trường hợp có biểu
hiện bất thường (ho, sốt, mệt mỏi hoặc giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác) cần
báo ngay cho đơn vị hoặc cơ sở y tế địa phương để xử lý kịp thời. Các đơn vị phổ
biến, tuyên truyền để CBCNV tự giác thực hiện, kiên quyết không để trường hợp
đã có biểu hiện bệnh mà chưa được cách ly y tế.
- Các đơn vị thực hiện chế độ nghỉ tập trung sau ca vận hành/sửa chữa thực
hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K, lưu ý: khi làm việc tại hiện trường phải mặc quần
áo bảo hộ chống dịch, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với khách hàng, hạn chế
trao đổi trong khi làm việc; đặc biệt lưu ý việc tiếp xúc tại nơi xét nghiệm, tiêm
vắc xin hoặc người cung cấp dịch vụ ăn uống, thực phẩm. Tại nơi làm việc tập
trung như các Trung tâm Điều độ, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, trực vận
hành... yêu cầu giữ khoảng cách, hạn chế trao đổi trực tiếp.
- Trường hợp CBCNV thay đổi ca trực, bắt buộc phải được xét nghiệm RTPCR trước khi vào làm việc; trong thời gian trực ca, căn cứ tình hình dịch cụ thể để
thực hiện xét nghiệm lại.
- Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch cho CBCNV, ưu
tiên đối tượng trực tiếp sản xuất, CBCNV vận hành, sửa chữa các nhà máy điện,
các trạm biến áp, viễn thông và CNTT, CSKH...
- Các đơn vị khác căn cứ mức độ nguy cơ của dịch tại địa phương để áp
dụng và thực hiện các hình thức phòng, chống dịch tương ứng.
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Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để b/cáo);
- UBQLVNN (để b/cáo);
- HĐTV (để b/cáo);
- TGĐ (để b/cáo);
- Các P.TGĐ;
- Các KSVNN (để b/cáo);
- CĐ ĐLVN (để p/hợp);
- Thành viên BCĐ EVN (để t/hiện);
- Các Ban, VP (để t/hiện);
- Lưu: VT, TC&NS.
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