
TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /EVN-TCNS Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2022 

V/v tăng cường quán triệt thực hiện 

phòng, chống dịch COVID-19 
 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 (dịch) tiếp tục diễn biến phức 

tạp, số người mắc dịch tăng nhanh ở một số địa phương và tại các đơn vị của 

Tập đoàn. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện 

và phòng, chống dịch có hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 

250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị COVID-19 và Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 về Hướng dẫn 

quản lý người mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế (văn bản gửi kèm), Tập đoàn 

yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung phòng, chống dịch bệnh sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt và nghiêm túc thực 

hiện các nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch 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” (Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ) và văn bản số 568/EVN-TCNS 

ngày 31/01/2022 của Tập đoàn về Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 

218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ. 

2. Tập đoàn hướng dẫn bổ sung về cách ly y tế tại mục 12 của Phụ lục đính 

kèm văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 về Hướng dẫn triển khai thực 

hiện Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, như sau: 

- Đối với F0 được điều trị tại nhà: thời gian cách ly y tế, điều trị đủ 7 ngày 

và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2; 

trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính, tiếp tục cách ly y tế 

đến đủ 10 ngày đối với CBCNV đã tiêm đủ liều vắc xin, cách ly đủ 14 ngày đối 

với CBCNV chưa tiêm đủ liều vắc xin.  

-  Đối với F0 điều trị tại bệnh viện: sau thời gian điều trị tại bệnh viện yêu 

cầu theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày và tuân thủ thông điệp 5K. 

- Cách ly đối với F1: cách ly y tế tại nhà đủ 5 ngày và có kết quả xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày thứ 5, tự 

theo dõi sức khỏe 2 ngày tiếp theo và tuân thủ thông điệp 5K (F1 xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên ngày thứ 1 và 5).  

3. Công tác tuyên truyền: tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của 

CBCNV trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh, thực hiện 

thông điệp 5K, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, 
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chống dịch.  

4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch đối với 

các đơn vị thành viên. 

5. Tiếp tục phối hợp với địa phương để quyết liệt thực hiện kế hoạch tiêm 

vắc xin mũi bổ sung cho CBCNV, phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2022.  

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các nội dung nêu trên./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (để b/cáo); 

- UBQLV (để b/cáo); 

- Đảng ủy EVN (để b/cáo); 

- HĐTV (để b/cáo); 

- TGĐ (để b/cáo); 

- Các PTGĐ; 

- Các KSVNN (để b/cáo); 

- CĐĐLVN (để p/hợp); 

- Các Ban, VP (để t/hiện); 

- Lưu: VT, TCNS. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Võ Quang Lâm 
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