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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cho phép lãnh đạo, CBCNV của
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các
đơn vị thành viên di chuyển để phục
vụ điều hành sản xuất điện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 về phiên họp Chính
phủ chuyên đề phòng, chống COVID-19; văn bản số 969/TTg-KGVX ngày
17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống
dịch tại một số địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) đã nghiêm
túc triển khai thực hiện. Với đặc thù của ngành cung ứng điện phục vụ sản xuất,
đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và phòng chống dịch bệnh,
một số đồng chí cán bộ lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị phải thường trực
và di chuyển để chỉ huy, điều hành sản xuất điện; một số CBCNV của Tập đoàn,
của các đơn vị thành viên phải di chuyển để đảm bảo vận hành, sửa chữa sự cố
các nhà máy điện, đường dây truyền tải điện, các trạm biến áp, hệ thống viễn
thông & công nghệ thông tin và sửa chữa sự cố điện trong nhân dân; một số
CBCNV phải di chuyển để hỗ trợ, thay thế cho CBCNV đơn vị khác thuộc diện
cách ly y tế, đơn vị hoặc địa phương bị phong tỏa để đảm bảo vận hành và sửa
chữa sự cố điện.
Để đảm bảo sản xuất và cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ
nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng chống dịch tốt, Tập đoàn kính
đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ
để Tập đoàn và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- BCĐ QG phòng chống COVID (để b/cáo);
- Bộ Y tế (để b/cáo);
- UBQLVNN (để b/cáo);
- Bộ Công Thương (để b/cáo);
- HĐTV (để b/cáo);
- TGĐ (để b/cáo);
- Các PTGĐ;
- Các đơn vị thành viên;
- Các Ban KTSX, KD, ĐT, QLXD, TT, VP;
- Lưu: VT, TC&NS.
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