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Số 48 - năm 2021

Tin tức

CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ EVN TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM 
CUỐI NĂM ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TRONG CẤP ỦY

Từ ngày 29/11 - 6/12, có 10 đảng bộ: 
Cơ quan EVN, Tổng công ty Phát điện 
1, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, 
Công ty Thủy điện Ialy, Công ty Nhiệt điện 
Thái Bình, Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Ban 
QLDA điện 2, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia đã hoàn thành hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân ban chấp hành.

Nhìn chung, các đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cả 
trong công tác xây dựng đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

EVN lÀM VIệC VỚI TKV Về TìNH HìNH CUNG CẤP THaN CHO
sẢN xUẤT ĐIệN NĂM 2022

Buổi làm việc diễn ra ngày 4/12 tại Hà Nội. 
Năm 2021, tiêu thụ điện giảm mạnh từ khi thực hiện giãn cách xã hội tại 

nhiều tỉnh/thành phố do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nên nhu cầu huy 
động các nhà máy điện nói chung và điện than nói riêng cũng phải điều chỉnh 
giảm. Dự kiến cả năm, tổng khối lượng than các nhà máy của EVN nhận từ 
TKV là 16,19 triệu tấn, đạt 88,69% tổng khối lượng hợp đồng năm 2021.
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Năm 2022, ước khối lượng than dự kiến 
của các nhà máy ký với TKV là 18,08 triệu 
tấn, thấp hơn khối lượng hợp đồng than 
dài hạn đã ký 1,12 triệu tấn.

Hai bên đều thống nhất cho rằng phụ 
tải năm 2022 rất khó dự báo, khả năng 
nhu cầu than cho sản xuất điện, đặc biệt 
là ở khu vực phía Nam sẽ biến động lớn, 
nên cần có cơ chế linh hoạt, điều chuyển than giữa các nhà máy, hoặc 
mở rộng dải điều chỉnh khối lượng để phù hợp với nhu cầu thực tế của 
các nhà máy.

Tọa ĐÀM CẤP CaO GIữa EVN VÀ TẬP ĐOÀN lưỚI ĐIệN
PHươNG NaM TRUNG QUỐC (CsG)

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội 
thảo “Tái cơ cấu về tổ chức - chuyển đổi 
số với quản trị tập đoàn” ngày 3/12, theo 
hình thức trực tuyến.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành và Chủ tịch CSG Mạnh Chấn Bình 
đã thống nhất hợp tác nghiên cứu trên 4 
lĩnh vực: xây dựng, vận hành lưới điện; 
vận hành hệ thống điện trong bối cảnh ngày càng gia tăng các nguồn năng 
lượng tái tạo; chuyển đổi số về quản trị doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp 
tác mua bán điện giai đoạn 2022-2023.

EVN THaM dỰ HỘI THẢO “xÂY dỰNG ĐỘI NGũ lãNH ĐạO CHỦ CHỐT 
TạI CÁC dOaNH NGHIệP NHÀ NưỚC NGaNG TầM NHIệM Vụ”

Hội thảo diễn ra ngày 4/12, do Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì.

Tham luận tại hội thảo, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm kiến nghị 
Trung ương sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật về cán bộ và thực hiện công tác cán bộ phù hợp với xu 
thế phát triển của đất nước; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá người quản 
lý doanh nghiệp công bằng, khách quan, chính xác.
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Mục tiêu của EVN đến năm 2025, hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều 
hành đương chức và trong quy hoạch đạt đủ tiêu chuẩn cán bộ theo quy 
định; hiểu biết pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế liên quan đến nghề 
nghiệp, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác.

EVN VÀ BỘ CôNG aN Ký THỏa THUẬN HợP TÁC Về VIệC ỨNG dụNG 
dữ lIệU dÂN Cư VÀ CĂN CưỚC CôNG dÂN ĐỂ NÂNG CaO
HIệU QUẢ VÀ CHẤT lượNG dịCH Vụ KHÁCH HÀNG

Với thỏa thuận hợp tác đã ký ngày 
1/12, EVN sẽ thực hiện kết nối, tích 
hợp hệ thống quản lý khách hàng của 
tập đoàn với dữ liệu dân cư và căn 
cước công dân của Bộ Công an.

Dự kiến, ngay từ tháng 12 này, 
khách hàng sử dụng điện khi làm các 
thủ tục về dịch vụ điện sẽ được kiểm 
tra và tự động chứng thực các giấy tờ về dân cư như: Giấy chứng minh 
thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú,... 
hoàn toàn trực tuyến.

