
TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:              /EVN-VP Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v thực hiện Chỉ thị số 17 

của UBND TP Hà Nội 
 

Kính gửi: 
 

 - Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

 - Cục Điều tiết điện lực; 

- Công đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia; 

 - Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc; 

 - Công ty Mua bán điện; 

 - Trung tâm Thông tin Điện lực; 

 - Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin; 

 - Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN; 

 - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; 

 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

 - Ban Quản lý dự án Điện 1;  

 - Ban Quản lý dự án Điện 2; 

 - Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội; 

 - Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội; 

 - Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc; 

 - Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; 

 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Tràng An. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND 

Thành phố Hà Nội (Chỉ thị 17 gửi kèm) về việc thực hiện giãn cách xã hội trên 

địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19, Tập đoàn yêu cầu các đơn 

vị thực hiện ngay một số nội dung sau:  

1. Các đơn vị đang làm việc trong Toà nhà EVN, các Ban, Văn phòng Tập 

đoàn quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị 17 như sau:   

(i) Các đơn vị phân công lãnh đạo đơn vị và CBCNV phù hợp trực tại cơ 

quan để xử lý các công việc cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo 

hoạt động bình thường của cơ quan. 

(ii) Văn phòng Tập đoàn duy trì lực lượng trực như sau: 01 người trực văn 

thư văn bản đến, 01 người trực công tác tài chính, 01 người trực công tác đảng, 



01 người trực thư ký tổng hợp, 01 người trực công tác y tế, tối đa 03 người trực 

công tác quản trị, lễ tân; Đội xe trực theo lịch chung của lãnh đạo Tập đoàn. 

(iii) Các Ban, đơn vị không liên quan trực tiếp công tác vận hành làm việc 

tại nhà theo phân công của lãnh đạo Ban, đơn vị, giữ liên lạc thông suốt và sẵn 

sàng thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu. 

(iv) Nhà ăn chỉ duy trì cho lực lượng trực vận hành.  

(v) Tất cả các cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tuyến, tăng cường làm 

việc thông qua các ứng dụng từ xa. 

Thời gian áp dụng từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 08/8/2021.  

(Đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung tại văn bản số 3927/EVN-

VP ngày 09/7/2021 của Tập đoàn). 

2. Giao Ban VT&CNTT chủ trì phối hợp với Văn phòng Tập đoàn và 

EVNICT bố trí hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo điều kiện làm việc từ xa cho CBCNV. 

Đề nghị Thủ trưởng các Ban, Văn phòng, các đơn vị trong Toà nhà EVN 

triển khai thực hiện ngay các nội dung trên./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (để b/c); 

- UBQLV (để b/c); 

- UBND phường Trúc Bạch (để b/c); 

- HĐTV (để b/c); 

- Đảng uỷ Tập đoàn (để b/c); 

- TGĐ (để b/c); 

- Các P.TGĐ; 

- Các KSVNN (để b/c); 

- VP/các Ban Cơ quan EVN (để t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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