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S& 59 /KH-CDDVN Ha Nôi, ngày 9 tháng 7 nàm 2021 

KE HOACH 
Quán trit, tuyên truyn và vn ang CNVCLD tham gia thijc hin 

chuyên dôi so theo Ngh quyêt cña Bang üy các cap 

Can c1r Nghj quyt s 02-NQ/DU ngày 19/7/2021 cüa Dàng üy Khi Doanh 
nghip Trung uo'ng (DNTW) ye "Thrc hin chuyên dôi so tai  các doanh nghip, 
dan vj trong Khôi DNTW den näm 2025, djnh huàng den näm 2030" Ngh quyêt 
so 02); 

Can cü Nghj quy& s 03-NQ/DU ngày 11/01/2021 cüa Ban Chp hãnhDàng 
b Tp doàn ye thirc hin chuyên dôi so trong Tp doàn DL\TN Nghj quyêt so 03); 

Can eli K hoach s 09-KHIDU ngày 19/7/202 1 cüa Dâng u' Tp doàn Din 
lirc Vit Nam (DLVN) ye quán trit, triên khai thc hin Nghj quyêt cüa Dâng u 
Khôi DNTW ye "Thirc hin chuyên dôi so tai  các doanh nghip, dan vj trong Khôi 
DNTW den nàm 2025, djnh hisng den 11am 2030"; 

Ban Thu?yng vi Cong doàn DL\TN ban hành K hoach to churc quán trit, 
tuyên truyên và 4n dng can b, doàn viên, ngrnM lao dng (CNVCLD) tham gia 
thc hin Nghj quyêt so 02 và Nghj quyet so 03 vâi các ni dung c1i the nhix sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU 

1. Muic dich: 

Các cp cong doàn trong h thMg Cong doàn DLVN Quán trit, trin khai, 
tuyên truyên phô biên sâu rng den 100% CNVCLD tham gia thirc hin chuyên dôi 
so theo Nghj quyêt so 02 cüa Dãng üy Khoi DNTW, Nghj quyêt sO 03 elm Ban 
Châphãnh Dâng b Tp doàn và ChIt de näm 2021 cUa TQp doàn DLVN là "Näm 
chuyên dôi so trong Tp doãn Din lirc Quôc gia Vit Nam". Tü do nêu cao nhn 
thlrc, tao  str thông nhât ye chI và hành dng trong toàn Tp doàn DLVN. 

2. Yen câu: 

Vic quán trit, tuyên truyn và trin khai Nghj quy& phãi thiic hin mt each 
nghiêm the, bài bàn, chat hiçing trong suôt giai doan  ti'x näm 2021 den nàm 2025 và 
djnh hithng den nãm 2030. Coi day là nhim vii trQng tam trong näm 2021 và các 
näm tiêp theo elm Tp doàn Din hrc Quôc gia Vit Nam. 

II. CAC NOT  DUNG TRIEN KHAI THIIC  HTN 

1. Ti chU'c h9c tp, quán trit 

- Ban Thuông vi, Ban Ch.p hành Cong doàn các dan vj trirc thuOc Cong doàn 
DLVN to chhrc h9c tip, quán trit, trien khai và tuyên truyen ni dung Nghj quyêt 



s 02, Nghj quyt s 03 cUa các c.p üy gn vâi ni dung van bàn so 48/CDDVN-
TGNC ngày 03/02/202 1 cüa Ban TV Cong doàn DLVN ye tuyên truyên, 4n dng 
CNVCLD tham gia chuyên dôi so trong Tp doàn Din 1c Quôc gia Vit Nam. 

- Các ni dung trik khai bang hInh thüc phü hçip, kt hqp và 1ng ghép cac 
cuc h9p, hi nghj cüa &m vj darn bào nghiêm tñc, thiêt thirc; tuyên truyên trén các 
trang thông tin ni b, trang thông tin din tir cUa Ip doàn, Cong doàn DLVN và 
các dun vi. 

Thyi gian thirc hin: Tir nay dn ngày 15/8/2021. 

2. Cong tác tuyên truyên 

- Ban Chp hành các Cong doàn trirc thuc phi hçip cüng chuyên môn, các t 
chirc doàn the chU dng xây diing kê hoach tuyên truyên, phô biên ye Nghj quyêt 
so 02 và Nghj quyêt so 03 den toàn the CNVCLD; 4n dng CNVCLD tIch c1rc 
tham gia tiên trinh chuyên dôi so cüa Tp doàn Din 1irc Quôc gia Vit Nam và các 
dun vj; kip thji phân ánh nhUng tp the, ca nhân lam tot, các rnô hInh tiêu biêu 
trong cong tác chuyên dôi so ye Cong doàn cap trên trirc tiêp cu s, Cong doàn 
DLVN dê có hInh thirc biêu duo'ng, tuyên truyên và nhân rng các diên hInh ye 
cong tác nay. 

