
TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:              /EVN-TC&NS Hà Nội, ngày     tháng  10  năm 2021 
V/v thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ về thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19   

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Thực hiện 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”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 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 (gửi đính kèm theo), Tập đoàn yêu cầu các đơn vị quán triệt 

đến toàn thể CBCNV và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP, 

đồng thời thực hiện các nội dung và nhiệm vụ sau đây: 

1. Các đơn vị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống điện phục 

vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

2. Căn cứ các nội dung hoạt động và biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại 

Phụ lục đính kèm, các đơn vị triển khai cụ thể công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe CBCNV, hạn chế đến mức thấp nhất các trường 

hợp mắc dịch bệnh.  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (để b/cáo); 

- UBQLV (để b/cáo); 

- BTV ĐU EVN (để b/cáo); 

- HĐTV (để b/cáo); 

- TGĐ (để b/cáo); 

- Các PTGĐ; 

- Các Ban/VP; 

- Lưu: VT, TC&NS. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 Trần Đình Nhân 



2 

 
Phụ lục 

Các hoạt động và biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch 

 

TT Hoạt động/Biện pháp 
Cấp 1 

(Vùng xanh) 

Cấp 2 
(Vùng vàng) 

Cấp 3 
(Vùng cam) 

Cấp 4 
(Vùng đỏ) 

1 
Tổ chức hội nghị/cuộc 

họp, giao ban1 

Không hạn 

chế số 

người2 

Hạn chế, 

không quá 

30 người2 

Trực tuyến Trực tuyến 

2 

Đi học tập/công tác 

trong nước và nước 

ngoài3 

Được phép Được phép  Không Không 

3 
Nghỉ tập trung sau ca 

trực vận hành/sửa chữa 

Không áp 

dụng 
Áp dụng4  Áp dụng Áp dụng 

4 
Làm việc từ xa đối với 

CBCNV gián tiếp5 

Không 

thực hiện 

Tối đa 

30%  

Từ > 30% 

tới 70% 

Từ >70% 

tới 100%  

5 

Hoạt động bếp ăn tập 

thể (nếu có) đối với lực 

lượng gián tiếp1 

Hoạt động Hoạt động Hạn chế2 Không 

6 
Tổ chức khóa/lớp học, 

đào tạo tập trung 
Hoạt động1 Hạn chế2 Không  Không 

7 

Khám sức khỏe định 

kỳ/điều dưỡng phục 

hồi chức năng lao động 

Được phép Hạn chế2 Không Không 

8 Thực hiện 5K 

 

Thực hiện Thực hiện Thực hiện6 Thực hiện7 

9 
Kiểm soát nhiệt độ 

người ra vào đơn vị 
Không Thực hiện Thực hiện Thực hiện 

10 
Quản lý thông tin dịch 

tễ khách ra/vào đơn vị 
Không Thực hiện Thực hiện Thực hiện 

11 
Xét nghiệm 

 COVID-198 
Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện 

12 
Cách ly y tế  

 

Đối với ca bệnh nghi ngờ9: cách ly đến khi có kết quả 

xét nghiệm PCR để xác định dừng cách ly hoặc điều trị. 

  

Đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ 

4/vùng cách ly y tế/F1: cách ly 7 ngày khi đã tiêm đủ 

2 liều vắc xin/F0 đã khỏi trong vòng 6 tháng, nếu 

chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin cách ly 14 ngày.  

13 Báo cáo dịch 

 
Theo tuần Theo tuần Theo ngày Theo ngày 
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Ghi chú: 

- 1: Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. 

- 2: Theo quy định của địa phương (nếu có). 

- 3: Thực hiện trong cùng cấp dịch hoặc cấp dịch thấp hơn khi được phép. 

- 4: Áp dụng nhưng có xoay vòng, đảm bảo ứng trực hoặc trực ca 12h/ca và 

sẵn sàng nghỉ tập trung bất kể khi nào có yêu cầu. 

- 5: Bao gồm lực lượng bảo vệ, xử lý công văn... 

- 6: Khi làm việc tại khu phong tỏa, bệnh viện điều trị F0, khu cách ly y tế tập 

trung phải sử dụng trang bị bảo hộ chống dịch. 

- 7: Sử dụng bảo hộ phòng dịch khi sửa chữa điện trong dân và di chuyển. 

- 8: Yêu cầu xét nghiệm đối với CBCNV: 

+ Ca bệnh nghi ngờ (nghi nhiễm dịch) và xét nghiệm khác theo yêu cầu 

riêng biệt (khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện...).  

+ Lập danh sách CBCNV có nguy cơ lây nhiễm cao (CBCNV di chuyển 

nhiều, làm việc tại vùng phong tỏa, tiếp xúc nhiều người, lễ tân, bảo vệ...) 

để tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ với tỷ lệ từ 30% đến 80% (thực 

hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu). 

+ Yêu cầu xét nghiệm đối với CBCNV đến từ vùng có dịch cấp độ 4/vùng 

cách ly y tế/vùng có dịch cấp độ 3 người có nguy cơ lây nhiễm cao. 

+ Thực hiện xét nghiệm cho CBCNV trước đợt nghỉ tập trung sau ca vận 

hành, sửa chữa ở địa bàn có dịch cấp độ 3 và 4 (thực hiện xét nghiệm 

theo phương pháp gộp mẫu).  

+ Xét nghiệm đối với F1: nếu tiêm đủ 2 liều vắc xin, xét nghiệm vào ngày 

thứ nhất và thứ 7 sau tiếp xúc; chưa tiêm đủ liều vắc xin, xét nghiệm 3 

lần vào ngày thứ nhất, thứ 7 và ngày thứ 14. 

+ Theo quy định của địa phương (nếu có). 

- 9: Xác định ca bệnh nghi ngờ và F1 hướng dẫn tại văn bản số 4740/EVN-

TCNS ngày 04/8/2021. 
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