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Số:              /EVN-TC&NS Hà Nội, ngày        tháng  01  năm 2021 

V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 28/01/2021 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Hiện nay, tại Quảng Ninh và Hải Dương đã phát hiện nhiều ca bệnh 

COVID-19 trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút nCoV, đây là trường hợp 

lây nhiễm trong cộng đồng lớn nhất từ trước tới nay và có nguy cơ lây lan nhanh 

trên diện rộng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tập 

đoàn yêu cầu các đơn vị khẩn trương quán triệt trong Cơ quan, đơn vị, toàn thể 

CBCNV và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-

19 như sau: 

1. Các đơn vị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống điện 

phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch:  

- Các đơn vị căn cứ theo tình hình dịch cụ thể tại địa phương để chủ động 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Tập 

đoàn tại văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020 về phòng dịch trong tình 

hình mới; văn bản số 5601/EVN-TCNS ngày 18/8/2020 hướng dẫn phòng dịch 

trong điều kiện địa phương bị phong tỏa và văn bản số 5227/EVN-TCNS ngày 

03/8/2020 hướng dẫn phòng, chống dịch trong điều kiện có CBCNV dương tính 

với nCoV. 

- Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trong 

trường hợp cần thiết tổ chức thì phải đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế 

và chuẩn bị sẵn sàng các phương án truy vết, xử lý các tình huống. 

- Chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn 

vị theo diễn biến của dịch bệnh. 

3. Yêu cầu điều tra và khai báo y tế: 

- Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin, báo 

điện tử, nguồn tin trực tuyến chính thống để biết được lịch trình di chuyển, yếu 

tố dịch tễ của các trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng.  

- CBCNV trở về từ tỉnh Hải Dương hoặc tỉnh Quảng Ninh hoặc có liên 

quan đến bệnh nhân, những địa điểm, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 

phải chủ động khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, kịp 

thời áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp. 
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- CBCNV tại các địa phương đang có dịch tiến hành khai báo lịch trình 

tiếp xúc để truy vết và có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. 

4. Nghiêm túc, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi 

tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn. Cài đặt và bật 

ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế: NCOVI, Blue Zone. 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ngay các 

nội dung trên đây./.   

 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (để b/c): 

- UB QLVNN (để b/c): 

- HĐTV (để b/c); 

- Đảng uỷ Tập đoàn (để b/c): 

- CĐĐLVN (để p/h); 

- Các P.TGĐ; 

- Các Ban, VP (để t/h): 

- Lưu: VT, TC&NS. 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quang Lâm 
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