3. Cong tác kim tra, giám sat và dánh giá so' kt, tng kt 

Ban Thumg v11, Ban Chp hành các Cong doàn trçrc thuc dua ni dung kiêm 
tra, giám sat vic to chüc bce tip, quán trit và tuyên truyên các Nghj quyêt cüa 
Dàng üy cap trên, cüa Cong doàn DL\TN ye cOng tác chuyên dOi so vào trong 
chmng trInh kiêm tra, giám sat djnh kST näm. Lay vic triên khai thirc hin chuyen 
dôi so là mt trong nhng tiêu chI dánh giá kêt qua thirc hin nhirn vii và xêp loai 
khen thu&ng các cap Cong doàn cuôi näm. Djnh ki và theo yêu câu, Uy ban kiêm 
tra Cong doan các dun vj to chüc sci kêt, tong ket hoc dánh giá ket qua thirc hin 
Ngh quyêt cüa các cap üy; báo cáo và dé xuât nhü'ng tp the, cá nhân có thành tIch 
xuât sac trong cong tác nay yói Cong doàn DLVN dê xem xét và khen thithng. 

III. TO CHC THIC FIIN 

1. Các Ban cüa Cong doàn Din hrc Vit Nam 

a) Ban Tuyên giáo - Nib cong (TGNC): 

- Chü trI tham mini cho Thrnmg trirc, Ban Thithng vi xay d%rng K hoach 
tuyen truyên, chuung trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt so 02 và Nghj quyêt sO 
03 cüa các cap üy Dãng. 

- Phi hçp vâi Uy ban Kim tra, Ban CSPL và các Ban cüa Cu quan Cong 
doàn DL\TN huâng dan, dOn doe, kiêm tra, giám sat; dánh giá, su két, tong ket và 
dé xuât khen thu&ng cho các tp the, ca nhân có thành tIch xuât sac trong Cong tác 
nay. 

- Phi hçp Ban Tmyn thông E'\TN yà Trung tam Thông tin din lc th%rc hin 
cong tác truyên thông ye các hoat dng trên. 
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b) Các Ban Co' quan Cong doàn Din lyv Vit Nam. 

Ban ChInh sách - Pháp 1ut, Uy Ban Kim tra, Ban To chirc, Ban Tài chInh, 
Van phông phôi hçip trong cong tác tham mru Thung trirc Cong doàn DLVN chi 
do, triên khai, tO chirc thrc hin các Nghj quyêt cüa Dâng üy các cap theo chirc 
näng, nhim vi phân cong dam bào thiêt thçrc, hiu qua. 

2. Các Cong doàn trrc thuc: 

- Can ci'r vào tInh hInh san xut kinh doanh và các phong trào thi dua thirc t 
tai dan vj, xay dirng kê hoach, tO churc triên khai, quail trit và tuyên truyên ni 
dung Ngh quyêt cüa Dáng üy các cap ye cOng tác chuyên dôi so sao cho phü hçp 
và gän vói các phong trào thi dna, chü dê näm tai  dan vj. 

- Tuyên truyn, 4n dng dn CNVCLD trong dan vj (dam bão 100%) bitt và 
tIch crc hung üng tham gia các chuang trInh, ni dung phát dng do Cong doân 
các cap to chüc. Báo cáo kêt qua to chüc quán trit, h9c t.p Va tuyên truyên ye 

Cong doàn DL\TN (qua Ban TGNC) vào djp báo cáo djnh kS'  cuOi näm./. 

No'inhân: 
- Các CD truc thuôc (dê thuc hiên); 
- Bang Uy EVN (báo cáo); 
- BTV CD DLVN (chi dao); 
- Ban Truyn thông EVN (phôi hcip); 
- Các Ban CD DL\TN (thirc hiên); 
- Liru: VT, TGNC. 
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s EI -KWDU 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Ha Nói, ngày/jtháng 7 nan-i 2021 

KE HOACH 
Quán trit, trin khai thire hin Nghj quyt cila Bang üy Khi DNTW v 
"Thjrc hin chuyn dôi s ti các doanh nghip, do'n vj trong Khi DNTW 

den nám 2025, djnh hiró'ng den nãm 2030" 

Thrc hin Nghi. quyt s 02-NQ/DUK cüa Dãng üy Khôi Doanh nghip 
Trung irong v "Thy'c hiçn chuyn dó'i so' tgi các doanh nghip, do'n vj trong KMI 
Doanh nghip Trung wang din nám 2025, djnh hu'óng din näm 2030" (Ngh quyêt 
02), Ban Thu&ng vi Dàng üy T.p doàn Din lirc Vit Nam ban hành K hoach quán 
trit, trin khai thirc hin Nghi. quyá 02 v&i các ni dung cii the nhix sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1.MiicdIch 

D c.p üy các cap, chuyên môn, các t chtrc doàn th nhn thüc dy d, nm 
vCng các quan dim chi cIao, m1c itiêu, clii tiêu, nhim vii và giãi pháp duçic nêu 
trong Nghj quyt 02 gk véci dy mnh thirc hin Ngh quyt s 03-NQ/DU, ngày 
11/01/2021 cia Dàng iiy Tp doàn "Vé' thtc hiçn chuyê'n dôi sO trong Tp doàn 
Din lc Viçt Nam" (Nghi. quyk 03) uui do. t chCrc thtrc hin có hiu qua nhim vi 
chuyn di séi ti Tp doàn và don vj dn nàm 2025, djnh huó'ng den nm 2030. 

