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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:                /TB-EVNSPC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận của ông Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC tại buổi họp về rà soát 

việc triển khai công tác ứng phó với dịch bệnh nCoV 

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền 
Nam, ông Chủ tịch Hội đồng thành viên đã chủ trì buổi họp về rà soát việc triển 
khai công tác ứng phó với dịch bệnh nCoV tại EVNSPC. Tham dự buổi họp có: 
Chủ tịch Công đoàn EVNSPC, Ban TCNS, Ban TCKT, Ban TT, Ban TH, Văn 
phòng Tổng Công ty. 

Sau khi các Ban báo cáo công tác triển khai công tác ứng phó với dịch bệnh 
nCoV và ý kiến của các thành viên tham dự buổi họp, ông Chủ tịch Hội đồng 
thành viên kết luận như sau: 

1. Giao Ban Truyền thông tiếp tục thực hiện các biện pháp truyền thông 
nhanh nội bộ và cộng đồng về tình hình triển khai công tác ứng phó với dịch bệnh 
nCoV trong EVNSPC.     

2. Giao Ban TCNS tiếp tục có thống kê nhanh, phân loại các nhóm đối 
tượng có nguy cơ lây nhiễm cho Ban chỉ đạo để kịp thời có biện pháp xử lý. Đồng 
thời có các biện pháp kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ứng phó với dịch 
bệnh nCoV tại Cơ quan và các đơn vị. 

3. Giao Văn phòng có quy định ngắn gọn đối với các trường hợp tiếp xúc 
trực tiếp với khách hàng bắt buộc phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng 
chống lây nhiễm (đeo khẩu trang, sát khuẩn….) khi giao tiếp.  

4. Giao ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do vi rút 
Corona chủng mới (dịch bệnh nCoV) theo Quyết định số 276/QĐ-EVNSPC ngày 
04 tháng 02 năm 2020 tiếp tục chỉ đạo sâu sát các đơn vị, các Ban Tổng công ty:

- Có phương án kịch bản ứng phó với trong tình huống xấu nhất khi dịch 
bệnh nCoV bùng phát diện rộng.

- Có các biện pháp đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ 
công tác phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV theo chỉ đạo của EVN tại Văn bản 
số 559/EVN-KD ngày 05 tháng 02 năm 2020.

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 492/CT-EVN ngày 31/01/2020 về việc triển 
khai phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV; Chỉ thị 859/CT-EVNSPC ngày 04 
tháng 2 năm 2020 về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV của EVNSPC; 



2

Thông báo kết luận số 868/TB-EVNSPC ngày 05 tháng 02 năm 2020 về rà soát 
việc triển khai công tác ứng phó với dịch bệnh nCoV và các kết luận tại thông báo 
này.

Thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC, Ban Tổng hợp thông báo 
đến Văn phòng, các Ban và các Đơn vị có liên quan để biết, thực hiện./.

Nơi nhận: 
- HĐTV EVNSPC (e-copy);
- TGĐ, các Phó TGĐ (e-copy);
- Các đơn vị EVNSPC (e-copy),
- Cac Ban và VP EVNSPC (e-copy);
- Lưu: VT, VP. L (01). 

  TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP

 

Nguyễn Tấn Tài
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