UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3770 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 21 tháng11 năm 2021

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 khi thu/nộp tiền điện

Kính gửi:
HỎA TỐC

- UBND các xã, thị trấn;
- Điện lực Vĩnh Tường;
- Các đơn vị bán lẻ điện ngoài ngành điện EVN.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để tổ chức thực
hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong việc thu/nộp tiền điện;
UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:
1. Điện lực Vĩnh Tường; Các đơn vị bán lẻ điện ngoài ngành điện EVN
khi thực hiện việc thu tiền điện phải thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành và các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện. Tuyệt đối
không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống
dịch khi thu/nộp tiền điện.
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích khách hàng nộp
tiền điện qua các hình thức như chuyển khoản, trích nợ tự động, ví điện tử,…
Đối với khách hàng nộp trực tiếp thì đơn vị và khách hàng phải thực hiện
nghiêm một số yêu cầu, cụ thể như sau:
+ Bắt buộc thực hiện nghiêm theo quy định Ý thức + 5K.
+ Đơn vị bán điện phải bố trí người giám sát, máy kiểm tra thân nhiệt,
nước rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn tại địa điểm thu nộp tiền điện; thực
hiện đo thân nhiệt, ghi chép, theo dõi, kiểm soát đối với tất cả các khách hàng
khi nộp tiền điện (họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà,…để hỗ trợ cơ quan chức
năng truy vết khi cần thiết). Khi phát hiện khách hàng có biểu hiện sốt, ho,
khó thở thì phải thông báo ngay cho Ban chỉ đạo xã, thị trấn hoặc cơ quan y
tế gần nhất.
+ Đơn vị bán điện tuyệt đối không được bố trí người thu/nộp tiền
điện đối với người có một trong các triệu trứng như: mệt mỏi, sốt, ho,
đau rát họng, khó thở, người thuộc đối tượng F1, F2,…yêu cầu toàn bộ
cán bộ, công nhân viên và người lao động tự đo thân nhiệt, khai báo y tế và
theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc. Trong quá trình thực hiện
nếu do lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng

đồng thuộc quyền quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
2. UBND các xã, thị trấn
- Phối hợp và hỗ trợ đơn vị bán điện trên địa bàn trong công tác tuyên
truyền đến các khách hàng nộp tiền điện theo quy định bằng các hình thức
như chuyển khoản, trích nợ tự động, ví điện tử,….
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các đơn vị bán điện
trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Công thương (b/c);
- Như trên;
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- Các cơ quan đơn vị;
- Cổng Thông tin GT-ĐT huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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