2.Yêucu 

- Quán trit, trin khai thrc hin Nghj quyt 02 dam bào nghiêm t(ic, hiu 
qua, tp trung vào nhng ni dung co bàn và các giài pháp thirc hin, phü hcp vol 

dc thu cia Tp doàn và don vj. 

- 100% các dãng üy/chi Uy trrc thuOc, the t chOc doàn th xây dmg chucmg 
trInh hành dng, k hoach ci0i th d 1nh do trin khai nhim vçi chuyn di s& 

II. CAC NI DUNG TRIEN KHAI THLJ'C H[N 
r A , 'A 1. To chtrc hyc tp, quan triçt 

Cp üy các cp, Ban chp hành Cong doàn Din 1c Vit Nam, Ban Chp 
hành Doàn thanh nién I.p doàn t chic h9c tip, quàn trit, trin khai thtarc hin 
Nghj quyt s6 02 ciia Dàng iiy Khi gn vOl trin khai Chucmg trinh hành dng thrc 
hin Ngh quyt 02 cüa Dãng Xy Tp doàn tOi toàn th can b, dâng viên, nguôi lao 
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dQng cüa don vi,  t chüc mIrth bng hinh thtrc phii hçp, dam báo nghiêm tác, thi& 
thrc, hiu qua. 

Dng cliI BI thi.r cp ur là ngui thu tn và chiu trách nhim di vol toàn b 
cong tao h9c tap, qun tnit Nghj quyt 02 ti don vi. 

Vic th ch'trc hçc tap, quán trit Nghj quy& 02, hoàn thành trong thng 
7/2021. 

2. Cong tác tuyên truyn 

Cp üy cáo cp lnh do, chi do th chirc dãng, chuyên mOn cáo t chirc doãn 
th chü dng xây dirng k hoach tuyên truyn, ph bin v Nghj quy& s 02 và Nghj 
quyt 03 dn can bQ, dãng viên và ngithi lao dng; vn dng can b, d5ng viên, 
nguèi lao dng tIch crc huOng ing tham gia tin trinh chuyn di s cija Tp don 
và don vj; kjp thèi phàn ánh nhuing tp th, cá nhan lam tht, cáo mO hInh tiêu biu 
trong cong tao chuyn di s d nhân rng. 

3. COng tác kim tra, giám sat; so' kt, tng kt 

Cp üy các cp, diia ni dung kim tra, giám sat vic quán th chüc thrc 
hin Nghj quy& s 02 và Ngh quyt s 03 trong chirong trinh kim tra, giám sat 
h.ng nm. Ly vic trMn khai, thrc hin chuyn diii s là mt trong nh'Eng tiêu cbS 
dánh giá kt qua thirc hin nhim vii chuyên mon và xp loai t chüc Dàng và dãng 
viênhngnm. 

Dnh kS'  và theo yêu cu, cp üy các cp, chuyên mon t chuc so k&, tng kt 
dánh giá tInh bmnh thrc hin Nghj quyt 02 cüa Dãng üy Kh& g.n vói Ngh.j quyt 03 
cua Dâng üy Tp doàn; báo cáo cp üy cp frên kt qua thc hin theo quy dj.nh. 

ifi. TO CHC THITC HIN 

1. Các ban, Van phông tham mini, giñp vic cfla Bang üy Tp doàn 

1.1 BanTruynthông: 

- Chü trI tham mml cho Ban Thuäng vii xây dimg Chixong trinh hành dng 
thc hin Nghj quy& 02; 

- Phi hgp vói TJBKT, Van phông, cáo ban tham muu cüa Dãng üy hithng 
dan, don d&, kim tra, giám sat cáo th chüc dang tr'rc thuOc, Cong doàn Din hic 
Vit Nam, Doàn Thanh nién Tp doàn quán trit và trin khai thc hin Ng quyt; 
theo dôi, tng hcip kt qua báo cáo Ban Thuäng vii Dang üy. 

1.2. Van phông và cáo Ban: Kim tra thanh Ira, T chác nhãn sir Tp doãn: 
Phi hçrp trong Gong tao tham muu Dàng üy tnin khai thc hin thc hin Ngh 
quyt 02 theo chüc nang, nhim VI1 duçic giao. 

2.Cpñytriycthuc 

- Xây dirng K hoach, Chiwng trInh hanh dng tliirc hin nhim vii chuyn 
di s cüa don vi dam báo phü h9p vOi dc thu don vj. 



