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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 44, tuần 2, tháng 11/2019

Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN 
lần thứ 18

Tại hội nghị diễn ra ngày 8/11, BCH Đảng 
bộ EVN đã thông qua các báo cáo quan trọng 
như: Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy về 
kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp BCH; 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu 
năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 
năm 2019; Báo cáo về việc đề xuất lựa chọn 
đảng bộ cơ sở để tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 
2020-2025; Báo cáo về việc tăng thêm số lượng 
ủy viên BCH, BTV Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo 
kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 15/02/2016 của Đảng ủy Tập đoàn 
về “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn 2016-2020”.

Cũng tại Hội nghị, BCH Đảng bộ EVN đã bỏ phiếu kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Đảng ủy EVN và bầu bổ sung thêm 01 nhân sự tham gia Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 
2015 – 2020.

Khắc phục nhanh hậu quả bão số 6 (Nakri)

Đêm 10/11, bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) 
đã đổ bộ vào vùng ven biển Phú Yên, Khánh 
Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 
200.000 khách hàng tại các tỉnh từ Bình Định 
đến Khánh Hòa bị mất điện. 

Tổng công ty Điện lực miền Trung và các 
công ty điện lực địa phương đã nỗ lực xử lý sự cố 
ngay trong đêm, cơ bản khôi phục điện cho khách 
hàng bị ảnh hưởng trong ngày 11/11. Tại một số 
khu vực bị ngập sâu, chia cắt, EVNCPC sẽ cấp điện trở lại ngay khi đảm bảo các điều kiện an toàn.

Ngoài ra, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN đang vận hành theo các quy trình liên hồ/đơn hồ. 
Mức nước của hầu hết các hồ chứa thủy điện trong khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang dưới mức nước 
theo quy trình điều tiết liên hồ. Dung tích phòng lũ các hồ chứa từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, 
khu vực Tây Nguyên tương ứng còn gần 2 tỷ m3.
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Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm 
việc với EVN

Qua nội dung làm việc ngày 7/11, Văn phòng Trung 
ương Đảng sẽ có những kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư nhằm đưa ra giải pháp tổng thể phục vụ phát triển an 
ninh năng lượng quốc gia, cũng như ban hành các văn bản 
thúc đẩy các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương rốt 
ráo đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện - 
đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng cho hay. 

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã kiến nghị Văn 
phòng Trung ương Đảng xem xét giải quyết và báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị cho ý kiến về một 
số cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển,… để đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước trong 
thời gian tới.

Xem chi tiết tại đây. 

Hội thảo góp ý cho đề án Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Diễn ra ngày 5/11, hội thảo này được EVN tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc 
giao Tập đoàn thuê tư vấn xây dựng Đề án và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của đại diện các bộ ngành, 
các hiệp hội, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí, khách hàng sử dụng điện về nội dung Đề án (văn bản 
số 4256/BCT-ĐTĐL ngày 14/6/2019). 

Đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia phản biện và các ý kiến khác tại Hội thảo 
để hoàn thiện đề án, tiến tới trình Bộ Công Thương xem xét.

Xem chi tiết tại đây. 

Hội nghị công tác pháp chế EVN năm 2019

Hội nghị diễn ra ngày 7 - 8/11, tại Đà Nẵng. Chỉ đạo về công tác này, Tổng giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân yêu cầu đội ngũ cán bộ pháp chế trong toàn Tập đoàn cần chủ động nghiên cứu, cập 
nhật thường xuyên, do các chính sách pháp luật liên tục được sửa đổi, bổ sung. 

Các đơn vị cần rà soát, nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, bố trí bộ máy phù hợp, tổ chức các 
lớp đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh và tinh thần thượng tôn pháp luật cho lực lượng làm 
công tác pháp chế. Mục tiêu của EVN là xây dựng hệ thống pháp chế thống nhất, đồng bộ, minh 
bạch và khả thi. 

EVN yêu cầu ngăn chặn hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” trên thiết bị inverter điện mặt trời

Đây là hành động kịp thời của EVN, trước thông tin thị trường miền Nam vừa xuất hiện loại 
thiết bị inverter điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài có ứng dụng phần mềm chứa hình ảnh bản đồ 
có “đường lưỡi bò”. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-khang-dinh-vai-tro-tru-cot-trong-dam-bao-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-6-12-24610.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Hoi-thao-gop-y-ve-De-an-Nghien-cuu-cai-tien-co-cau-bieu-gia-ban-le-dien-6-12-24598.aspx
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EVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên của Tập đoàn và Người đại diện phần vốn của EVN khẩn 
trương kiểm tra, rà soát tất cả các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi 
mua sắm; kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” tại đơn vị.

