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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 5, tuần 5, tháng 1/2019

Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
thăm Nhà truyền thống ngành Điện

"Chúng tôi rất tự hào về sự phát triển của ngành Điện, 
về những đóng góp to lớn của Ngành đối với sự phát triển 
đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúc các đồng chí sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tiếp 
bước xây dựng ngành Điện phát triển hiện đại, góp phần xây 
dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”. Đây là nội dung mà Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội ghi trong sổ lưu niệm tại Nhà truyền thống ngành 
Điện (11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội) ngày 23/1, trong 
chương trình công tác hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập 
Đảng cộng sản Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng biểu dương những thành tích của EVN 
đạt được trong năm 2018, đặc biệt trong việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào mọi hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với chất 
lượng ngày càng cao.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dự buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Chi bộ Vụ Dân tộc của Quốc hội. Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội đề nghị 2 bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, qua 
đó góp phần triển khai hiệu quả các chuyên đề trong quá trình hợp tác. 

Các ban quản lý dự án điện: Bứt phá để đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện

Dự và chỉ đạo tại các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Quản lý dự án điện 1, Ban 
Quản lý dự án điện 2 trong tuần qua, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành yêu 
cầu các đơn vị này phải thực sự trở thành những ban quản lý dự án chuyên nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân 
viên của các ban để đáp ứng năng lực quản lý nhiều dự án, thuộc nhiều lĩnh vực. Đối với mỗi dự án, 
cần lập kế hoạch chi tiết tiến độ đến từng hạng mục để báo cáo Tập đoàn hoặc trình các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

Đặc biệt, người đứng đầu đơn vị phải có trách nhiệm nêu gương, luôn luôn gương mẫu, giữ vững 
kỷ cương trong việc sắp xếp bố trí công việc, giám sát công trình, xây dựng uy tín, thương hiệu cho Ban.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang 
Thành (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) giới thiệu 
với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng về lịch sử và những thành tích của ngành 
Điện  lực cách mạng Việt Nam trong 65 năm qua.
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Tập trung truyền thông về chủ đề năm 2018

Đây là một trong những nhiệm vụ được ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Tổng 
biên tập Tạp chí Điện lực giao cho Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC), tại Hội nghị triển khai 
nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm, ngày 23/1.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu EVNEIC cần tập trung phối hợp với các ban chuyên môn của EVN, 
các đơn vị trong Tập đoàn để tiếp tục truyền tải thông tin kịp thời, phong phú đến người dân, cộng 
đồng về sự nỗ lực của EVN để đảm bảo điện với chất lượng ngày càng cao cho đất nước; tăng cường 
tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả,…

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Quan hệ cộng đồng EVN, EVNEIC không chỉ 
làm tốt công tác truyền thông nội bộ mà còn góp phần đưa hình ảnh đẹp của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đến gần hơn với công chúng. 

Đã cấp 1,18 tỷ m3 trong đợt cấp nước đổ ải đầu tiên

Sau 4 ngày lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 tại khu vực Trung du và 
Đồng bằng Bắc bộ, đã có 301.100 ha, đạt 54,48% diện tích gieo cấy có nước - theo báo cáo của Tổng 
cục Thủy lợi.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để phục vụ công tác 
lấy nước ở hạ du đúng kế hoạch. Mực nước trong thời gian này được duy trì ở mức tốt, trong đó mực 
nước sông Hồng tại Hà Nội cao nhất đạt 2,34 mét (ngày 20/1), cao hơn 0,14 mét so với quy định. 

Đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ ngày 31/01-03/02/2019.  

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người lao động EVN ở vùng sâu 
vùng xa nhân dịp Tết Kỷ Hợi

Có tổng số 22 đơn vị tại vùng sâu, vùng xa, các công trường trọng điểm ở 3 miền được thăm hỏi, 
tặng quà trong dịp này. Tại mỗi đơn vị đến thăm, Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng một phần quà Tết 
và số tiền 30 triệu đồng/đơn vị. 

Cũng trong những đợt thăm hỏi này, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận các đề xuất, 
kiến nghị của công đoàn đơn vị, đồng thời yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho 
người lao động.
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Văn bản - Thực thi

Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió

Theo Thông tư do Bộ Công Thương vừa ban hành, phát triển dự án điện 
gió được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực trong đó xác định tiềm 
năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn. 

Tiến độ vận hành, quy mô công suất các giai đoạn của dự án phải tuân thủ 
đúng theo Quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển điện gió đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi phát triển các dự án điện gió được phê duyệt danh mục trong quy 
hoạch phát triển điện gió tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh phải cập 
nhật quy hoạch đấu nối dự án điện gió vào hệ thống điện để đảm bảo truyền 
tải công suất dự án và khả năng hấp thụ hệ thống điện khu vực dự án.