3 

- Th chirc quán trit, trin khai thirc hin Nghj quyt, dam bâo 100% can b, 
dãng vien, Cong than viên, ngii lao dng duçic bitt và thc hin t& Nghi. quyt 02 
cüa Dãng üy Khi và Nghj quy 1)3  cüa Dãng iiy Tp doàn. Báo cáo k& qua hçc 
tap, qun trit Ngh quyt kern ineo K hoch và Ch.rong trmnh hãnh dng v Ban 
Ththng vi Bang ily Tp doàn (qua Ban Truyn thông) trixàc ngày 30/7/202 1. 

3. Cong doàn Din lire Vit Nam, floàn thanh niên Tp doàn 

Tuyên lruy&n, ph bin Nghj quy& cho các doan viên, thanh niên, ngu&i lao 
dung bng hmnh thirc phii hqp, báo cáo k& qua thc hin v Ban Thtxng vi Bang i'iy 
Tp doãn (qua Ban Truyn thong), tri.râc ngày 30/7/202 1. 

Noinhãn:  
-  BTV Bang u5 Khôi (b/c), 
- Ban Chap hành Bang b Tp doãn, 
- VP, các Ban: U, TC&NS, KT-TT, 
- Các th chrc Bang trxc thuc, 
- Cong doãn Din 1c Vit Nam, 
- Doàn Thanh niên Tp doàn,. 
-LuuBanTT, VTD. 

T/M BAN TREXONG V11 
PHO Bi TJJILTHUONG TRIIC 
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DANG BQ KHOI 
DOANH NGHIEP TRUNG TJONG 

BANG U 
T4P BOAN DIN LT)C VI1 NAM 

* 

s 03 -NQ!DU 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Ha Nôi, ngày ,i'4 tháng 01 náin 2021 

NGHT QUYET 
CUA BAN CHAP HANR DANG BQ TIP DOAN 

V vic thic hin chuyn di s trong Tp doàn Din 1irc Vit Nam 

I. TINH HINH, NGUYEN NHAN 
Cuc cách mng cong nghip 1n thir ttr (CMCN 4.0) vâi sir tin b vixqt b.c 

va nhanh chóng cüa cOng ngh, .khoa hçc, k thut dã tác dng mnh me sâu sc 
den toãn câu. Do cinglà cci hi vàthách thirc cüa mi quôc gia, dn tc, dôi hOi 
sr chuyên biên, thay dOi phü hcp dê dôi mi và phát triên trong xu the chung. S 
phát triên, lrng dung cong ngh cüa CMCN4.0 vào hot dng san xuât kinh doanh 
cüa Tp doàn tr011 nOn tang so hoá CO vai trO quyOt dnh dOi v&i sir phát trin cüa 
T.p doàn. 

Trong thôi gian qua, Dàng iiy T.p doàn dã ban hành các Nghj quyt chuyên 
dê Nghi quyêt so 11-NQ/DU, ngày 22/9/2017 ye phát triên KHCAT cia EVN den 
näm 2020, tarn nhIn den 2030, Nghj quyêtsO 25-NQ/DU, ngày 01/4/2019 ye nghiên 
ci'ru, phát tri&n, &ng dyng cOng ngh cza cMCN4. 0 vào hoçit dng SXKD cia EVNJ) 
dO lãnh dao,  chi  dao  Tp doàn và don v quyêt tam xây dirng EVN thành T.p doàn 
mnh trên cci s& frng dçing thnh tçru cOng ngh cüa cuc each mng cong nghip 
1ânthtr tir cho mçi hot dng, tui quãn trj doanh nghip, san xuât, truyên tãi, phãn 
phôi, kinh doanh và djch vii kháchhàng. Dê üng di1ng hiu qua các thàrih tru cüa 
CMCN4.0, cOng tác chuyên dôi sO là tiOn dO và cO " nghTa quyOt djnh. Qua qua 
trInh triOn khai, thre hin chuyOn dôi so theo mic tiOu, nhim vii Nghj quyêt Bang 
b T.p doàn dO ra, Tp doàn và don v dã nghiOn cru xng diing thfr nghim mt so 
lTnh vrc quàn 1?  k thut, chm soc khách hang và d d.t dtrc rnt so kêt qua nEat 
dnh trong các lTnh vre, Tp doàn Din lrc Vit Nam duqc các tO ehüe dnh giá là 
dun vj di dâu trong irng dng khoa h9c cong ngh vói rat nhiêu các giâi thu&ng qua 
the nàm nhur giài thu&ng Sao KhuO, Doanh nghip chuyOn dôi so xuât sac,... 

