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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 42 - năm 2020

Chủ tịch HĐTV EVN được bầu là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 
diễn ra ngày 21/10, đã bầu đoàn đại biểu 
Đảng bộ Khối dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội bầu 28 đại biểu chính thức 
và 4 đại biểu dự khuyết. Trong đó, đồng 
chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV EVN là đại biểu 
chính thức.

Cũng tại Đại hội, Đảng ủy Khối tổ 
chức vinh danh 5 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và 7 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có công trình Nhà máy Điện mặt trời 
Phước Thái 1 của EVN.

Tập trung ứng phó với bão số 9 (MOLAVE)
Ngày 26/10/2020, EVN có công điện khẩn số 7095/CĐ-EVN gửi các đơn vị thuộc EVN 

về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 9. Đây là cơn bão mạnh tương đương hoặc mạnh hơn bão 
số 12 năm 2017 đã đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Cảnh báo, từ ngày 27 – 29/10, bão số 9 sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to ở các tỉnh 
Trung Bộ. Sau đó, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh có thể gây ra mưa lớn kéo dài 
cho các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung bộ. Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình có thể có mưa đặc biệt to. Vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ có nguy cơ rất cao tiếp tục 
xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Tại cuộc họp khẩn chiều 26/10, Phó 
Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải, Trưởng 
ban PCTT & TKCN Tập đoàn chỉ đạo các 
đơn vị tập trung tối đa ứng phó với bão số 
9, chú ý tổ chức thăm hỏi, động viên tinh 
thần cán bộ công nhân viên, người lao 
động làm việc trực tiếp tại hiện trường. 

Tin tức
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Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung
Ngày 22/10, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải, Trưởng Ban PCTT & TKCN Tập 

đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị Điện lực huy động nhân lực, phương tiện, khẩn 

trương khôi phục cấp điện cho nhân dân sau khi nước lũ rút và đảm bảo các điều kiện an 
toàn. Đồng thời, các Điện lực, Truyền tải khẩn trương gia cố các vị trí xung yếu bị mưa lũ gây 
ảnh hưởng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do các cơn bão mới.

EVN ủng hộ hơn 21 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung
Tính đến hết ngày 21/10, EVN và các đơn vị thuộc Tập đoàn đã ủng hộ 21,094 tỉ đồng để hỗ trợ 

đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục cơ sở 
hạ tầng.

Bên cạnh đó, các đơn vị của EVN 
tại miền Trung đã nỗ lực tái cấp 
điện cho khách hàng sau mưa lũ, với 
phương châm “nước rút đến đâu, khôi 
phục điện đến đấy”, đảm bảo an toàn 
cho người và thiết bị; đồng thời phối 
hợp với các địa phương tuyên truyền 
an toàn điện cho bà con.
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Tổ chức - Nhân sự
- Ngày 22/10, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp công bố Quyết định điều 

động, bổ nhiệm bà Đỗ Thị Loát – Kiểm soát viên nhà nước Tập đoàn Công nghiệp Than – 
Khoáng sản Việt Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên nhà nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
từ ngày 16/10/2020, với nhiệm kỳ 3 năm.

Đào tạo
- Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức đào tạo phân hệ RCM trên phần mềm quản lý kỹ thuật 

(PMIS) cho các đơn vị thủy điện thành viên, từ ngày 20 – 23/10. Đây là quy trình hướng dẫn 
phương pháp quản lý hiệu suất tài sản thông qua việc xây dựng lịch sửa chữa, bảo dưỡng tập 
trung vào độ tin cậy cho hệ thống, thiết bị. 

Đầu tư - Xây dựng
- Trạm biến áp Tà Moòng 2 (thôn Tà Moòng, xã Nậm 

Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) vừa được Công ty Điện 
lực Lào Cai (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đóng 
điện, đưa vào vận hành. Đây là công trình chào mừng Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sản xuất - Truyền tải
- Tổng công ty Phát điện 3 và Tập đoàn General Electric vừa ký kết Hợp đồng dài hạn cung 

cấp vật tư và dịch vụ cho Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4 và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 
đào tạo và cung cấp dịch vụ chuyên gia.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Đến hết tháng 9/2020, có 62,8% tổng số khách hàng tại 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam thực 

hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tương ứng 87,61% tổng số tiền điện được thanh toán.

