Đại diện Công đoàn bộ phận Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
(EVNTPC BARIA) thăm hỏi CBCNV trực vận hành và trực sửa chữa trong
thời gian cắm trại tập trung chống dịch Covid - 19.
Thực hiện theo chủ trương của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3, Công
đoàn Công ty đã cử đại diện Công đoàn bộ phận thăm hỏi hỗ trợ động viên
CBCNV Công ty đang cắm trại tập trung.
Sáng ngày 14/7/2021 Lãnh đạo và đại diện Công đoàn bộ phận đã đến hỏi
thăm động viên và tặng quà cho 65 CBCNV đang cắm trại tập trung tại Công ty với
tổng số tiền 16.250.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Tổng Công ty Phát
điện 3 trong đợt dịch Covid này.
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Công tác thăm hỏi, hỗ trợ nhằm động viên, khích lệ CBCNV tích cực, chủ
động cùng chung tay phòng chống dịch, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh
doanh vận hành hệ thống liên tục và an toàn trong điều kiện khó khăn, phức tạp như
hiện nay. Trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo và Công đoàn Công ty luôn đẩy mạnh
thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, cần tuân thủ thực hiện tốt các biện

pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo đoàn viên, người lao động phải đề cao cảnh
giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu
trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn… góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng
cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội.
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Đây là sự quan tâm động viên kịp thời, theo sát và đồng hành cùng CBCNV
trong cuộc chiến vừa chống dịch của Công đoàn Tổng Công ty, Lãnh đạo và Công
đoàn Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kép: vừa thực hiện nhiệm vụ vận hành
hệ thống an toàn và liên tục đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đảm bảo ngành
Điện đối với địa phương, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu SXKD đã được giao.
Trên tinh thần đó, lực lượng cắm trại tập trung đã tiếp nhận và cảm ơn sự
quan tâm của lãnh đạo các cấp, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao, nâng cao ý thức tự bảo vệ cho bản thân mình trước tình hình dịch bệnh
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diễn biến phức tạp, qua đó góp phần bảo vệ cho gia đình và cho cộng đồng, cho xã
hội nhằm đảm bảo sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ, hoàn hành kế hoạch đã được
giao.

Người viết: Vũ Đình Thắng - phòng HCLĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