Vài mlic tiOu xay d1mg EVN tr& thành doanh nghip s& trong dO, t.n dyng 
si.'ic mnh cüa cOng ngh so, d'r lieu so dO gia tang hiu qua hot dng, dôi mOi 
sang t.o, tôi i.ru hóa chi phi, nOng cao trãi nghim và mCrc d hài lông kháchhãng, 
nang cao nàng suât lao dng, T.p doàn Din lrc Vit Nam 1ira chçn chü 00 nm 
2021 là "Chuyên dôi so trong Tp doàn Din 1irc Quoc gia Vit Nam", huàng tói 
milc tiOu dam bâo cung 'rng din cho phát triOn kinh tO xa hi giai don 202 1-2025 
và tr& thãnh Tp doàn mnh trong khu virc. 
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Tuy nhiên, nhin tng th cong tác chuyn di sO cüa Tp doan vn con nhctng 
han chê ye nàng luc nghiên ciru cong nghê mm, ye nàng luc tiêp nhân, ung dung, 
khai thác cong ngh so. Sr nhn thic ye chuyên dôi so cüa mt so lãnh do, cn 
b cOng nhân viên trong Tp doàn cOn chua day dü, toàn din, cOn hoài nghi ye sir 
thành cong và hiu qua trong qua trInh 1rng dung cOng ngh chuyên dôi sO. Nguyen 
nhân là Tp doàn Din lçrc Vit Nam là Tp doàn kinh tê không phài là Tp doàn 
Cong ngh thông tin, chua có don v chuyên trách ye nghiên ciru khoa h9c, nghiên 
cüu im dimg cong ngh mdi. Các Cong ngh cüa CMCN 4.0 nhu TrI tu nhân tao, 
Di 1ilân, Chuôi khôi, loT.., cOn rat md trên thêgi&i, nhiêu cOng ngh chua có 
chuân chung, do do vic tiêp cn nghiên ciru, tim hiêu dê lrng ding vào thc tê can 
nhiêu thôi gian, nguOn lirc chat lugng cao dê nàm bat duçc các cong ngh md nay, 
dông thai hiu chinh các quy djnh thu cong truóc day thành các quy trInh rnói. Ca 
chê chinh sách cho vic thi:r nghim üng ding các cong ngh mó'i cOn thiêu dông 
bO, gay khó khàn cho qua trial-i triên khai, trong do mt so co chê nhu dâu thâu 
không vn diing dtrcic trong qua trInh nghiên ciru tht:r nghim cOng ngh mri. Chua 
xây dimg dugc co chê cho qu5 dOi mi sang tao,  do do vic dâu tu cho nghiên cu, 
dôi rni sang tao  con mat nliiêu th&i gian trong qua trinh phê duyt thu tic, lam 
giàm dng lirc cCia các cá nhãn, to chirc tham gia nghiên ciru. 

Tniâc tInh hInh trên, d thirc hin thing lçii cácm'çtc tiêu Chü d nàm 2021 dà 
d.t ra, Ban Chap hành Dàng b ban hành Nghj quyêt ye vic "Thcc hin chuyê'n 
dói so trong Tçp doàn Din lcc Viét Nain ". 

II. QUAN DIEM, MçJC TIEU 

1. Quan diem 

Chuyn di s là nhim vi quan trçng, là nn tang tht yu cho vic üng ding 
các thành tru cüa CMCN4.0, ph hçrp vOi chü tnrang, chInh sách cüa Dãng va 
ChInh phü. V&i tinh chat là ngành có ham luqng khoa bce cong ngh cao nên yêu 
câu chuyên dôi sO s&m và thành cOng là nhim vii efing là giài pháp d nthig cao 
hiu qua SXKD cüa T.p doàn. Day là nhim v1 cap bach can duçic uu tiên hang 
dâu trong các hoat  dng, cong tac cüa Tp doân trong giai doan hin nay và thai 
gian ti. 

2.Muctiêu 

Xây dirng Tp doânDin lc Vit Nam tr& thành doanh nghip s yào nàm 
2025, trong do chuyên dOi so co ban hoàn thành nám 2022. Chuyên dOi các hoat 
dng chua dirge sO hóa trO' thành dirge sO hóa; các hoat  dng cOn thu công, chua 
tr dng chuyên thành tir dng, áp diing các cong ngh mài thay the cho các cong 
ngh c lac hu, tn ding sue mnh cüacông ngh so, d lieu so dê gia tang hiu 
qua hot dng, nâng cao hiu qua san xuât kinh doanh, nang cao n.ng suât lao dng 
trong toàn Tp doãn. 

III. NHIM VU VA GIAI riiA 

i. Tang cirO'ng vai trô lAnh do, chido cüa cp uy, lãnh do co' quail, 
dcrn vj, các to chfrc doàn the, to sr chuyên bin ye nhn thfrc và hành dng 
trong cong tác chuyên dOi so 
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Nâng cao nhn thüc, trách nhim cia các c.p üy, lnh dao  dmi vj, các doàn 
the chInh trj-x. hi ye mic tiêu, nEim vi chuyên dôi so dôi v&i sr phát triên cüa 
Tp doàn và dcn vj; xác djnh vic chuyên dôi so truóc tiên là chuyên dôi ye nhn 
thirc. Xây di.rng clnwng trInhrig cao nhn thirc, dào t.o k3 nãng ye chuyên dôi 
so, phát triên doanh nghip so tr cap lành do quãn l tâi can b, cong nhânvien 
và ngi lao dng trong Tp doàn. Gn các miic tiêu, nhim v11 chuyên âôî so \'Ô 
nhim vçi chInh trj cüa co quan, don vj, dông thôi xac djnh rö trách nhim cCia các 
cap lãnh dao  trongtoàn Tp don ye chuyên dôi so. 