Nếu phát hiện các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật của đối tác, khách hàng sử dụng điện chứa 
hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”, đơn vị báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để yêu 
cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạc hoặc chấm dứt sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nêu 
trên. Nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục, đơn vị ngừng thực hiện giao 
dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ điện liên quan.

Tổ chức - Nhân sự

- Ông Phan Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Quan hệ quốc tế EVN được bổ nhiệm giữ chức vụ 
Trưởng ban Quan hệ quốc tế EVN, từ ngày 6/11/2019, theo Quyết định 1639/QĐ-EVN, ngày 
6/11/2019.

- Ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng EVN được bổ nhiệm 
giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng EVN, từ ngày 1/11/2019, theo Quyết định 1589/QĐ- EVN, 
ngày 29/10/2019.

Đầu tư - Xây dựng

- Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ 3M được Tập đoàn 3M và Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc phối hợp tổ chức khánh thành ngày 8/11, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc. Đây sẽ 
là nơi đào tạo, nâng cao kiến thức cho CBCNV của Tổng công ty trong thời gian tới.

- Vừa qua, MBA thứ 2 (công suất 250 MVA) của  Trạm 220 kV Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) được Ban 
Quản lý dự án các công trình điện miền Nam nghiệm thu đóng điện thành công. Công trình nhằm 
đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trong Khu công nghiệp Sơn Mỹ  và khu vực lân cận.

Hợp tác quốc tế

- Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn hợp tác chuyển giao công nghệ hiện đại, phát triển lưới điện 
thông minh, cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy điện của EVN” – đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ lan Steff trong buổi làm việc với Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 
ngày 8/11, tại Hà Nội. 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 10 căn nhà tình nghĩa được Tổng công ty Điện lực miền Nam bàn giao cho các gia đình chính 
sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 6/11. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ, trích từ 
quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ nhân viên Tổng công ty. 

Thông tin quản lý
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Trao giải cuộc thi ảnh “EVN - 65 năm đồng hành cùng đất nước”

EVN tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và trao thưởng cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi ảnh 
nghệ thuật "EVN - 65 năm đồng hành cùng đất nước’ ngày 7/11, tại Hà Nội. 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/9/2018 đến ngày 30/6/2019. Qua 3 trại sáng tác ảnh nghệ thuật 
toàn quốc, Ban tổ chức nhận được trên 3.950 tác phẩm của 421 tác giả gửi dự thi. Chung khảo, 
Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 150 tác phẩm trưng bày triển lãm (145 ảnh đơn, 5 ảnh bộ). 11 
tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải. 

Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

Chỉ đạo: Ban Truyền thông 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

- Điện lực TPHCM hướng đến doanh nghiệp số... xem chi tiết

- Hà Nội: Triển khai 100% dịch vụ cấp mới hạ áp điện tử... xem chi tiết

- Màu áo cam thắp sáng niềm vui dịp cuối năm... xem chi tiết

Giải Vàng: Tác phẩm "Trên không" của tác giả 
Nguyễn Mạnh Hà (Đồng Nai)

Giải Bạc: Tác phẩm "Vàng trắng quê hương" 
của tác giả Lê Hồng Hà (Hà Nội)

Giải Đồng: Tác phẩm "Sừng sững trên biển mây 
đồng bằng (Lưới 500Kv Duyên Hải -Mỹ Tho)" 
của tác giả Dương Vĩnh Tuyên (Trà Vinh)

Giải Đồng: Tác phẩm "Bản mới Quỳnh Phiêng (Tái định cư 
Thủy điện Sơn La)" của tác giả Phan Văn Cần (Hà Nội)

Giải Bạc: Tác phẩm "Đảo Bình Ba" của tác giả 
Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng)

https://nld.com.vn/kinh-te/dien-luc-tp-hcm-huong-den-doanh-nghiep-so-20191108204844836.htm
https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/ha-noi-trien-khai-100-dich-vu-cap-moi-dien-ha-ap-dien-tu-2019110912435797.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/mau-ao-cam-thap-sang-niem-vui-dip-cuoi-nam-764700.ldo
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