
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /EVN-TC&NS Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2020
V/v thực hiện công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình 
hình mới

Kính gửi: Các đơn vị thành viên

Thực hiện văn bản số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính 
phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 
Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; văn bản số 6227/BCT-
VP ngày 21/8/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trong ngành Công Thương, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị 
triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Các đơn vị tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, 
đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh phải phù hợp với trạng thái làm việc bình 
thường mới trong điều kiện có dịch.

2. Trong điều kiện dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, diễn biến phức tạp, 
vẫn tiếp tục có trường hợp lây nhiễm từ cộng đồng; căn cứ theo thông báo nguy cơ 
dịch COVID-19 của địa phương hoặc đánh giá nguy cơ dịch tại nơi làm việc 
(Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
gây ra), yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và 
của Tập đoàn tại văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020 về thực hiện Chỉ thị 
số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái 
“bình thường mới” như: đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, khi tiếp xúc với 
khách hàng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc các chế phẩm sát khuẩn; 
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; hạn chế đến các bệnh viện, phòng khám (trừ 
trường hợp cần thiết). Các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương để quyết 
định việc tiếp tục thực hiện đo thân nhiệt tại cơ quan. Tăng cường các giải pháp, 
phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc trên môi trường mạng 
và họp trực tuyến khi cần thiết.

4. Chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án đối phó trong trường hợp đơn 
vị có CBCNV mắc dịch (F0) hoặc tiếp xúc gần (F1) theo các hướng dẫn của Tập 



đoàn tại văn bản số 5227/EVN-TCNS ngày 03/8/2020, văn bản số 5601/EVN-
TCNS ngày 18/8/2020 không để dịch lan rộng trong CBCNV.

5. Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống bệnh dịch về các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh và nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của CBCNV.

6. Báo cáo phòng, chống dịch COVID-19: yêu cầu báo cáo nhanh về Tập 
đoàn và theo địa chỉ Email: langdv@evn.com.vn các trường hợp xuất hiện ca bệnh 
dương tính (F0) hoặc có tiếp xúc gần (F1), tạm thời không báo cáo tình hình dịch 
tễ theo tuần được hướng dẫn tại văn bản số 5080/EVN-TCNS ngày 29/7/2020 về 
việc triển khai phòng, chống dịch bệnh  COVID-19.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trên đây./.  

Nơi nhận: KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để b/cáo);

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- UBQLV (để b/cáo);
- HĐTV (để b/cáo);
- TGĐ (để b/cáo);
- CĐĐLVN (để p/hợp);
- Các P.TGĐ;
- Ban TT, VP (để p/hợp);
- Lưu: VT, TC&NS.

Võ Quang Lâm
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