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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 3 - năm 2020

Tin tức

EVN là một trong những điển hình góp 
phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiềm chế lạm phát

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 
2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 
của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp (CMSC) và 19 tập đoàn, 
tổng công ty thuộc CMSC diễn ra ngày 
16/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc đã biểu dương một số tập đoàn, tổng 
công ty nhà nước, trong đó có Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, đã có những đóng góp 
lớn vào thành tựu chung của đất nước. Người đứng đầu Chính phủ cũng khen ngợi EVN luôn sẵn 
sàng nhận và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khi Nhà nước giao như: Khắc phục sự cố khi có thiên 
tai lũ lụt, thực hiện tốt công tác đầu tư – xây dựng các công trình điện quan trọng, đảm bảo điện 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân...

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu CMSC và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc 
tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần kiến tạo, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước...

EVN làm việc với Bộ Tài Nguyên & Môi trường về vận hành các hồ chứa thuỷ điện trong 
mùa khô năm 2020

Tại buổi họp giữa EVN và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ngày 14/1, Phó Tổng giám 
đốc EVN Ngô Sơn Hải kiến nghị Bộ xem xét, cho phép tiếp tục duy trì mức tối thiểu thấp hơn quy 
định của quy trình vận hành liên hồ chứa đối với một số hồ thủy điện; đồng thời cho phép vận hành 
các hồ chứa với ưu tiên đáp ứng các ràng buộc kĩ thuật của hệ thống điện, điều chỉnh lượng nước 
cấp cho hạ du phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương và có thể thấp hơn so với quy định 
tại một số hồ thủy điện đang gặp khó khăn về nguồn nước...

hứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công hành đề 
nghị EVN cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành 
liên quan, các địa phương để có giải pháp cân đối, 
hài hòa, vận hành các hồ chứa đảm bảo được đa 
mục tiêu, vừa cấp nước cho hạ du, vừa đảm bảo 
nhiệm vụ phát điện.
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EVN kiến nghị tỉnh Ninh Thuận tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 17/1, tại Hà Nội. 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các sở, 
ngành địa phương kịp thời giải quyết các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc các dự án điện trên địa bàn 
như: Thủy điện tích năng Bác Ái; Điện mặt trời Phước Thái 2, 3; các công trình đường dây truyền 
tải từ 110 – 500kV,...

Ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh huận cam kết tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa EVN và 
các đơn vị, để góp phần đưa Ninh huận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp EVN 
họp phiên thứ nhất năm 2020

Tại phiên họp ngày 13/1, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang hành chỉ đạo các đơn vị trong Tập 
đoàn tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái 
cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 
2020; xây dựng các đề án, nội dung về sắp xếp, tái 
cơ cấu có liên quan, theo lộ trình, trình EVN phê 
duyệt để triển khai thực hiện, với mục tiêu phát 
triển ổn định, tránh ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện.

Các tổng công ty phát điện nghiêm túc thực hiện các công việc cổ phần hóa theo kế hoạch được 
phê duyệt; thực hiện thoái vốn tại Tổng công ty hiết bị điện Đông Anh - CTCP; thoái nốt phần 
vốn còn lại tại EVNFinance; triển khai giảm vốn và tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3.

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu đẩy mạnh triển khai các nội dung về đẩy mạnh tái cơ cấu về quản 
trị doanh nghiệp; ứng dụng thành quả CMCN 4.0 vào công tác quản trị trong Tập đoàn.

Đảng ủy EVN đạt một giải Khuyến khích “Búa liềm vàng năm 2019" của Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương

Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Giải 
báo chí về công tác xây dựng Đảng) được tổ chức ngày 15/1, tại Hà Nội.

Có tổng số 515 tác phẩm từ 35 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tham dự. 21 tác phẩm có chất 
lượng tốt nhất được Ban tổ chức lựa chọn trao giải (2 giải A, 3 giải B, 7 giải C, 9 giải khuyến khích) 
và gửi tham dự giải cấp Trung ương. 

Trong đó, tác phẩm “100% số xã, 99,47% số hộ dân có điện: EVN đã cụ thể hóa Nghị quyết Trung 
ương 7 khóa X” của tác giả Bùi Xuân Tiến (phóng viên Trung tâm hông tin Điện lực - EVNEIC) 
đạt giải Khuyến khích.

Đây là sự kiện quan trọng của Đảng ủy Khối, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại 
hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Link bài viết đạt giải tại đây.

http://doanhnghieptrunguong.vn/giai-bua-liem-vang/201910/100-so-xa-9947-so-ho-dan-co-dien-evn-da-cu-the-hoa-thanh-cong-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-x-5655560/
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Giải quyết, hoàn tất các yêu cầu cấp điện mới của khách hàng trước dịp Tết 
Đây là một trong những yêu cầu của EVN đối với 5 tổng công ty phân phối về đảm bảo công tác 

kinh doanh & dịch vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đặc biệt là các yêu cầu cấp 
điện phục vụ sinh hoạt.

EVN cũng yêu cầu các trung tâm CSKH, các công ty điện lực, điện lực bố trí đầy đủ nhân lực sẵn 
sàng tiếp nhận, phối hợp xử lý, phản hồi thông tin cho khách hàng qua các kênh của trung tâm CSKH 
và các kênh liên hệ trực tiếp tại Phòng giao dịch khách hàng. Đặc biệt, lưu ý chuẩn bị sẵn sàng vật tư 
dự phòng để thay thế, khắc phục kịp thời các sự cố trong việc cung cấp điện cho khách hàng.