Thông tin quản lý

EVN cần có định hướng chuyển đổi số lâu dài
Là chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân, tại 

cuộc họp về chuyển đổi số ngày 22/10. 
Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo, kế hoạch chuyển đổi số của 

Tập đoàn phải có tính tổng thể, hệ thống, logic; lấy ý kiến từ 
các đơn vị để đảm bảo phù hợp thực tế khi triển khai công việc. 

Tổng Giám đốc EVN cũng yêu cầu phải xem xét cả các nguy 
cơ, rủi ro khi triển khai chuyển đổi số; đảm bảo tác động tích cực cho hoạt động quản trị, 
SXKD của EVN phát triển tốt, đảm bảo mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
công việc trong toàn Tập đoàn.
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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: 024.66946731

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

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- Ngày 21/10, Công đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 278/QĐ-CĐĐVN hỗ trợ 

cho gia đình đoàn viên Lê Thị Thủy (Cán bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị, thuộc Tổng công 
ty Phát điện 2), có chồng là Thượng úy Lê Cao Cường, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân 
khu 4 đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Số tiền hỗ trợ là 10 triệu đồng, trích từ Quỹ tương 
trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Hơn 5.000m đường dây chiếu sáng và 100 bộ đèn LED vừa được Công ty Điện lực Bình 
Định (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) lắp đặt trong chương trình “Thắp sáng đường 
quê” tại 4 huyện: Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân và TP Quy Nhơn.

- Ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực miền Trung có Thư cảm ơn gửi EVN và các đơn vị 
trong Tập đoàn đã chung tay chia sẻ, động viên tinh thần, hỗ trợ tài chính đối với CBCNV các 
đơn vị thuộc Tổng công ty bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

- Công ty Cổ phần Tư vấn 
xây dựng Điện 2 (EVNPECC2) 
vừa được Tạp chí Forbes Việt 
Nam vinh danh “50 công ty 
niêm yết tốt nhất Việt Nam”, 
trong khuôn khổ Diễn đàn 
Kinh doanh 2020.

Tin tham khảo

- Lũ lụt, biến đổi khí hậu và thủy điện… xem chi tiết

- Các hồ chứa thủy điện của EVN cắt, giảm lũ hiệu quả trong đợt mưa lũ vừa qua… xem chi tiết

- EVNCPC ủng hộ hơn 2,8 tỉ đồng cho 4 tỉnh miền Trung… xem chi tiết

- EVNHCMC tiếp tục trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung… xem chi tiết

- EVNSPC quyên góp 3,6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… xem chi tiết

- EVNHANOI phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt… xem chi tiết

- EVNNPC ủng hộ 4,7 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung… xem chi tiết

- EVNGENCO1 ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ… xem chi tiết

- 1 tỉ đồng đã được EVNGENCO2 gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung… xem chi tiết

- Cán bộ nhân viên EVNGENCO3 hướng về miền Trung… xem chi tiết

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/media/lu-lut-bien-doi-khi-hau-va-thuy-dien-683773.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cac-ho-chua-thuy-dien-cua-EVN-cat-giam-lu-hieu-qua-trong-dot-mua-lu-vua-qua-6-12-26738.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNCPC-ung-ho-hon-28-ty-dong-cho-4-tinh-mien-Trung-46-143-26697.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHCMC-tiep-tuc-trao-500-trieu-dong-ung-ho-dong-bao-mien-Trung-46-143-26731.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNSPC-quyen-gop-36-ti-dong-ung-ho-dong-bao-mien-Trung-bi-lu-lut-46-143-26709.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHANOI-phat-dong-ung-ho-dong-bao-mien-Trung-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-46-143-26713.aspx
https://congthuong.vn/evnnpc-ung-ho-47-ty-dong-cho-dong-bao-mien-trung-146234.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNGENCO-1-ung-ho-500-trieu-dong-ho-tro-dong-bao-vung-bao-lu-46-143-26715.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/1-ty-dong-da-duoc-EVNGENCO-2-gui-ho-tro-dong-bao-vung-lu-mien-Trung--46-143-26735.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Can-bo-nhan-vien-EVNGENCO-3-huong-ve-mien-Trung-46-143-26736.aspx

