
     Kính gửi:        
- Các đơn vị trên địa bàn TP.HCM;
- Văn phòng Công đoàn;
- Các Ban, Văn phòng .

Thực hiện theo Văn bản số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, 
chống dịch COVID-19.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các Ban, 
Văn phòng, Công đoàn thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân 
TP.HCM với nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố trên tinh thần theo Chỉ thị 
16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 
02/8/2021. 
 2. Thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn Văn bản số 2468/UBND - VX ngày 
24/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường mạnh mẽ các biện 
pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2490/UBND - VX ngày 26/7/2021 của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường.

3. Tuyên truyền rộng rãi trong CBCNV thực hiện “ai ở đâu ở đấy”; Không di 
chuyển khỏi Thành phố cho tới khi hết thời gian giãn cách.

  4. Về phương thức làm việc thực hiện theo Văn bản số 6706/EVN SPC-TCNS 
ngày 30/7/2021 của Tổng công ty về việc triển khai Văn bản số 2510/UBND - VX ngày 
27/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp 
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trên địa bàn TP.HCM; các Ban, Văn phòng, Công 
đoàn triển khai và nghiêm túc thực hiện./.
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TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:         /EVN SPC - TCNS
V/v thực hiện Văn bản 2556/UBND-VX 

ngày 01/8/2021 của UBND TP.HCM

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐTV;
- Ban TGĐ;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 EVN SPC;
- Lưu: VT, TCNS.Th.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Hầu
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