
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 7 năm 2021 

V/v đẩy mạnh công tác phòng, 

chống dịch COVID-19  
 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, 

số người mắc tăng rất nhanh có nguy cơ dịch lây nhiễm lan tràn tại nhiều địa 

phương và trong CBCNV. Hiện nay, tại một số đơn vị đã có CBCNV bị nhiễm 

virus SARS-CoV 2. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh điện và phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, Tập đoàn yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, trong đó 

thực hiện triệt để việc kiểm soát nhiệt độ CBCNV đến làm việc, trường hợp có 

sốt phải nghỉ để xác định bằng xét nghiệm PCR. Kiểm soát dịch tễ đối với khách 

đến làm việc (ghi chép nhật ký khách đến làm việc, khai báo y tế online, kiểm 

soát nhiệt độ...). Tuyệt đối không cho khách đến từ khu vực có dịch vào làm 

việc trong cơ quan. 

2. Trường hợp khách hoặc nhà thầu đến làm việc sau đó dương tính với 

virus SARS-CoV 2 trong vòng 28 ngày phải tiến hành các biện pháp phòng, 

chống dịch và báo cáo như đối với CBCNV mắc dịch. 

3.  Hoàn thiện phương án phòng, chống dịch và đảm bảo sản xuất, kinh 

doanh trong điều kiện dịch lan tràn theo yêu cầu tại văn bản số 2342/EVN-

TCNS ngày 06/5/2021 của Tập đoàn, trong đó có biện pháp xử lý các tình huống 

đơn vị có nhiều CBCNV nghi nhiễm dịch các thể F1 hoặc F2 (dưới 30% nhiễm 

dịch, từ 30 đến 50% CBCNV nhiễm dịch hoặc trên 50% CBCNV nhiễm dịch). 

4. Thực hiện cách ly 7 ngày đối với CBCNV đi, về từ TP Hồ Chí Minh và 

xét nghiệm 3 lần theo hướng dẫn tại văn bản số 5389/BYT-MT của Bộ Y tế 

ngày 07/7/2021 về tiếp nhận người về từ TP Hồ Chí Minh. 

5. Nghiêm túc thực hiện việc ở lại đơn vị sau ca trực vận hành, trực sửa chữa 

không về nhà theo yêu cầu tại văn bản số 2412/EVN-TCNS ngày 10/5/2021 của 

Tập đoàn. 

6. Yêu cầu các đơn vị tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

nghiêm túc triển khai thực hiện: văn bản số 2149/UBND-KGVX ngày 08/7/2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về điều chỉnh một số biện pháp để chủ 

động phòng, chống dịch và văn bản số 2279/UBND-VX của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/7/2021 về áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch theo tinh thần nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg-VP ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 



7. Các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo Công ty Điện lực tỉnh/thành phố (trừ 

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) tích cực phối hợp với địa phương 

và các đơn vị trên địa bàn để đảm bảo tiêm vắc xin sớm nhất cho CBCNV của đơn 

vị mình và CNVC các đơn vị của EVN trên địa bàn. 

8. Nghiêm túc thực hiện báo cáo dịch tễ COVID-19 hàng ngày theo yêu cầu 

tại văn bản số 2342/EVN-TCNS ngày 06/5/2021 của Tập đoàn.  

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- HĐTV (để b/cáo); 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

- TGĐ (để b/cáo); 

- Các P.TGĐ; 

- Ban KD, KTSX, TT, VP (để p/h); 

- Lưu: VT, TC&NS. 

 

 

 

 

 

 

Võ Quang Lâm 
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