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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 21 - năm 2020

Tin tức

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN tháng 5/2020

Tại hội nghị diễn ra ngày 29/5, Ban Thường vụ 
Đảng ủy EVN đã thông qua nhiều nội dung quan 
trọng như: Báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 
5/2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2020; 
Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập 
đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự kiến danh sách.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN 
chuẩn y nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 
Đảng bộ Ban QLDA Điện 1; nghe kết quả rà soát, 
xem xét thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy EVN,…

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng uỷ EVN trong tháng 6 như: Tiếp tục lãnh đạo đảm bảo 
cung ứng đủ điện trong mùa nắng nóng; lãnh đạo hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, 
tiến tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III.

EVN trao đổi kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp với 2 Tập đoàn VIETTEL, FPT

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các bên đã trao đổi, chia sẻ về chiến lược phát triển của mỗi 
tập đoàn, kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi số, cơ chế quản trị nhân 
tài - nhân lực, công tác truyền thông,...

Lãnh đạo EVN bày tỏ mong muốn các bên tiếp tục hợp tác, trao đổi, phát huy thế mạnh, 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

EVN tham gia tọa đàm “Nhu cầu điện năm 2020: Cung 
có đủ cầu?”

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tham dự toạ đàm 
do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, chiều 29/5 tại Hà Nội. 

Một số chủ đề chính tại buổi tọa đàm như: tình hình sản 
xuất và cung ứng điện hiện nay, các giải pháp khắc phục khả 
năng thiếu nguồn cung điện trong năm 2020 và các năm tiếp 
theo, phát triển điện mặt trời mái nhà,…

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nhu-cau-dien-nam-2020-Cung-co-du-cau-6-12-25752.aspx
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EVN làm việc với Tổng cục Du lịch về triển khai 
giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch

Tại buổi làm việc diễn ra chiều 28/5, đại diện 
lãnh đạo Tổng cục Du lịch và EVN đã giải đáp 
chi tiết cho các Tổng công ty/Công ty Điện lực; 
sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở 
Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 
thành phố để đảm bảo triển khai giảm giá điện 
đúng đối tượng, đúng quy định.

Với tinh thần ủng hộ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19, EVN tạo mọi điều 
kiện để hỗ trợ việc giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch khi cung cấp đủ hồ sơ giấy tờ theo 
quy định. Trong thời gian tới, nếu tiếp tục có vướng mắc phát sinh, các Tổng công ty/Công ty 
Điện lực trực tiếp liên hệ với Tổng cục Du lịch để được giải đáp, tháo gỡ.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và quy chế quản lý nội bộ dành cho lãnh đạo các công ty 
điện lực năm 2020

100 cán bộ lãnh đạo từ các công ty điện lực trên toàn quốc tham gia cuộc thi đợt 1 sáng 29/5, 
theo hình thức hội nghị truyền hình. Trong 45 phút, các thí sinh trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm 
trên website https://elearning.evn.com.vn. 

Kết quả, ông Đỗ Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Trung) giành giải Nhất. 

Dự kiến, đợt 2 diễn ra vào ngày 25/6/2020, dành cho các cán bộ đang quy hoạch vào chức 
danh giám đốc/tổng giám đốc, phó giám đốc/phó tổng giám đốc các công ty điện lực.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thăm hỏi người lao động nhân Tháng Công nhân 2020

Trong tuần qua, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng đoàn 
công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà người lao động thuộc Ban Quản lý dự án điện 3, Nhà máy 
Thuỷ điện Đa Nhim, Công ty Điện lực Củ Chi, Công ty Điện lực An Giang, Công ty Điện lực 
Kiên Giang, Công ty Điện lực Cà Mau. 

Thay mặt đoàn công tác, ông Khuất Quang 
Mậu biểu dương những nỗ lực của đội ngũ 
CBCNV các đơn vị. Chủ tịch Công đoàn Điện 
lực Việt Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục phối 
hợp với các cấp công đoàn cần triển khai thêm 
nhiều hình thức chăm lo, đảm bảo đời sống của 
người lao động, đặc biệt quan tâm đến đối tượng 
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
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Ban Thường vụ Đảng ủy EVN duyệt nội dung chuẩn bị Đại hội của 5 Đảng bộ trực thuộc 
Đảng uỷ EVN

Các đảng bộ đã được duyệt nội dung chuẩn bị Đại hội trong ngày 29/5 gồm: Công ty Thủy 
điện Trị An, Công ty Thủy điện Ialy, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 và Ban Quản lý dự án Điện 3.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các Đảng bộ bổ sung, 
chỉnh sửa Báo cáo chính trị theo đúng hướng dẫn để chuẩn bị tiến hành Đại hội đảm bảo tiến độ.

Trên 50% tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy EVN đã tổ chức Đại hội

Có 11/21 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tổ chức thành công Đại hội nhiệm 
kỳ 2020-2025, tính đến hết tháng 5/2020, gồm:

 Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

 Đảng bộ Ban QLDA Điện 1; 

 Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát; 

 Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La; 

 Đảng bộ Ban QLDA Điện 2;

 Đảng bộ Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; 

 Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;  

 Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa EVN; 

 Đảng bộ Công ty Mua bán điện; 

 Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình

 Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực.

