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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 40, tuần 3, tháng 10/2019

Tin tức

Tiếp nhận Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty 
Phát điện 1

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được bàn giao từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công 
nghiệp Trung ương tại TP.HCM. Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 52 
đảng viên. 

Trong Lễ tiếp nhận sáng 8/10, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN – ông Nguyễn Hữu 
Tuấn đề nghị Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp 
tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Tổng công 
ty Phát điện 1 giao.

Trao đổi kinh nghiệm về tối ưu hoá nhà máy thuỷ điện

Đây là Hội thảo chuyên đề do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Điện lực 
hải ngoại Nhật Bản ( JPEIC) tổ chức từ ngày 7-9/10. Một số nội dung chính được các chuyên gia 
Nhật Bản trao đổi như: Bảo dưỡng thiết bị trong nhà máy thủy điện, quản lý tài sản nhà máy thủy 
điện, tối ưu hóa vận hành thủy điện bậc thang, công tác bảo dưỡng các công trình, kết cấu xây 
dựng của nhà máy thủy điện...

Hiện nay, tỷ trọng nguồn thủy điện vẫn chiếm khoảng 40% tổng công suất đặt trong toàn hệ 
thống, do đó, công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện hiện hữu rất quan 
trọng đối với EVN. 
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EVN tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2019

Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 10/10, tại TP. Đà Nẵng, dành cho cán bộ quản lý, cán bộ trực 
tiếp phụ trách công tác này tại các đơn vị trong EVN. 

Một trong những nội dung chính là phổ biến các quy định mới của pháp luật về công tác bảo 
vệ môi trường, đặc biệt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung các 
Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2015. 

Tập huấn cho Người đại diện về công tác quản lý vốn năm 2019

Từ ngày 10 – 11/10, tại TP. Đà Nẵng, 170 cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách nhiệm vụ quản 
lý vốn, Người đại diện, tham mưu giúp việc về công tác quản lý vốn tại EVN và các tổng công ty, 
Người đại diện của EVN và các tổng công ty tại các công ty cổ phần đã tham dự lớp tập huấn.

Nội dung chính gồm: Các quy định về công tác quản lý vốn và Người đại diện, quyền và nghĩa 
vụ của Người đại diện và quản lý vốn, bảo toàn và phát triển vốn của các CTCP, các quy định hiện 
hành về thoái vốn, tập trung vào những thay đổi, bổ sung trong giai đoạn hiện tại.

Chuyển giao phần mềm E-office cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tại lễ ký chuyển giao ngày 10/10, PGS.TS. Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội đánh giá cao việc EVN chuyển giao phần mềm văn phòng điện tử E-Office 
và kỳ vọng phần mềm sẽ hỗ trợ Trường có công cụ số phù hợp để nâng cao chất lượng quản lý, 
điều hành.

Việc chuyển giao lần này cũng là dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác, chuyển giao công 
nghệ giữa EVN và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.



3

Đầu tư - Xây dựng

- Tổng công ty Điện lực miền Nam vay 
1.390 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam để đầu tư 
xây dựng đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú 
Quốc (tỉnh Kiên Giang). Số vốn này tương 
đương 66,44% tổng mức đầu tư dự án. 2 bên 
đã ký thỏa thuận hợp tác và hợp đồng tín 
dụng ngày 9/10, tại TP.HCM.

- Trung tâm Điều khiển vận hành nhà máy điện từ xa của Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 
2 (PECC2) khánh thành ngày 7/10. Trung tâm có trụ sở 432-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, 
Quận 3, TP.HCM; vận hành từ xa 6 nhà máy điện mặt trời do công ty quản lý.

Sản xuất - Truyền tải

- 32,75 tỷ m3 là tổng lượng nước về hồ 
Hòa Bình tính từ 1/1/2019 đến 30/9/2019, 
bằng 74% so cùng kỳ trung bình nhiều năm, 
thấp hơn rất nhiều so cùng kỳ năm 2018 
(51,92 tỷ m3) và cũng thấp nhất trong 30 
năm qua.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 1.273 khách hàng tại miền Trung (tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên) ký kết tham gia 
chương trình điều chỉnh phụ tải với Tổng công ty Điện lực miền Trung, trong 9 tháng đầu năm 
2019. Tổng công suất đăng ký điều chỉnh ước đạt 321,25 MW. 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 
11,1 kWp, tổng kinh phí đầu tư 300 triệu 
đồng vừa được Tổng công ty Điện lực miền 
Trung bàn giao cho Trường THPT Võ Chí 
Công (tỉnh Quảng Nam). Đây là một trong 
4 công trình điện mặt trời áp mái dành cho 
trường học theo kế hoạch hỗ trợ miễn phí 
của Tổng công ty trong năm nay. 

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

- Sử dụng điện mặt trời trong nuôi tôm... xem chi tiết

- Chuyến biến ở nhiều dự án điện của Tổng công ty Phát điện 1... xem chi tiết

- Điện mặt trời vẫn... xem chi tiết

- Áp dụng công nghệ trong phát triển năng lượng thông minh... xem chi tiết

- 115 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ từ  Công ty Nhiệt điện Mông Dương để xây dựng nhà “Mái 
ấm yêu thương” cho ông Trần Văn Bầy (hộ nghèo tại tổ 7, khu 9, P. Mông Dương, TP. Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh). Số tiền trích từ Quỹ an sinh xã hội của Công ty.

- Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (tại trụ sở 11 Cửa Bắc, Q. Ba Đình, Hà Nội) sẽ tạm 
thời đóng cửa từ ngày 15/10 đến hết tháng 11/2019 để cải tạo, cập nhật nội dung trưng bày. Thời 
gian mở cửa và đón khách tham quan sẽ được Tập đoàn thông báo sau.

Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động

Là nội dung được Công đoàn Điện lực Việt Nam thông báo tại Văn bản số 487/CĐĐVN- TG 
ngày 9/10/2019.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc hướng dẫn đoàn viên, người 
lao động đăng ký và tham gia trên mạng xã hội VCnet (https://vcnet.vn/). Hằng tháng, báo cáo 
tiến độ, kết quả tham gia cuộc thi về Ban Tuyên giáo Công đoàn Điện lực Việt Nam để tổng hợp, 
báo cáo Đảng ủy Tập đoàn.

Thông báo - Chỉ dẫn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/947563/su-dung-dien-mat-troi-trong-nuoi-tom-huong-moi-nhieu-hua-hen
https://bnews.vn/chuyen-bien-o-nhie-u-du-a-n-dien-cua-to-ng-cong-ty-pha-t-die-n-1/137242.html
https://baodautu.vn/dien-mat-troi-van-bi-d108996.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/947664/ap-dung-cong-nghe-trong-phat-trien-nang-luong-thong-minh