Thuäng xuyên tuyen truyn, barn sat các chi thj, nghj quyk cüa Dãng, Chinh 
phi ye CMCN 4.0, chuyên dOi so; dng viên, khuyên khich can b, dãng viên, 
ngixii lao dng nâng cao nhn thirc, thüc trách nhim ye chuyên dôi so trong thirc 
hin nhim vçi t.i co quan, don vj c'CIng nhu trong cuc song, gop phân day nhanh 
qua trinh chuyên dôi s cüa Tp doàn và cña dat nuóc. 

2. Sfra diii, ban hành mói và thyc hin các quy trInh, quy djnh phil hç'p 
. vol chuyen doi so 

Rà soát các quy djnh, quy trInh trong caclTnh vrc hoat dng cüa Tp doàn d 
xem xet si.ra dôi phu hop vai xu the chuyên dôi so va img dung cac thanh tutu cua 
CMCN4 0 Nghiên c.ru ban hanh cac quy dmh, quy truth va co chê dê khuyên khich 
các don vj, Ca nhân day mnh chuyên dôi so cling nhut khôi nghip sang tto. 

3. Tp trung nguin lire xác djnh nhim vi và phát trin các trçng tam 
chuyn dM s dôi vói tIrng lTnh vlrc 

3.1. Linh vtc K9 thut và san xu& phát din, fruyên tái ã'in và phdn phi,) 

tng ding CáC Cong ngh tiên tin trong thxc hin iài pháp khoa h9c cong 
ngh dê quãn l và khai thác vn hãnh hiu qua thiêt bj dôi vói 111th v1rc phát din, 
truyên tai và phân phôi vrn muc tiêu Chuyen dôi cac trung tarn diêu khiên nha may 
din và các tram biên áp thành trung tam diêu khiên so. 

Dy mnhfrng dting Cong ngh s d di mâi, cài tin quy trmnh quãn l va 
van hành he thông diên nhàm nãng cao dO an toan, tin cay và cal thiên hieu suât 
vn hành. Ci the nhu sau: 

- iYng di;ing các cong ngh tiên tin trong vic thrc hin giâi pháp bào throng 
s1ra chEta dO tin cy các nhà may din Va bào duthig các thiêt bj. 

- Nghiên cüu khai thác dft 1iu khI tung thüy vn các km vrc song, diu 
chinh quy trmnh vn hành lien hO chra các nhà may thur din trên km vrc theo thai 
gian thirc. 

- Xây drng k hoach s hóa tng th trong quàn 1, vn hành cho mt nhà 
may nhit din, trm biên áp. 

- Thr nghim th-ig dimg trI tu nhãn tao  xi l và nhn din hInh ãnh trong 
giárn sat kim tra, php.c vçi cong tác quãn 1 k thut &r&ng day. 

- TYng dung hin trithng cho kh& phãn ph6i và truyn tài trên thik bj di dOng 
thông minh cho các cong tác: Tip nhn nhim vi; thçrc hin kiêm tra, sra cha, 
thi nghim hiu chinh và giám sat an toàn; 
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- Ing dicing cong cii tInh toán hin dai  trong dir báo và quãn 1 các ngun nãng 
hrçrng rni sir diing d 1iu SCADA, EMS trong dir báo và vn hành h thông tôi 
u-u; triên khai h thông giám sat din rng và xi:r 1 d 1iu ithi vào cong tác thu 
thp thông tin và kiêm soát s11 cô trong vn hành h thông din, 1p kê hoach h 
thông din, thj tnthng din; nghiên cru sü diing cong ngh dr 1iu ion, áp dirng tn 
tu nhân tao  (Al) trong dir bão phii tài h thông din quOc gia, mien và các Tong 
Cong ty Din 1irc. 

3.2. Dó'i vài Zinh virc, kinh doanh và djch v khách hang: 

Xây dmg nn tang phân ph& kS  thu.t s các ing diing (App Store) chung 
cho toàn Tp doàn nhãm cung cap các djch vii chàm soc khách hang duqc nâng 
cao b.ng cách tao  thun lcii, dan giàn cho khách hang trong vic dàng k và sir 
diing các dch vi din. Thiêt kê trãi nghim khách hang nhãm thu hut ngày càng 
nhiêu khách hang tucing tác trên các kênh k thutsô. Tang cuäng phân tIch dê 
thâu hiêu khách hang nhäm cung cap djch vii tot nhât, dOng thai djnh hi.r&ng cung 
cap các djch vi.i gia tang cho khách hang. 

fMy mnh cht iucmg cung cp djch vii din duqc trirc tuyn mirc & 4; nâng 
cao xfi 1 ho sci cong vic trong lTnh vrc kinh doanh và djch vii khách hang 
(KD&DVKH) trên môi trueing mng theo phucmg thirc din tCr; thanh toán tiên 
din và tiên dch vti theo phuang thrc không dung tiên mt; các yêu câu khách 
hang qua Trung tam chãm soc khách hang (CSKH) dircc tiêp nhn xü 1 tr dng 
vàtrng buOc huOng tOi xây dirng ca s& dfr 1iu (CSDL) dinh  danh khách hang 
thông nhât trong E\TN. 