(Thông tư 02/2019/TT-BCT, ngày 15/01/2019)

Quy trình mới về lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 
lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện Quốc gia

Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2019, Quy trình mới do 
Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành sẽ thay 
thế cho Quy trình cũ năm 2013.

Trong đó, cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm 
lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện, lưới điện của 
toàn hệ thống căn cứ đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 
nguồn điện, lưới điện của đơn vị phát điện, đơn vị quản lý vận 
hành lưới điện theo Quy định quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia và Quy định hệ thống điện 
truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.

Căn cứ thứ tự ưu tiên quy định, cấp điều độ có quyền điều khiển có quyền từ chối yêu cầu tách thiết 
bị để bảo dưỡng, sửa chữa đến khi yêu cầu an ninh hệ thống điện được đảm bảo. 

(Quyết định số 02/QĐ-ĐTĐL, ngày 10/1/2019)

Tổ chức - Nhân sự

- Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Tập đoàn cho ông Võ Hồng Lĩnh – Phó Trưởng ban 
Tài chính Kế toán Tập đoàn diễn ra ngày 28/1. 

Theo Quyết định số 06/QĐ-EVN ngày 9/1/2019, ông Võ Hồng Lĩnh được bổ nhiệm Kế toán 
trưởng kiêm nhiệm Trưởng ban Tài chính Kế toán EVN. 

Thông tin quản lý
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Đầu tư  - Xây dựng

- Thêm 157 hộ dân xã Tằn Tén, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa được sử dụng điện lưới sau khi Công 
ty Điện lực Thanh Hóa khánh thành công trình cấp điện tới xã, ngày 25/1. Công trình này sẽ góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh quốc phòng tại địa phương. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 8,01 điểm là mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp điện và chăm sóc khách hàng 
của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2018, tăng 0,15 điểm so với năm 2017 và đạt điểm 
giỏi trong thang điểm 10.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Trên 130 triệu đồng là tổng giá trị quà tặng của chương trình 
"Trao niềm tin, gửi yêu thương", do Công ty Điện lực Lai Châu phối 
hợp với Huyện Đoàn Phong Thổ và Công ty TNHH Sản xuất 
và Thương mại thiết bị điện Vinh Quang thực hiện tại 2 xã biên 
giới Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). 
Đoàn đã trao tặng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ 
sở trên địa bàn 2 xã tổng số 450 đôi ủng, 200 chiếc cặp sách, 180 
chiếc áo ấm, 180 chiếc chăn bông...

- 560 suất quà Tết đã được Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao cho người dân nghèo ở 2 huyện Thanh 
Chương và Tương Dương, tỉnh Nghệ An trong các ngày 17-18/1. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, 
bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác.

- 50 triệu đồng là số tiền Công ty Điện lực Ninh Bình ủng hộ để góp phần xây nhà tình nghĩa cho ông 
Tạ Văn Thóa, cựu chiến binh nhiễm đất độc da cam ở xóm 7 Tây, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.

Chỉ đạo: Ban Quan hệ Cộng đồng EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm  Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946720 * Fax: 024.37725192

Trưởng Ban biên tập: Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập: Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết

Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC 

Bản tin EVn

Tin tham khảo

- Đầu tư xây dựng của EVN năm 2018: Duy trì tốc độ cao…  xem chi tiết

- Bảo vệ môi trường trung tâm điện lực dịp Tết Kỷ Hợi… xem chi tiết

- Lời từ vùng núi Quảng Nam…xem chi tiết

- 100% hộ dân Quảng Ninh được sử dụng điện…xem chi tiết

- Khoa học công nghệ là nền tảng giúp EVNHCMC nâng cao độ tin cậy cung cấp điện…xem chi tiết

- Ninh Thuận đưa dự án năng lượng điện mặt trời đầu tiên hòa vào lưới điện quốc gia…xem chi tiết

https://baotintuc.vn/kinh-te/ninh-thuan-dua-du-an-nang-luong-dien-mat-troi-dau-tien-hoa-vao-luoi-dien-quoc-gia-20190120134320148.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/Khoa-hoc-cong-nghe-la-nen-tang-giup-EVNHCMC-nang-cao-do-tin-cay-cung-cap-dien-6-14-23050.aspx
https://congthuong.vn/100-ho-dan-quang-ninh-duoc-su-dung-dien-115273.html
https://petrotimes.vn/loi-tu-vung-nui-quang-nam-526607.html
http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/bao-ve-moi-truong-trung-tam-dien-luc-dip-tet-ky-hoi-114552.html
https://petrotimes.vn/dau-tu-xay-dung-cua-evn-nam-2018-duy-tri-toc-do-cao-526588.html
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