
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
___________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

________________________________________

Số:                     /EVNNPT-TCNS+VP               Hà nội, ngày     
V/v tổ chức thực hiện phòng, chống 

dịch Covid-19.

                 Kính gửi:
- Các Ban chức năng EVNNPT;

     - Các đơn vị trực thuộc.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để 
tăng cường công tác phòng, chống dịch đồng thời ổn định công tác sản xuất kinh 
doanh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) yêu cầu các đơn vị:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng công ty tại Văn bản số 
271/EVNNPT-TCNS ngày 31/1/2020 về việc “triển khai phòng chống dịch bệnh 
nCOV” và Văn bản số 292/EVNNPT-TCNS+KT+AT+QLXD ngày 4/2/2020 về 
việc “khẩn trương triển khai phương án phòng chống dịch bệnh nCOV”.

2. Trong giai đoạn này, chỉ tổ chức các cuộc họp thực sự cần thiết. Tổ chức 
họp bằng hình thức hội nghị truyền hình và các ứng dụng trực tuyến. Không yêu 
cầu cán bộ công nhân viên ở các đơn vị về họp trực tiếp ở Cơ quan Tổng công ty 
hoặc trụ sở các đơn vị trực thuộc.

3. Quán triệt toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty thực 
hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng và khi giao tiếp.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

  Nơi nhận: 
   - Như trên;
   - HĐTV (để b/c);
   - Ban TGĐ (để b/c);
   - Công đoàn, ĐTN EVNNPT;
   - Lưu: VT, TCNS, VP.

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

             
                              

                    Vũ Trần Nguyễn
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