3.3. LI'nh vc Dá'u tuxdy c4cng: 

Nâng cap näng 1irc quàn l di,r an trong linh vrc du tu xây dmg, hoàn thãnh 
ca sO d± 1iu so cüa các du an. 

Dy manh  th1rc hin theo hInh thic chào hang canh  tranh và du thu rng 
rAi duçic to chi.'rc dâu thâu qua mng; 

D.y manh  cong tác thit k khão sat các cong trinh bng 3D; üng ding h 
thông giám sat thông minh trên các cong trIrth xây dmg cüa cong trInh nhà may 
din vâ tram din dôi vOi nba thâu, trang thiêt bj cüa nhà thâu na vào tai  cong 
trithng. Ap diing cong ngh nhn dng hmnh ánh và AT dê phan tIch, dánh giá vic 
tuân thñ cüa nba thâu theo hcip dông; dôi vOi các dir an dtthng day, áp diing cong 
ngh AT trong phân tich hInh ành d nhân din hinh cüa tu van giám sat trong 
các buOc thi công; i.irng ding các cong ngh m&i trong kháo sat thiêt k cOng trInh. 

3.4. £k5'i vói lnh vc quán trj: 

Nâng cao n.ng 1rc quan trj ni b, gm lTnh vrc Quãn trj Nhan sr, Quãn 
tri van phông, Tài chInE kê toán. . .v.v. 

V cOng tác quàn trj, h thng van phông din tCr: Thng nht H th&ig van 
phông so (Digital Office); trang bj h thông lam vic tr xa và hçp trrc tuyên; cap 
chU k so cho CBCNV có chüc trách, nhim vi Va dçing trong các lrng ding 
quãn l nti b, giao dch ni b trong toàn EVN; chê d báo cáo, chi tiêu tong hçrp 
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báo cáo djnh kSr và báo cáo thng kê v ho.t dng san xut kinh doanh phiic vi sir 
chi dao,  diêu hành cUa T3p  doàn &rçlc xây dçng trên h thong BI và kát ni, tich 
hqp, chia sé dt lieu so trên H thông thông tin báo cáo phc vçi cong tác diu hành 
EVN; nghiên c'ru và diêu chinI1 t.uy trinh nghip vi hin t.i ducic lien thông và 
chuyên thành quy trInh so trong các linh virc quãn trj ni b hi.r&ng tói nghip V11 

vn phàng không si'r diing giây ti. 

Xây dmg quy trInh phi hcip vcci xuhuàng 9uán trj m&i; nghiên cüu và xây 
drng quy trInh trao dôi thông tin tric tuyên kêt nôi lien thông thông tin trong ni 
b EVN, gifla EVN vó'i các ca quan quân 1 nhà nuâc, d& tác, ngân hang; nghiên 
ciru các .phurng thrc quán trj hin dai  áê h trçi lânh dao  nthn bat dixcxc tInh hInh 
tài chInh doanh nghip, giãm b& giây tä, thu tic hãnh chInh ni b. 

Cài tMn quy trInh, thi 1.ru hóa hoat dng Quãn trj doanh nghip nhm thi izu 
hóa chi phi, nâng cao nàng suât lao dng. Tang c1x1ng quãn trj và ra quyêt djnh da 
trên di:t lieu. 

Liic hrqng lao dng: xây dmg lçrc luqng lao dng EVN Co hiu bitt, 5' thirc 
và k5 nng k thut so nhm thüc day dOi mOi sang tao. 

3.5 Linh vtc Cong ngh thông tin và tr dng hóa 

Nang cao nng lixc ha tang vin thông, irng dung các nên tang cong ngh s 
trong khai thác và triên khai các djch vi CNTT. 

Xây drng nn tang và kin true CNTT, h sinh thai s linh hoat, thng cung 
khai thac tôi da cac dich vu, dft lieu dung chung dê day nhanh qua trInh xây dung 
và triên khai các chircmg trInh chuyên dOi so trong EVN. Nên tang phái dam bào 
khà nng m rng dê dàng, nhanh chóng dê dáp rng nhu câu ngày cang tang efia EVN. 

Nãng cao nng lirc h th6ng h. tng vin thông và ha t.ng mng may tInh, dáp 
frng toãn din các yeu cau ye truyên dânitruyên tài km luqng, di 1iu 1&n. Trong do, 
tap trung khai thac tôi da he thông truyên dan quang nôi ho Bao dam an nmh bao 
mat trong diêu kiên cac hoat dOng cua EVN chu yêu diên ra trên môi truang mang 
xây dung phuong an bao dam an toan tuyêt doi cho he thông viên thông dung rieng, 
cOng nghê thông tin va tu dông hoa Trong näm 2021 hoan thanh lira chon nha thâu 
xây drng h thông an ninh báo m.t (SOC) và hoàn thành vào nm 2022. 

