
TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:                /EVN-TC&NS Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2021 
V/v hướng dẫn công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ quan, đơn vị  

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Thực hiện văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (Hướng dẫn số 6666/BYT-

MT gửi kèm theo), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tập đoàn yêu cầu 

các đơn vị phổ biến và triển khai Hướng dẫn số 6666/BYT-MT đến các đơn vị thành 

viên để thực hiện ngay các nội dung như sau:  

1. Rà soát, bổ sung Phương án phòng, chống dịch của đơn vị theo các tình 

huống và biện pháp xử lý tại Hướng dẫn số 6666/BYT-MT. 

2. Thành lập Tổ an toàn COVID tại đơn vị: nhiệm vụ và nội dung hoạt động 

của Tổ an toàn COVID theo quy định tại Hướng dẫn số 6666/BYT-MT. 

3. Triển khai thực hiện: 100% CBCNV trong cơ quan, đơn vị cam kết thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

4.  Trường hợp CBCNV đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin: tiếp tục thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các quy định hiện hành của Bộ Y 

tế và của EVN đến khi có hướng dẫn mới. 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBQLVNN (để b/cáo); 

- Bộ Công Thương (để b/cáo); 

- HĐTV (để b/cáo); 

- TGĐ (để b/cáo); 

- Thành viên BCĐ EVN; 

- Lưu: VT, TC&NS. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 
  

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Võ Quang Lâm 
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