(Văn bản số 270 /EVN –KD ngày 15/1/2020)

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng dịp Tết Canh Tý 2020
Tập đoàn yêu cầu các đơn vị rà soát đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung Tập đoàn đã chỉ đạo 

tại văn bản 6683/EVN-VT&CNT ngày 06/12/2019 về việc đảm bảo vận hành an toàn, ổn định 
hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin trong các sự kiện của Tập đoàn dịp cuối năm. Đồng 
thời, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, tấn 
công có chủ đích (APT). 

2. hường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn, an ninh mạng được Cục 
An toàn thông tin chia sẻ. Yêu cầu các đơn vị cử hoặc bổ sung thêm đầu mối tiếp nhận thông tin 
cảnh báo từ Cục ATT qua hình thức email và gửi danh sách email đầu mối về Tập đoàn qua email: 
sonh@evn.com.vn.

(Văn bản 291/EVN-VT&CNT, ngày 16/1/2020)

Văn bản - Thực thi

Tổ chức - Nhân sự

- Ông Bùi Phương Nam - Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Phó Giám đốc Ban QLDA Nhà máy 
hủy điện Sơn La, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Giám đốc Ban QLDA 
Nhà máy hủy điện Sơn La, từ ngày 20/1/2020, theo quyết định số 86/QĐ-EVN ngày 20/1/2020.

- Ông Lê Văn Danh - hành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Đầu tư - Xây dựng Tổng công ty Phát 
điện 3 được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần từ ngày 
15/1/2020, theo Quyết định số 108/QĐ-GENCO3 ngày 15/1/2020. 

Đầu tư - Xây dựng 

- 4 bản cuối cùng của xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) được Công ty Điện lực Sơn 
La hoàn thành cấp điện lưới quốc gia ngày 12/1. Công trình có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, quy mô 
gồm 4 TBA phân phối, 8,9km đường dây 35kV, mỗi hộ dân được cấp một công tơ, một bảng điện, 
một bóng điện và dây sau công tơ. 

Thông tin quản lý
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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: 024.66946720 * 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 ile: EVNEIC 

Bản tin EVn

Tin tham khảo

- Xây dựng đường dây 500 kV Bắc – Nam: Chủ trương sáng suốt, kịp thời của Đảng... xem chi tiết

- Cung cấp hợp đồng điện tử - bước tiến lớn của EVN... xem chi tiết

- Nỗ lực cấp điện cho vùng biển đảo Tây Nam... xem chi tiết

- Các địa phương cần triệt để lấy nước cho đổ ải... xem chi tiết

- TBA 220kV Phan Rí (tỉnh Bình huận) và đường dây đấu nối được Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Nam (thuộc EVNNPT) đóng điện thành công ngày 15/1. Công trình góp 
phần tăng cường giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời trong khu vực lân cận thêm khoảng 
70MW, đồng thời đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh Ninh huận - Bình huận.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 8,21/10 điểm là điểm hài lòng khách hàng dành cho Tổng công ty Điện lực miền Trung năm 
2019, tăng 0,2 điểm so với năm 2018, về đích trước 2 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020.

- Hội thảo đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại các công ty điện lực và hoạt 
động của Trung tâm CSKH thuộc EVNNPC năm 2019 được tổ chức ngày 16/1, tại Hà Nội. Dựa trên 
khuyến nghị của đơn vị tư vấn, hội nghị đã thảo luận, phân tích các nguyên nhân và tìm giải pháp 
nâng cao mức độ hài lòng khách hàng trong năm 2020.

Hợp tác quốc tế

- Biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) và Công ty Mitsubishi Hitachi 
Power Systems (MHPS) được ký kết ngày 12/1. Phạm vi hợp tác trọng tâm gồm: Đào tạo đội ngũ 
vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện; phát triển kỹ thuật, công nghệ về cải thiện hiệu suất lò hơi, 
kiểm tra, đánh giá hệ thống thiết bị; tối ưu hóa kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, nâng cao độ ổn định, 
tin cậy và lợi ích thương mại cho nhà máy điện.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Công ty hủy điện Sơn La phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) tổ chức 
bàn giao Nhà Văn hóa bản Pá Sập (xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn) ngày 15/1. Công trình có tổng 
vốn đầu tư khoảng 450 triệu đồng, tổng diện tích 375m2 , do Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Công 
ty hủy điện Sơn La hỗ trợ xây dựng. Bản Pá Sập có 43 hộ dân đồng bào dân tộc Mảng sinh sống, là 
một trong những bản chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ năm 2018. 

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-chuyen-de-1053/90-nam-dcs-viet-nam-xay-dung-duong-day-500kv-bac--nam---chu-truong-sang-suot-kip-thoi-cua-dang-4395314.html
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=433201
https://vtv.vn/vtv9/no-luc-cap-dien-cho-vung-bien-dao-tay-nam-20200118142907234.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cac-dia-phuong-can-triet-de-lay-nuoc-cho-do-ai-6-12-24985.aspx

