Số 04 - năm 2022

Tin tức

RA MẮT HỆ SINH THÁI SỐ EVNCONNECT
Sự kiện diễn ra ngày 21/1 tại Hà Nội, theo hình thức trực tiếp kết
hợp trực tuyến.
Hệ sinh thái số EVNCONNECT gồm 2 thành phần chính: hệ sinh
thái kết nối, hội nhập với các nền tảng số của quốc gia, các nền tảng số
của các ngành trong nền kinh tế số và hệ sinh thái nội bộ phục vụ các
nghiệp vụ trong EVN.
Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng EVN trở thành
doanh nghiệp số vào năm 2025.
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EVN VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHỐI HỢP
HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
Một số nội dung theo thỏa thuận đã ký ngày 18/1 như: hai bên phối
hợp triển khai tuyên truyền về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước; giữ gìn và bảo vệ các công trình điện.
Bên cạnh đó, cùng phối hợp tuyên truyền về các hoạt động an sinh xã
hội của EVN; tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm
và hiệu quả tới thanh thiếu nhi trên toàn quốc; triển khai các công trình
“Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”,...

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP
NĂM 2022
Phiên họp thứ 1 năm 2022 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh
nghiệp EVN diễn ra ngày 20/1, tại Hà Nội.
Một số kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm gồm:
- Chuẩn bị triển khai Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới của EVN giai
đoạn 2021-2025.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục để quyết toán cổ phần hoá các Tổng
công ty Phát điện 2, 3; thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 1.
- Tổ chức thực hiện thoái vốn/giảm vốn của EVN tại các doanh
nghiệp khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo
Danh mục chuyển nhượng vốn được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp thông qua.
- Tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị
theo Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện
lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
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NĂM 2022, EVN QUYẾT TÂM “CÁN ĐÍCH” MỤC TIÊU CƠ BẢN
HOÀN THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Đây là một trong những
thông tin tại phiên họp thứ nhất
năm 2022 của Ban chỉ đạo
chuyển đổi số và ứng dụng
công nghệ của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam, vào
ngày 19/1.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu toàn tập đoàn
triển khai những nhiệm vụ được giao năm 2022 đúng tiến độ, trong đó
tập trung hoàn thành nhiệm vụ của 4 lĩnh vực trọng yếu gồm: quản trị
nội bộ, đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

XẢ 2,44 TỶ MÉT KHỐI NƯỚC TRONG ĐỢT 2 LẤY NƯỚC ĐỔ ẢI
Đợt 2 lấy nước diễn ra từ 0h ngày 15/1/2022 đến 24h ngày 22/1/2022.
Cùng với thời tiết có mưa, lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện
trong đợt 2 tiết kiệm được hơn theo kế hoạch khoảng gần 700 triệu m3.
Tổng cộng lượng xả cả 2 đợt vừa qua là 3,44 tỷ m3.

Thông tin quản lý
CHÙM TIN HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI
NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG EVN
Một số nội dung chỉ đạo của lãnh đạo EVN:
 Tổng công ty Điện lực miền Trung triển khai đồng bộ các giải
pháp đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân
dân trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên trong tình
hình kinh tế khôi phục và phát triển… xem chi tiết
 Đoàn Thanh niên EVN thực hiện tốt hơn nữa phong trào sáng tạo
trẻ, thi đua đảm nhận các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thực hiện
tốt các hoạt động an sinh xã hội; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đại biểu Đoàn
Thanh niên EVN nhiệm kỳ 2022 – 2027… xem chi tiết
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 Ban Quản lý dự án điện 1 đảm bảo tổ chức thực hiện tốt các
nhiệm vụ được giao; triển khai việc quản lý các hợp đồng theo đúng xu
hướng hiện đại; từng bước xây dựng thành công mô hình ban quản lý
dự án chuyên nghiệp… xem chi tiết
 Ban Quản lý dự án điện 2 chỉ đạo các nhà thầu thi công đáp ứng
tiến độ đặt ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý
đầu tư xây dựng tại công trường như: nhật ký điện tử, nghiệm thu điện
tử, phê duyệt hồ sơ tài liệu online… xem chi tiết
 Công ty Thủy điện Hòa Bình vận hành công trình an toàn và hiệu
quả, bảo đảm an toàn đập và hồ chứa, điều tiết khai thác tối ưu nguồn
nước cho phát điện và các nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu, tích
nước hồ chứa kịp thời sẵn sàng chuẩn bị cho mùa khô… xem chi tiết
 Công ty Thủy điện Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động
ứng dụng công nghệ mới trong quản trị doanh nghiệp và vận hành nhà
máy; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan
chức năng bảo đảm an ninh trật tự công trình quan trọng liên quan đến
an ninh quốc gia… xem chi tiết
 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phối hợp các đơn vị đảm bảo
nguyên, nhiên liệu phục vụ công tác vận hành, đảm bảo ổn định cung
cấp điện đặc biệt trong các tháng mùa khô năm 2022 và khi nhu cầu sử
dụng điện của hệ thống tăng cao… xem chi tiết
 Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát vận hành các tổ máy
theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, phối
hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN về kiểm tra, sửa
chữa, bảo dưỡng định kỳ… xem chi tiết

