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Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực về an toàn thông tin

Là một trong những chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng 
tại buổi làm việc với EVN, chiều 17/4. 

Thứ trưởng đánh giá cao EVN trong việc triển 
khai tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về an toàn 
thông tin tại hầu hết các đơn vị trực thuộc. Bên 
cạnh đó, Tập đoàn cũng ban hành đầy đủ các văn 
bản, quy trình nội bộ liên quan; hạ tầng kỹ thuật 
được trang bị tương đối tốt…

Thứ trưởng cũng chỉ đạo EVN tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh lơ là, bởi công 
tác đảm bảo an toàn thông tin là vấn đề thường xuyên liên tục. Bộ cùng các đơn vị chuyên trách 
cũng sẽ ưu tiên đào tạo cho các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin trọng yếu.

Xây dựng mô hình hoạt động của Công đoàn tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - ông Dương Quang Thành chỉ đạo 
Công đoàn Điện lực Việt Nam về nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo, tại buổi làm việc 
của Thường trực Đảng ủy EVN, ngày 18/4. 

Theo đó, Công đoàn cần tuyên 
truyền, phát động CBCNV Tập 
đoàn hưởng ứng 70 năm ngày Bác 
Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước 
(11/6/1948 - 11/6/2018); phối 
hợp với chuyên môn đẩy mạnh 
các phong trào thi đua hướng tới 
kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 
ngành Điện; phát động phong trào 
“nhà máy xanh - sạch - đẹp”, nhất là 
nhà máy nhiệt điện để vận hành an 
toàn, thân thiện với môi trường...

Công đoàn cần chủ động báo 
cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam để xây dựng mô hình hoạt 

động phù hợp với Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, 
phù hợp với tình hình mới.  

Tin tức

Tuần 4, tháng 3/2018

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 4, tuần 4, tháng 4/2018
Bản thử nghiệm



2

EVN và PLX hướng tới quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững

Là khẳng định của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
(PLX), tại lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Tập đoàn, ngày 19/4. Việc hợp tác trên cơ sở tự 
nguyện, bình đẳng, đồng thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và khả năng của mỗi bên.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên phù hợp với tinh thần các doanh nghiệp Việt 
Nam ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau, không chỉ mang lại hiệu quả cho 2 Tập đoàn mà còn 
đem đến lợi ích cho ngành Công Thương và góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được gắn biển là công trình kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 
thống ngành Xây dựng

Bộ Xây dựng đã chủ trì gắn biển công trình kỷ niệm cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, 
ngày 19/4. Dự án này được EVN, EVNGENCO 3 hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại 
sớm hơn gần 3 tháng so với kế hoạch, góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện để phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước và đặc biệt cho khu vực miền Nam.

Đây là nhà máy nhiệt điện có công nghệ hiện đại, sử dụng thông số hơi siêu tới hạn, công 
suất, hiệu suất cao, chi phí hợp lý và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các tiêu 
chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Công trình được xây dựng có tỷ trọng nội địa hóa cao (gần 
26%), do Tư vấn của Việt Nam chủ trì phần thiết kế. 

Cùng ngày, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng cũng đã nhất trí nghiệm 
thu cấp chủ đầu tư, chấp thuận nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) do EVN phát triển đạt giải Sao Khuê 2018

 Nằm trong 73 sản phẩm tiêu biểu thuộc ngành phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin Việt 
Nam năm 2018, IMIS được Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình 
chọn và trao danh hiệu Sao Khuê, ngày 21/4. 

IMIS là phần mềm công cụ quản lý tổng thể toàn bộ vòng đời của các 
dự án đầu tư xây dựng. Hệ thống cho phép kết nối, tích hợp với E-office, 
web Đấu thầu của EVN, nhằm tích hợp các dữ liệu liên quan công tác 
đấu thầu, văn bản, hồ sơ tương ứng trong quá trình đầu tư xây dựng 
các dự án. 

Từ tháng 12/2016, phần mềm đã được áp dụng rộng rãi và hiệu 
quả tại 209 đơn vị toàn EVN. Công ty Viễn thông Điện lực và Công 
nghệ thông tin (EVNICT) là đơn vị được EVN giao thiết kế phần mềm. 
Đây cũng là giải thưởng Sao Khuê thứ 7 mà EVNICT nhận được từ năm 
2006 đến nay.



3

Đầu tư - Xây dựng

- Trạm biến áp 110 kV Minh Hải (thuộc quản lý của Công ty Điện lực Hưng Yên) vừa được gắn biển 
công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
Công trình có tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, là trạm biến áp tự động không người trực. 

