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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp  

của cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công 
Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng 
thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-EVNSPC ngày 30/6/2015 của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định “Tài liệu văn hóa Tổng công ty Điện 
lực miền Nam; Quyết định số 98/QĐ-EVNSPC ngày 15/8/2019 của Hội đồng thành 
viên Tổng công ty về việc Ban hành Quy định thực hiện phòng, chống tham nhũng 
trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Kiểm tra và Thanh tra Tổng công ty Điện 
lực miền Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” thuộc tài 
liệu lưu hành nội bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
1963/QĐ-EVN SPC ngày 02/7/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc 
ban hành Quy định “Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân 
viên Tổng công ty Điện lực miền Nam”. 

Điều 3. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng 
các Ban của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Giám đốc các đơn vị thành viên và 
Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại các công ty 
liên kết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (e-copy);
- HĐTV EVN SPC (e-copy);
- KSV EVN SPC (e-copy);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN EVN SPC (e-copy);
- Lưu: VT, KTTT.Dung

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Đức
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