
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 12 năm 2021 

V/v thực hiện một bộ phận 

làm việc từ xa từ ngày 

13/12/2021 

 

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. 

 

 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam đề nghị các đơn vị đang làm việc trong Tòa nhà EVN thực hiện 

ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Kể từ 06h00 ngày 13 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, 

các đơn vị duy trì tối đa không quá 50% số lượng CBCNV làm việc tại cơ quan, 

đơn vị. 

- Nguyên tắc: Bố trí làm việc từ xa đối với các vị trí không liên quan trực 

tiếp đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và có phương án làm việc luân 

phiên, đảm bảo không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng công việc 

được giao. Các đồng chí lãnh đạo các Ban, các đơn vị ưu tiên làm việc trực tiếp 

tại Ban, đơn vị nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. 
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- Hàng ngày, trước 17h15, các đơn vị lập danh sách CBCNV làm việc tại 

cơ quan của ngày hôm sau theo Công văn số 4293/EVN-VP ngày 25/7/2021 của 

Tập đoàn tại địa chỉ:  

 https://drive.google.com/drive/folders/130Hx63eC3aCboTqjMJRc4l-

xyYF7pc_M?usp=sharing 

2. Các bộ phận trực vận hành, điều độ hệ thống điện và hạ tầng VT&CNTT 

tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Tập đoàn về phòng, chống dịch COVID-19 

đồng thời có phương án, kịch bản cụ thể để sẵn sàng ứng trực, làm việc tại các vị 

trí điều hành dự phòng trong mọi điều kiện, phải đảm bảo vận hành hệ thống điện, 

hệ thống công nghệ thông tin an toàn, liên tục. 

3. Các đơn vị thực hiện tối đa các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến qua 

các ứng dụng Zoom Meeting, Microsoft Teams, Polycom, HNTH… 

4. Các Ban/VP Cơ quan EVN: 

- Trên cơ sở khối lượng công việc, nhiệm vụ của các Ban/VP, các đ/c 

Trưởng ban/Chánh Văn phòng chủ động phân công, điều phối phương án làm việc 

từ xa cho CBCNV của đơn vị mình và giám sát kết quả làm việc, đảm bảo không 

làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, kết quả công việc chung của Cơ quan 

EVN.  

- Các CBCNV đăng ký làm việc từ xa cài đặt, sử dụng tối đa các phương 

tiện (điện thoại, email, D-office, SMS, Viber, Zalo…) để kết nối, trao đổi, thảo 

luận nhóm qua phần mềm Zoom Meeting, Microsoft Teams, Polycom… về các 

công việc được giao và báo cáo công việc với Lãnh đạo Ban/VP. 

- Các CBCNV đăng ký làm việc từ xa cam kết đảm bảo thông tin thông 

suốt để trao đổi trong giờ hành chính, tuân thủ các quy định của EVN khi làm việc 

từ xa. Trong trường hợp cần thiết, phải có mặt tại Cơ quan EVN trong vòng 01 

giờ theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban/VP.  

5. Giao EVNCTI yêu cầu các nhà thầu dịch vụ chỉ duy trì 50% quân số để 

thực hiện các nhiệm vụ (trừ lĩnh vực an ninh bảo vệ và bộ phận vận hành kỹ thuật 

phải bố trí quân số phù hợp để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Tòa nhà) và thực 

hiện nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế. 

6. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của 

Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố; mỗi CBCNV nghiêm túc thực hiện cam 

kết phòng, chống dịch COVID-19 với cơ quan. Thủ trưởng đơn vị chịu trách 

nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị mình, trong đó tập 

trung các biện pháp để phát hiện kịp thời CBCNV mắc dịch bệnh:  

- Thực hiện nghiêm túc, triệt để việc điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp 

xúc gần (F1) và các trường hợp ca bệnh nghi ngờ. 

- Phát huy vai trò của Tổ an toàn COVID trong các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh và điều tra dịch tễ các trường hợp nhiễm/nghi nhiễm tại đơn vị. 
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- CBCNV tăng cường theo dõi sức khỏe của bản thân, đặc biệt CBCNV 

ở/lưu trú trong khu cách ly y tế hoặc gia đình đang có người mắc dịch. Trong 

trường hợp có các biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, mệt mỏi, giảm/mất vị hoặc khứu 

giác) khẩn trương khai báo, xét nghiệm xác định để cách ly/điều trị kịp thời. 

- Đơn vị chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với CBCNV có nguy 

cơ lây nhiễm cao theo hướng dẫn của Tập đoàn tại văn bản số 6921/EVN-TCNS 

ngày 11/11/2021. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (để b/c); 

- UBQLVNN (để b/c); 

- UBND phường Trúc Bạch (để b/c); 

- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c); 

- HĐTV (để b/c); 

- TGĐ (để b/c); 

- Các P.TGĐ; 

- Các KSVNN (để b/c); 

- VP/các Ban Cơ quan EVN (để t/h); 

- EVNHANOI, EVNNPT, EVNGENCO1 (để p/h); 

- Lưu: VT, VP. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Võ Quang Lâm 
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