Trong tháng 6, Đảng ủy EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo để tổ chức Đại hội 10 Đảng bộ còn lại, đáp 
ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy EVN 
trong tuần:

 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 

Đại hội được tổ chức ngày 25/5. Có 9 đồng chí 
được bầu vào BCH Đảng bộ Trung tâm. Đồng chí 
Nguyễn Đức Ninh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc 
Trung tâm được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-bo-Trung-tam-Dieu-do-He-thong-dien-Quoc-gia-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-trong-nhiem-ky-2015-2020-142-183-25700.aspx
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 Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN 

Ngày 27/5, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ gồm 11 đồng 
chí. Đồng chí Phan Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Trung tâm được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy 
Trung tâm.

Xem chi tiết tại đây.

 Công ty Mua bán điện

Đại hội diễn ra ngày 28/5. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào 
BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí 
Nguyễn Danh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty được 
tiếp tục giữ chức vị Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây.

  Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực

Diễn ra ngày 29/5, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Chi 
ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đinh Thị Bảo Ngọc - 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm tiếp tục giữ chức Bí thư 
Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây.

Tổng công ty Phát điện 1 khánh thành công trình Nhà thể thao đa năng tại Nhà máy 
Thủy điện Sông Tranh 2

Công trình này cũng được chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm 
kỳ 2020 - 2025. Do nhà máy ở xa khu dân cư, điều kiện giao thông khó khăn, việc xây dựng công 
trình nhằm tạo điều kiện cho CBCNV Nhà máy được tập luyện thể thao, nâng cao chất lượng đời 
sống tinh thần, góp phần thực hiện tốt công tác SXKD của đơn vị.

Đóng điện MBA AT2 500kV - 900MVA tại Trạm 500kV Vĩnh Tân

Công trình này được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lựa 
chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (dự 
kiến tổ chức gắn biển trong tháng 6/2020). 

Việc đóng điện thành công MBA trên góp phần giải phóng, thu gom và truyền tải công suất 
của các nhà máy năng lượng tái tạo tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận; góp phần cung cấp điện 
ổn định, liên tục, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Hoàn thành sửa chữa lớn tổ máy 3 Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

Công tác này hoàn thành vượt tiến độ 3 ngày so với kế hoạch, do Trung tâm Dịch vụ sửa chữa 
EVN và Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện. Công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và 
vượt tiến độ, góp phần đảm bảo sản xuất điện trong giai đoạn nắng nóng hiện nay.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNEIC-tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-quan-trong-trong-cong-tac-thong-tin-truyen-thong-cua-EVN-142-183-25741.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNEPTC-tiep-tuc-nang-cao-nang-luc-suc-chien-dau-trong-Dang--142-183-25722.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Xay-dung-EVNPSC-vuon-len-dan-dau-trong-linh-vuc-sua-chua-cac-nha-may-dien-142-183-25719.aspx
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Đào tạo
- 30 học viên là CBCNV các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đã tham gia khóa đào 

tạo về phân tích, đánh giá, chuẩn đoán, xử lí bất thường và sự cố hệ thống máy biến áp, từ ngày 
25 - 29/5. Các giảng viên đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Đầu tư - Xây dựng
- Ngày 29/5, Ban Quản lý dự án các công trình 

điện miền Nam tổ chức đóng điện, đưa vào vận hành máy 
biến áp AT2 500kV - 900MVA tại Trạm biến áp 500kV Mỹ 
Tho (Tiền Giang), nâng tổng công suất của trạm này lên 
1.800MVA.  Công trình sẽ tăng cường giải phóng công suất 
các Trung tâm Điện lực khu vực miền Tây Nam Bộ. 

Công nghệ - Môi trường
- Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty Phát điện 3) vừa phối hợp cùng các đơn 

vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng PM2.1, khu Công nghiệp Phú Mỹ 1 
(tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

An toàn điện
- Ngày 26/5, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn 

vệ sinh lao động năm 2020 theo hình thức trực tuyến đến 300 điểm cầu ở các đơn vị trực thuộc.
- Ngày 29/5, tại Nam Định, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức diễn tập phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. 11 tình huống giả định trong buổi diễn tập đều sát với thực 
tế trong công tác PCTT & TKCN của Tổng công ty. 

- Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ hai của Tổng công ty Phát điện 1 diễn 
ra các ngày 28 – 29/5, tại TP Đà Nẵng. 10 đội thi đại diện cho 10 đơn vị thành viên của tổng công 
ty tham dự. Kết quả, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh đã xuất sắc giành giải Nhất.

Thông tin quản lý

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

- Đẩy nhanh tiến độ để Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng sớm cung cấp điện… xem chi tiết

- Thanh toán tiền điện trực tiếp qua trang tin của EVNHANOI trên Zalo… xem chi tiết

- Thanh toán tiền điện trực tiếp qua trang tin của EVNHANOI trên Zalo… xem chi tiết

- Người dân TPHCM được hưởng lợi khi lắp đặt điện mặt trời… xem chi tiết

http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Nguoi-dan-TPHCM-duoc-huong-loi-khi-lap-dat-dien-mat-troi-BigK/396816.vgp
https://tuoitre.vn/nguoi-dan-mien-nam-su-dung-dien-duoc-gi-khi-giao-dich-dien-tu-20200529142039577.htm
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/thanh-toan-tien-dien-truc-tiep-qua-trang-tin-cua-evnhanoi-tren-zalo.html
https://congthuong.vn/day-nhanh-tien-do-de-nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-3-mo-rong-som-cung-cap-dien-138123.html
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