Sản xuất - Truyền tải

- MBA AT1 của Trạm biến áp 500 kV Sơn La đóng điện vận hành 
sau nâng công suất lúc 1h ngày 22/4. 2 tổ hợp máy biến áp tự 
ngẫu 500/220/35kV- 450 MVA trước đó được thay thế bằng 
2 tổ hợp máy biến áp tự ngẫu 500/220/35kV – 900 MVA.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

- Các đội sửa chữa điện nóng (hotline) của Công ty Điện lực Quảng Nam và Công ty Điện lực 
Quảng Trị vừa ra mắt tuần qua, nâng tổng số đội hotline của Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) lên 11 đội trong 13 công ty điện lực. Trước khi ra mắt chính thức, các đội đều đã 
trải qua thời gian thực tế sửa chữa hotline lưới điện phân phối đến cấp điện áp 22 kV.  
- 550 triệu kW h là sản lượng điện tiết kiệm tối thiểu trong giai đoạn 2018 – 2020 mà EVN đặt 
ra, thông qua các chương trình/dự án tiết kiệm điện được Tập đoàn triển khai (không bao gồm 
các dự án dịch vụ năng lượng - ESCO, các dự án pin năng lượng mặt trời áp mái phát triển cho 
khách hàng).

Quan hệ quốc tế

- Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển các dự án nguồn điện, nhập 
khẩu than cho sản xuất điện là nội dung chính trong buổi làm việc giữa 
Chủ tịch HĐTV EVN – ông Dương Quang Thành và Tổng giám đốc 
Tập đoàn Marubeni - ông Fumiya Kokubu, ngày 18/4, tại Hà Nội. Lãnh 
đạo hai bên đều khẳng định sẵn sàng hợp tác, hướng tới mục tiêu xây 
dựng ngành Điện Việt Nam lớn mạnh và bền vững.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- CBCNV Điện lực Pác Nặm (Công ty Điện lực Bắc 
Kạn) kịp thời giúp người dân lợp lại mái nhà, thu 
dọn hậu quả trận mưa đá xảy ra đêm 14/4. Trận 
mưa kéo dài khoảng 30 phút gây thiệt hại nặng 
cho người dân địa phương, trong đó xã Xuân La 
thiệt hại nặng nhất với hàng trăm nóc nhà bị hư 
hỏng, nhiều cây cối và hoa màu bị đất, đá vùi lấp.
- 22 đơn vị máu hiến tặng từ CBCNV Công ty Điện 
lực Ninh Thuận (EVNSPC) được bổ sung vào 
ngân hàng máu tại địa phương để cứu chữa cho 
người bệnh, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu 
tình nguyện vừa qua.

Thông tin quản lý
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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

- Tất cả các chỉ số môi trường tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải đều nằm trong mức cho phép…   
xem chi tiết
- Việt Nam vẫn cần phát triển nhiệt điện than…  xem chi tiết
- Nhiệt điện miền Nam vận hành tối đa công suất trong cao điểm mùa khô 2018…  xem chi tiết

5 yêu cầu chung của EVN đối với các đơn vị trực thuộc về phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn 2018

1. Thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT và TKCN) được ban hành kèm Quyết định số 151/QĐ-EVN ngày 27/8/2015 
của EVN.
2. Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong công tác PCTT & TKCN và quản lý vận hành, đề ra 
các giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn; tổ chức khắc phục nhanh các sự cố do bão, lụt, thiên 
tai gây ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người.
3. Lập phương án cho hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin của đơn vị (rà soát, tổ 
chức hệ thống cáp quang, nguồn, thiết bị tối ưu; xem xét chuẩn bị các bộ đàm phát sóng VHF/
UHF cự ly phù hợp với khu vực quản lý; sử dụng các thuê bao thoại của nhiều nhà cung cấp 
viễn thông khác nhau; có phương án dự phòng vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin) 
đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.
4. Xây dựng chi tiết chương trình kiểm tra công tác PCTT & TKCN tại các đơn vị trực thuộc, 
báo cáo về BCH PCTT & TKCN EVN trước ngày 30/4/2018. 
5. Tổ chức kiểm tra, diễn tập công tác PCTT & TKCN, lưu ý công tác phối hợp của các đội 
xung kích.

(Trích Chỉ thị số 1905/CT-EVN ngày 18/4/2018)

Thông báo - Chỉ dẫn

http://www.evn.com.vn/d6/news/Tat-ca-cac-chi-so-moi-truong-tai-TTDL-Duyen-Hai-deu-nam-trong-muc-cho-phep-6-8-21584.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Van-can-phat-trien-nhiet-dien-than--6-8-21161.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Nhiet-dien-mien-Nam-van-hanh-toi-da-cong-suat-trong-cao-diem-mua-kho-6-14-21587.aspx

