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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 35, tuần 2, tháng 9/2019

Tin tức

EVN cùng một số đơn vị trong Tập đoàn nhận Giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi 
số xuất sắc năm 2019

Tại Lễ trao Giải thưởng ngày 6/9, EVN cùng Công ty Điện lực Bến Tre (PC Bến Tre), Công ty 
TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) được vinh danh Doanh nghiệp chuyển đổi số 
xuất sắc; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) được vinh danh Sản 
phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu.

Những năm qua, EVN đã ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin, phục 
vụ hiệu quả công tác quản lý, cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn; mang 
tới nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng điện và góp phần xây dựng nền kinh tế số. Hiện nay, EVN 
đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của 
cuộc CMCN lần thứ 4. 

Một số sản phẩm phần mềm tiêu biểu của EVN đã được ứng dụng và phát huy hiệu quả như: 
Phần mềm Quản lý văn phòng (E-office), Hệ thống thông tin Quản lý khách hàng (CMIS), phần 
mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS), phần mềm Quản lý kỹ thuật lưới và nguồn điện (PMIS). 

Đối với PC Bến Tre là mô hình Hệ thống miniSCADA; PC Đồng Nai là mô hình Ứng dụng số 
hóa hợp đồng mua bán điện; EVNICT là phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm EVNHES.
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Khôi phục cấp điện sau mưa lũ cho khách hàng ở 
miền Trung 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày 
đầu tháng 9, tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
– Huế đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi xảy ra ngập lụt và 
sạt lở đất, gây sự cố lưới điện và gián đoạn cung ứng điện tại 
nhiều khu vực.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), có 
trên 1.700 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng tại các tỉnh 
này; hơn 30 cột điện cao áp và hạ áp bị nghiêng, gãy đổ; 34 
tuyến đường dây trung thế bị sự cố.

Theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, các công ty điện lực trên đã chủ động triển khai công tác 
kiểm tra, khôi phục lưới điện; đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia xử lý sự cố. Đến 
sáng 9/9, cơ bản đã hoàn thành công tác cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng. 

Thúc đẩy các hoạt động văn hóa doanh nghiệp kỷ 
niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm, Tổ trưởng tổ công tác thực thi Quy tắc ứng 
xử văn hóa Cơ quan EVN, tại phiên họp của Tổ công tác, 
chiều 5/9.

Trong 4 tháng cuối năm, Cơ quan EVN sẽ tổ chức các 
phong trào, các hoạt động,... nhằm thể hiện niềm vinh dự 

và tự hào về những thành tựu của EVN, đồng thời thấy rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc 
xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, văn minh và lịch sự nhằm đóng góp tích 
cực vào sự phát triển bền vững của Cơ quan EVN.

Ngoài ra, việc xây dựng cơ chế tuyên dương, biểu dương các cá nhân có sự sáng tạo trong công 
việc, ý thức trách nhiệm, tận tâm trong công việc, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp Cơ quan EVN 
cũng sẽ được chú trọng và nhân rộng qua các kênh truyền thông, các ấn phẩm, trang thông tin điện 
tử nội bộ của Tập đoàn.

Tổ chức - Nhân sự

- Ông Hồ Thăng Thu - Kế toán trưởng Tổng công ty Điện 
lực miền Trung (EVNCPC) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng 
giám đốc EVNCPC, từ ngày 1/9/2019, theo Quyết định số 
368/QĐ-CPC ngày 30/8/2019.

Thông tin quản lý
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- 10/17 ứng viên đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Phó giám đốc công ty điện lực năm 2019 do 
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức từ ngày 22 – 29/8. Kết quả được EVNCPC 
công bố ngày 4/9. 

Đầu tư - Xây dựng

- TBA 220 kV Đình Vũ được mở rộng từ 1x250 MVA lên 2x250 MVA. Công trình hoàn thành 
ngày 30/8, tăng cường cung cấp điện cho khu vực Hải Phòng và lân cận. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 3 tỷ kWh là sản lượng điện tiêu thụ dự 
kiến của các nhà máy thuộc Samsung Việt 
Nam (đặt tại Bắc Ninh và Thái Nguyên) 
trong năm 2019. Thời gian tới, Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tiếp 
tục đảm bảo cung ứng điện ổn định với 
chất lượng cao cho các nhà máy này.

Năng lượng tái tạo

- 19.769 kWh (tương đương 42,18 triệu đồng ) là sản lượng điện mặt 
trời áp mái  mà người dân tỉnh Hà Tĩnh bán lại cho ngành Điện. Tính đến 
nay, đã có 31 khách hàng trên địa bàn lắp đặt điện mặt trời áp mái.

An toàn điện

- Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về phòng chống trộm cắp điện” được Tổng công ty Điện lực 
TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức ngày 5/9, để tìm giải pháp hiệu quả ngăn chặn các hành vi vi 
phạm sử dụng điện. Trong 7 tháng đầu 2019, Tổng công ty phát hiện và lập biên bản đối với 155 
khách hàng có hành vi trộm cắp điện; trong đó đã xử lý truy thu được 133 trường hợp với sản lượng 
truy thu 1,98 triệu kWh, tương ứng số tiền hơn 6,23 tỉ đồng. 



4

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

Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện

- “Tự hào ngành Điện miền Nam – 45 năm xây dựng và phát triển” là chủ đề cuộc thi ảnh của Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Được phát động từ ngày 20/11/2018 – 30/6/2019, Cuộc 
thi đã thu hút 154 tác giả trong toàn quốc tham gia, với 521 tác phẩm dự thi, trong đó có 45 tác 
phẩm ảnh bộ. Tại Lễ trao giải diễn ra ngày 6/9/2019, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 
giải Ba cùng 6 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

-“Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và văn hóa doanh nghiệp ngành Điện” được Tổng công ty Phát điện 3 
(EVNGENCO 3) tổ chức ngày 27/8, tại TP.HCM. Cuộc thi gồm hai phần: Trắc nghiệm kiến thức 
về truyền thống, văn hóa EVN/EVNGENCO 3; thi thực nghiệm với chủ đề “Văn hóa ẩm thực Việt 
Nam, bữa ăn của gia đình CNVC-LĐ ngành Điện ấm áp, yêu thương”. 

Thông báo - Chỉ dẫn

Đảm bảo an toàn lao động trong những tháng cuối năm 2019

Đây là nội dung chính tại văn bản số 431/CV-CĐĐVN ngày 4/9/2019 của Công đoàn 
Điện lực Việt Nam ban hành đến các công đoàn trực thuộc. 

Trước tình trạng tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng với nguyên nhân và diễn biến 
phức tạp, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu công đoàn các đơn vị:

1. Phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động 
nâng cao ý thức tự giác chấp hành đúng quy trình, quy phạm đã được quy định.

2. Chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tăng cường công 
tác kiểm tra giám sát, phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn lao động, đề ra các biện pháp 
an toàn cụ thể theo từng nội dung công việc.

3. Thực hiện nghiêm việc khai báo, điều tra thống kê báo cáo tai nạn lao động theo quy định 
về Công đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời người lao 
động và thân nhân người lao động khi xảy ra tai nạn lao động.
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