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CÔNG ĐIỆN
Về việc đảm bảo cung cấp điện cho cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương

Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc điện:
- Các Giám đốc Công ty Điện lực thành viên;
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 1302/CĐVPCP, ngày 08/9/2021 về việc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid19. Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ
cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia và các địa phương, Tổng công ty
yêu cầu các đơn vị thực hiện:
- Lập và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin
cậy cho tất cả các địa điểm diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương.
- Không thực hiện các công tác cắt điện có kế hoạch gây gián đoạn cung cấp
điện cho các địa điểm họp trong ngày 11/9/2021, trừ trường hợp xử lý sự cố.
- Tăng cường lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng sẵn sàng xử lý sự
cố, khôi phục cung cấp điện sớm nhất cho các địa điểm tổ chức cuộc họp.
- Các Công ty Điện lực chủ động làm việc với UBND các Tỉnh, Thành phố
trực thuộc Trung ương và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn để nắm bắt
chính xác địa điểm cần đảm bảo cung cấp điện ổn định trong thời gian diễn ra
cuộc họp trực tuyến.
- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 1420/EVNNPC-KT ngày
27/03/2021 về việc đảm bảo cấp điện trong thời gian dịch bệnh Covid-19; thực
hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế và các cơ quan
chức năng địa phương.
Tổng công ty yêu cầu Ông Giám đốc các đơn vị chỉ đạo thực hiện./.
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- Như trên;
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