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

Căn cứ Văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối 
tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các 
Ban, Văn phòng, Văn phòng Công đoàn triển khai và thực hiện nghiêm theo nội 
dung Văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể một số nội dung sau:

1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần 
của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 
00 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021 cụ thể:

- Các Ban/Văn phòng, Văn phòng Công đoàn thực hiện làm việc từ xa tại nhà 
100% Cán bộ công nhân viên.

- Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh bố trí làm 
việc từ xa, nếu không bố trí làm việc từ xa được thì áp dụng phương án 3 tại chỗ 
hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” (tối đa 1/4 số cán bộ công nhân viên của đơn vị) 
và phải có mặt tại cơ quan/đơn vị trước 18 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2021.

 - Riêng Văn phòng (bộ phận bảo vệ), Trung tâm Điều hành SCADA, Trung 
tâm Chăm sóc khách hàng, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam bố trí 
CBCNV trực theo phương án 3 tại chỗ tại cơ quan/đơn vị, đảm bảo lực lượng này 
có mặt tại cơ quan/đơn vị trước 18 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2021.

2. Trung tâm Điều hành SCADA đảm bảo vận hành mạng OT, Công ty Công 
nghệ thông tin Điện lực miền Nam đảm bảo vận hành đường truyền khu vực 
Thành phố Hồ Chí Minh, mạng IT và các phần mềm dùng chung để phục vụ điều 
hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty an toàn, liên tục trong thời gian giãn 
cách.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
_____________________________

Số:         /EVN SPC - TCNS
V/v thực hiện Văn bản 2796/UBND-VX 

ngày 21/8/2021 của UBND TP.HCM

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021



2

3. Công ty Thí nghiệm điện miền Nam lập danh sách cán bộ công nhân viên 
và phương án hỗ trợ các Công ty Điện lực xử lý sự cố (nếu có) tại các tỉnh, phối 
hợp Văn phòng Tổng công ty xin Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
giấy đi đường đúng qui định (theo mẫu đính kèm).

4. Giao Văn phòng phối hợp, hỗ trợ bộ phận trực “3 tại chỗ” của Công ty 
Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam tại Trung tâm dữ liệu đặt tại trụ 
sở 72 Hai Bà Trưng và Tòa nhà 16 Âu Cơ; phối hợp Công ty Thí nghiệm điện 
miền Nam xin Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy đi đường đúng 
qui định.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các 
Ban/Văn phòng, Văn phòng Công đoàn triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

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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