Số 41 - năm 2021

Tin tức

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi,
bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW
làm việc với Đảng ủy EVN
Buổi làm việc diễn ra ngày 14/10, tại Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Đảng ủy EVN trong việc
triển khai Quy định số 196-QĐ/TW về tổ chức đảng trong các tập đoàn
kinh tế, tổng công ty nhà nước và Quyết định số 197-QĐ/TW của Ban
Bí thư Trung ương Đảng khóa X về quy chế phối hợp giữa đảng ủy tập
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương một cách
chủ động, nghiêm túc.
Những đề xuất, kiến nghị có tính thực tiễn, khách quan của Đảng ủy
EVN sẽ được đoàn khảo sát hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư trong
thời gian tới.
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Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác xây dựng Đảng năm 2021
Diễn ra từ ngày 18 - 20/10, hội nghị trực tuyến tới gần 100 điểm cầu,
kết nối đến các đơn vị cấp 4 của EVN trên phạm vi toàn quốc.
Nội dung chính gồm: phổ biến, quán triệt các văn bản mới và bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công
tác văn phòng cấp ủy; công tác tuyên giáo, dân vận; công tác kiểm tra,
giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
Đảng ủy EVN gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban
xây dựng Đảng
Chương trình diễn ra ngày 14/10, tại Hà Nội.
Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan
tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN cùng nhìn lại chặng đường vẻ
vang, tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử quý báu.
Đồng thời, tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ và trau dồi bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt
chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng uỷ EVN; góp phần xây dựng
Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ngày càng phát triển.
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Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển Điện lực đề nghị 2 tỉnh
Khánh Hòa, Ninh Thuận quyết liệt giải phóng mặt bằng để
kịp giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1
Đây là một trong những
chỉ đạo của ông Đặng Hoàng
An - Thứ trưởng Bộ Công
Thương, Phó Trưởng Ban
Chỉ đạo tại cuộc họp trực
tuyến với các tỉnh, đơn vị có
liên quan vào ngày 15/10.
Trong cụm dự án lưới điện trọng điểm này, công trình đường dây 500kV
NMNĐ Vân Phong - NMNĐ Vĩnh Tân đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc
nhất về giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương, cùng Tập đoàn Điện lực
Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục phối hợp chặt
chẽ, bám sát các cấp, các bộ, ngành để tháo gỡ, nhằm hoàn thành dự án
đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư nhà máy (trong năm 2022).
Khánh thành các công trình lưới điện giải tỏa công suất
nguồn điện gió tại Quảng Trị
UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức khánh thành TBA 220kV Lao Bảo
và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo vào ngày 16/10. Công trình do
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam – ông Trần Đình Nhân
khẳng định, các công trình được hoàn thành đúng tiến độ đã thể hiện
đúng cam kết của EVN với tỉnh và các chủ đầu tư điện gió.
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Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đón nhận Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Đây là phần thưởng cao quý, nhằm
ghi nhận công lao, cống hiến của những
cá nhân đã có nhiều thành tích góp
phần xây dựng và phát triển tổ chức
Công đoàn Việt Nam.
Ngày 14/10, thay mặt Ban Chấp
hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã
trao tặng kỷ niệm chương này cho ông Võ Quang Lâm.
Ngành Điện nhanh chóng khắc phục hậu quả của
đợt mưa lớn diện rộng
Đến ngày 18/10, hoàn lưu bão số 8 (tên quốc tế là KOMPASU) kết
hợp không khí lạnh vẫn gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và mưa lớn diện
rộng ở Trung Bộ.
Tại một số tỉnh phía Bắc, mưa lũ gây ảnh hưởng cung cấp điện khoảng
2% khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc và cơ bản đã
được khôi phục ngay.
Tại miền Trung, Tổng công
ty Điện lực miền Trung chủ
động cắt điện ở những khu
vực bị ngập lụt, sạt lở (thuộc
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam,
Quảng Bình, Quảng Trị) để
đảm bảo an toàn cho người
dân. CBNV ngành Điện đồng
thời ứng trực để khôi phục ngay khi đảm bảo an toàn.
Các hồ thuỷ điện của EVN trong khu vực vẫn thực hiện nghiêm việc
vận hành, xả lũ theo đúng quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ.
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Thông tin quản lý
Chuyển đổi số trong EVN
 Ngày 15/10, Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức hội thảo trực tuyến
về công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, nhằm gợi mở giải
pháp tối ưu và định hướng áp dụng chuyển đổi số đối với công tác này
của tổng công ty trong thời gian tới.
Đầu tư - Xây dựng
 Ngày 14/10, EVN có buổi làm việc với Cục Điện lực và Năng lượng
tái tạo (Bộ Công Thương) để báo cáo về những vướng mắc đối với một
số dự án điện đã và đang chuẩn bị đầu tư.
 Ngày 16/10, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam
(thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) và các đơn vị liên quan
đóng điện, đưa vào vận hành đường dây 220kV đấu nối Vĩnh Châu rẽ Long Phú - Sóc Trăng.
Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
 Hơn 2.000 ca trực tăng cường sẽ được Tổng công ty Điện lực TP
Hà Nội triển khai tại các vị trí trọng yếu, nhằm đảm bảo điện an toàn,
liên tục, ổn định phục vụ kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV. Dự kiến, kỳ
họp sẽ diễn ra từ ngày 20/10 - 13/11/2021 theo hai hình thức trực tiếp
và trực tuyến.
 Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện chuyển đổi gần 8,54
triệu hợp đồng mua bán điện sang nền tảng số, đạt 91,82% tổng số hợp
đồng cần phải chuyển đổi tính đến hết tháng 9/2021. Dự kiến, tổng công
ty sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm nay.
Năng lượng tái tạo
 Từ ngày 1 – 15/10, có thêm 5 dự án điện gió được công nhận vận
hành thương mại (COD), gồm: Nhà máy điện gió Phương Mai 1 (24MW),
Hướng Tân (46,2MW), Tân Linh (46,2MW), Nhơn Hòa 1 (25,2MW) và
Nhơn Hòa 2 (29MW). Đến nay, có 11/106 nhà máy điện gió đăng ký thử
nghiệm COD đã được công nhận, với tổng công suất 443MW.
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Hợp tác quốc tế
 Ngày 11/10, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã làm việc với
bà Cécile Rauline - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Exxon Mobil Việt Nam,
về khả năng tiêu thụ khí Cá Voi Xanh cho các nhà máy nhiệt điện tuabin
khí hỗn hợp Dung Quất I & III.
Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
 Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa ký kết biên bản thỏa thuận về việc
nhận bảo trợ dài hạn cho 35 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, do
cha, mẹ, hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp qua đời vì nhiễm COVID-19.
Các em được bảo trợ từ tháng 10/2021 cho đến khi đủ 18 tuổi, với mức
hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.
 Hai đoàn viên Đoàn Ngọc Minh (Bí thư Chi đoàn cơ sở Trung tâm
Điều độ Hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh) và Huỳnh Ngọc Hoàng (Phó Bí
thư Chi đoàn 2, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hóc Môn) vừa nhận giải
thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2021, do Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Tin tham khảo
- Công tác an sinh xã hội của EVN và hiệu quả từ phong trào “dân vận
khéo”... xem chi tiết
- Vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, EVN
luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình
huống... xem chi tiết
- Lan tỏa nét đẹp phụ nữ ngành Điện... xem chi tiết
- Clip giúp học trò an toàn điện khi học trực tuyến... xem chi tiết

Bản tin EVN
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
Email: bantinevn@gmail.com

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
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