Nghiên cfru các Cong ngh s mâivà dua vào áp dvn  trong thc tin, nâng 
cap các h thông dung chung hin có dê phCi hçp vâi cac nên tang cong ngh m&i 
dam báo h trçi khâ nng di dng hóa, tIch hqp và chia sé thông tin, trçl giüp ngui 
lao dng lam vic hiu qua horn. 

Tng cu&ng sir ding chung ccv s!v ha tng cOng ngh và truyn thOng, n&n tang 
dung chung trong Tp doàn và trao dOi, chia sé vvi các dan vj ngoài Tp ctoàn theo 
môhmnhkinhtê chiasé. 

P A • . • - 4. To chrc xay dirng ke hoch trien khai Chu de nam 2021 

Tip tio trin khai cáo nhim vi d giao trong d an "Nghiên cCru, phát trin, 
1mg dung Cong ngh cüa CMN4.0 vào hoat  dng SXKD cüa T.p doàn Din lc 
Vit Nam" theo Nghj quyêt so 25-NQ/DU, ngày 01/4/2019 cüa Ban Chap hãnh 
Dãng b EVN v "Nghiên cu, phát triên, 1mg ding cong ngh cüa CMCN4.0 vào 
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hot dng SXKD cüa T doàn Din hrc Vit Nam" và Quyk dinli 63/QELFIDTV 
ngày 8/4/2020 cüa Hi dông thành viên Tp doàn. 

T.p doàn và các don v xây dng k hoch và trin khai k hoeh chuyn di 
so trên nguyen the sau: 

- Tp droàn xây drng và ban hành k hoch chuyn dM s6 tng th 
trong Tp doan Din lire Quôc gia Vit Nam. Trên co sr kê hoach chuyên dôi 
so tong the, các don vi xây drng kê hoch chuyên dôi so cüa don vj mInh dam 
bâo tuân thu các nguyen the sau: (i) Thông nhât eác miic tiêulchi tiêu trong toàn 
Tp doàn; (ii) Quy trInh nghip vii thông nl'iât trong toàn Tp doàn, hn chê 
phát sinh dac  thu cüa riêng dcm v; (iii) Thông nhât giài pháp cOng ngh, kiên 
tthc h thông cong ngh.. .v.v trong toàn Tp doàn; (iv) Mt giài pháp, san 
phâm cOng ngh chi mt don vj thirc hin và áp ding chung toàn Tp doàn. 

- Xây dirng các m11e tiêu, chi tiêu chü yu cn dt duge vao n.m 2022, dn 
nãm 2025 và djnh hurng näm 2030. Trong do, trong giai don den näm 2022 dua 
ra chi tiêu thirc hin các nhim viii chuyên doi so, trong các nAm tiêp theo bô sung 
các chi tiêu hiu qua t cong the chuyên dOi sO. Các mi1c tiêu và chi tiêu cn duçic 
rà soát k5 1iiong, dam bão tInh phân dâu và tInh khã thi. 

- Lira ch9n các sang kin chuyn di s có hiu qua và xây dmg k hoch 
triên khai din rng dê dt dirge các m1ic tiêu, chi tiêu dã dê ra. 

- Xây drng các chucing trinh, k hoch chi ti& trin khai cho Chü d nm 2021. 

IV. TO CHUC TH[C HIN 

1. Ban Chip hành Dang bO Tp doân giao Ban Thumg viii Dàng üy chi do 
các cap üy truc thuc, các to chrc doàn the xây drng chucing trInh hành dng, kê 
ho.ch cii the dê quán trit, triên khai và to chirc thirc hin Nghj quyêt. 

2. Ban Chap hành Dáng b Tp doàn giao Hi ding thãnh viên, Tng giám 
dOe Tp doàn chi do các ban tham mmi, các don vi thanh viên trong T.p doàn 
thrc hin hiu qua các mc tiêu, n.him vii dê ra trong Nghi, quyêt. 

3. Giao Ban Truyn thông ph& hgp các Ban chuyên mon cüa T.p doàn theo 
dôi, tong hqp, djnh kSr  báo cáo Ban Thithng v1i Dâng üy các khó khän, vuâng mac, 

de xuât, kiên nghi. dê chi do k thi./. 

Noinhân:  
- Dãng üy Khôi DNTW (de b/c), 
- Các D/c UV.BCH Dãng b T.p doàn, 
- Các D/c TV.}-IDTV, TGD, P.TGD Tp doàn, 
- Các to chic dãng trirc thuc, 
- Cap üy các dan vj thãnh vin, 
- Cong doàn DLVN, Doàn TN Tp doàn, 
- CácBancüaTpdoàn, 
-Liru:BanTT,VP. 

TIM BAN CHAP iIAMi 
BiTHLJ 

DircrnQuang Thành 
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