CHíNH THỨC PHÁT ĐỘNG TUầN lễ HồNG EVN lầN THỨ VII
Lễ phát động diễn ra sáng 7/12 tại trụ sở EVN (Hà Nội), đảm bảo giãn 

cách và tuân thủ các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII được tổ chức từ ngày 6/12 – 12/2 trên phạm 

vi toàn quốc.

CôNG ĐOÀN ĐIệN lỰC VIệT NaM Ký THỏa THUẬN HợP TÁC VỚI 
CÂU lạC BỘ KHí CôNG HIMalaYa CHO ĐOÀN VIêN, NGườI laO ĐỘNG 

Lễ ký diễn ra chiều 1/12 qua hình thức hội nghị truyền hình, kết hợp 
trực tuyến trên ứng dụng Zoom và livetreams trong Group Facebook 
Đồng nghiệp EVN. Thời gian thực hiện thỏa thuận là 1 năm. 

Ngay sau đó, hai bên đã cùng khai giảng khóa học Khí công Himalaya 
thứ nhất cho đoàn viên, người lao động của EVN.
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Thông tin quản lý

NHÂN sỰ
 Điều động và bổ nhiệm: Ông Nguyễn Quốc Minh - Phó Trưởng ban 

Tổng hợp giữ chức vụ Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường 
EVN, từ ngày 1/12/2021 (Quyết định số 1666/QĐ-EVN ngày 1/12/2021).
 Bổ nhiệm: Bà Lê Thị Thúy Lan - Chuyên viên Ban Khoa học công 

nghệ và Môi trường EVN giữ chức vụ Phó Trưởng ban Khoa học công 
nghệ và Môi trường EVN, từ ngày 1/12/2021 (Quyết định số 1568/QĐ-EVN 
ngày 22/11/2021).

CHUYỂN ĐỔI sỐ TRONG EVN
 Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) 

và Công ty cổ phần FPT vừa ký thỏa thuận hợp 
tác chiến lược về chuyển đổi số. FPT sẽ cung 
cấp dịch vụ tư vấn và triển khai chuyển đổi số cho 
các mảng sản xuất, kinh doanh và quản trị/vận 
hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có liên 
quan đến chuyển đổi số cho  EVNGENCO 1.

ĐầU Tư - xÂY dỰNG
 Huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn 

thành dự án đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc 
Sỏi) trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Đây là chỉ đạo của Phó Tổng 
giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh tại cuộc họp trực tuyến rà soát tiến độ dự 
án, ngày 3/12.
 Ngày 30/11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức khởi công xây 

dựng mạch 2 đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Cát Bà, cấp điện 
cho đảo Cát Bà (huyện đảo Cát Hải, TP. Hải Phòng). Công trình có tổng 
mức đầu tư hơn 110 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2022.

sẢN xUẤT - TRUYềN TẢI
 Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 khu 

vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 16 ngày, chia thành 3 đợt, từ 
ngày 6/1 - 17/2/2022 (Văn bản số 8037/TB-BNN-TCTL ngày 29/11/2021).
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KINH dOaNH - dịCH Vụ KHÁCH HÀNG
 Tổng đài chăm sóc khách 

hàng đa kênh vừa được Tổng 
công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh 
đưa vào vận hành kể từ ngày 
1/12/2021, với các hình thức 
giao tiếp phổ biến như thoại, văn 
bản (text), tin nhắn, thoại có hình 
ảnh (video call); góp phần tạo 
điều kiện để khách hàng trên địa bàn Thành phố chủ động lựa chọn kênh 
liên lạc với ngành Điện, làm tăng sự hài lòng của khách hàng.

HợP TÁC QUỐC Tế
 Ngày 1/12, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã tiếp và 

làm việc với bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam. Hai bên đã 
trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai bên về khả năng hợp tác trong lĩnh vực 
phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo và khí thiên nhiên 
hóa lỏng (LNG).

TRUYềN THôNG - QUaN Hệ CỘNG ĐồNG
 Cụm tin hoạt động Tháng tri ân khách hàng năm 2021:
 Ngày 3/12, hệ thống dụng cụ vận động phục hồi chức năng và 

133 áo ấm được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) trao tặng 
cho Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn (huyện Quốc Oai). Nhân 
dịp này, Đoàn Thanh niên EVNHANOI thay thế toàn bộ bóng đèn chiếu 
sáng tại 7 tòa nhà của trung tâm bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng.
 Dự kiến, trong Tháng tri ân khách hàng năm 2021, Tổng công ty 

Điện lực TP Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 50 hộ 
gia đình khó khăn trên địa bàn Thành phố. 

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 

Bản tin EVN


