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V/v thực hiện gấp công tác phòng,
chống dịch COVID-19

Kính gửi: Các đơn vị thành viên.
Căn cứ Văn bản số 2412/EVN-TCNS ngày 10/5/2021 của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam về việc thực hiện gấp công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện văn bản số 3724/TB-EVN SPC ngày 06/5/2021 của Tổng công ty về
việc Thông báo kết luận của TGĐ Nguyễn Phước Đức tại phiên họp kiểm điểm tình
hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona
(COVID-19).
Hiện nay, xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 mới, số trường hợp nhiễm dịch
bệnh trong cộng đồng tăng nhanh, diễn biến rất phức tạp, khó lường và có nguy cơ
bùng phát dịch. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện phục
vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện cho các sự kiện
chính trị sắp tới của đất nước và phòng, chống dịch COVID-19, Tổng công ty yêu cầu
các đơn vị thực hiện nội dung sau:
1. Bắt đầu từ ngày 11/5/2021:
- CBCNV trực vận hành, Điều độ/Trung tâm điều khiển xa của các Công ty Điện lực
và Công ty CNTT Điện lực miền Nam xây dựng phương án ở tập trung sau ca trực để sẵn
sàng ứng phó kịp thời khi dịch bùng phát trên địa bàn.
- Các tỉnh/thành phố có ca bệnh COVID-19 dương tính trong cộng đồng: CBCNV
trực Điều độ/Trung tâm điều khiển xa ở tập trung tại đơn vị sau ca trực cho đến khi có
thông báo mới của EVN SPC. Các đơn vị chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng bố trí làm việc
tại các vị trí điều khiển dự phòng, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh tại
địa phương để thực hiện nội dung này.
- Các đơn vị còn lại thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 3759/EVN SPC-TCNS
ngày 07/5/2021 về khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; Văn
bản số 3647/EVN SPC-TCNS ngày 04/5/2021 (mục 6) và Văn bản số 3724/TB-EVN
SPC ngày 06/5/2021 (mục 2) của Tổng công ty.
2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các đơn vị nghiêm túc thực hiện các
yêu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Tổng công ty, Tập đoàn và địa phương, đặc
biệt là khai báo y tế, không tụ tập đông người, không ra ngoài, không đến bệnh viện và
các cơ sở khám, chữa bệnh khác khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn 5K.
3. Các đơn vị bố trí điều kiện làm việc, nghỉ ngơi tốt nhất cho CBCNV trực/ở tập
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trung tại Cơ quan/đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của CBCNV tại khu
trực/ở tập trung. Căn cứ diễn biến tình hình dịch tại địa phương, các đơn vị chủ động bố
trí làm việc từ xa cho một phần CBCNV của đơn vị.
4. Về chế độ chính sách phòng, chống dịch: thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản
số 3579/EVN SPC-TCNS ngày 04/5/2020 và Văn bản số 2865/EVN SPC-TCNS ngày
30/3/2020 của EVN.
Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐTV;
- Ban TGĐ;
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19;
- Lưu: VT, TCNS.Th.
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