KINH DOANH – DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
 Gần 12.000 ca trực sẽ được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
triển khai trên toàn thành phố, nhằm đảm bảo điện phục vụ nhân dân
trên địa bàn Thủ đô đón xuân mới vui tươi, an toàn.
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&өPWLQKRҥWÿӝQJ7KiQJ7ULkQNKiFKKjQJQăP
CÔNG
NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
y 7ӯQJj\ĈRjQ7KDQKQLrQ7әQJF{QJW\ĈLӋQOӵF73+ӗ
 Ngày 18/1, tại Hà Nội, EVN làm việc với Cục Cảnh sát phòng,
&Kt0LQKWәFKӭFNKiQKWKjQKYjWUDRW͏QJK͟WKͩQJÿL͟QP͏WWU͵LPiL
chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an để tăng cường phối hợp
QKjFKRFiFOjQJWUҿ626WUXQJWkPQX{LGѭӥQJFiFPiLҩPQKjEҧR
trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại
WUӧWKDQKWKLӃXQKL«WUrQÿӏDEjQ73+ӗ&Kt0LQKYӟLWәQJF{QJVXҩW
các đơn vị, nhà máy, dự án trong EVN.
N:SWәQJYӕQÿҫXWѭWULӋXÿӗQJ
y VX̽WKͥFEͭQJ
PӛLVXҩWFyJLiWUӏWULӋXÿӗQJQăP
YӯDÿѭӧF
TRUYỀN
THÔNG - QUAN
HỆ CỘNG ĐỒNG
7әQJF{QJW\ĈLӋQOӵF73+ӗ&Kt0LQKWUDRWһQJFKRHPKӑFVLQKWUѭӡQJ
 47 học sinh mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí
7+371JX\ӉQ7Kӏ0LQK.KDL 73+ӗ&Kt0LQK FyKRjQFҧQKÿһFELӋWNKy
Minh được Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP hỗ trợ chăm lo đến khi các
NKăQGRÿҥLGӏFK&29,'+RҥWÿӝQJQj\QҵPWURQJFKѭѫQJWUuQKEҧR
em hoàn thành chương trình học lớp 12. Mức hỗ trợ dành cho mỗi em
WUӧKӑFSKt³(91+&0&FQJHPÿӃQWUѭӡQJ´
học sinh là 2 triệu đồng/tháng, từ tháng 10/2021.
y ³SKzQJPi\[DQK´ YӟLÿҫ\ÿӫFiFWUDQJWKLӃWEӏPi\YLWtQKWLYL
 50 máy tính bảng, 300 chiếc áo ấm và 3.000 cuốn vở (tổng trị
ZL¿« YӟLWәQJWUӏJLiWULӋXÿӗQJYӯDÿѭӧF7әQJF{QJW\ĈLӋQOӵF
giá 415 triệu đồng) vừa được Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao
PLӅQ%ҳFWUDRWһQJFKRWUѭӡQJKӑFWUrQÿӏDEjQKX\ӋQ<rQ6ѫQ WӍQK
tặng cho cho các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Lương Tài,
7X\rQ4XDQJ 
tỉnh Bắc Ninh.
y 7әQJF{QJW\3KiWÿLӋQYӯDWUDRWһQJWUL͟XÿͫQJYjR4Xӻ³9u
 Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí
QJѭӡLQJKqR´FӫDWӍQK1LQK7KXұQĈk\OjKRҥWÿӝQJKѭӣQJӭQJWKiQJ
Minh vừa trao tặng số tiền 1 tỉ đồng
FDRÿLӇP³9uQJѭӡLQJKqR´QăP
ủng hộ Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc
thiểu số và học sinh nghèo có hoàn
cảnh khó khăn vào ngày
17/1.
7LQWKDPNK®R
/LrQNӃWOѭӟLÿLӋQWUX\ӅQWҧLWURQJNKXYӵF*LҧLSKiSSKKӧSÿӇÿҧP
EҧRDQQLQKQăQJOѭӧQJTXӕFJLD[HPFKLWLӃW
Tin tham khảo
(91FyTX\ÿӏQKPӟLYӅFiFGӏFKYөÿLӋQNKiFKKjQJFҫQOѭXêÿLӅXJu"
- Hệ sinh thái số EVNCONNECT: EVN tiến nhanh trên lộ trình chuyển
[HPFKLWLӃW
đổi số…xem chi tiết
(91ӭQJGөQJF{QJQJKӋVӕNKҳFSKөFQKDQKFiFVӵFӕGRWKLrQWDL
- [HPFKLWLӃW
EVN đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ cấp điện, nước phục vụ đổ ải…
xem chi tiết

%®QWLQ(91
&KӍÿҥR%DQ7UX\ӅQWK{QJ(91
7әFKӭFWKӵFKLӋQ 7UXQJWkP7K{QJWLQĈLӋQOӵF
ĈӏDFKӍ7ҫQJWKiS$&ӱD%ҳF%DĈuQK+j1ӝL
ĈLӋQWKRҥL
(PDLOEDQWLQHYQ#JPDLOFRP

7UѭӣQJ%DQELrQWұS
ĈLQK7Kӏ%ҧR1JӑF
7KjQKYLrQ%DQELrQWұS
1JKLrP$QK7~+RjQJ7Kӏ7X\ӃW
3KөWUiFKNӻWKXұWJӱL¿OH(91(,&
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