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NâNg cao hiệu quả côNg tác phối hợp giữa ĐảNg uỷ EVN 
Và ĐảNg uỷ Khối cơ sở Bộ côNg thươNg tại tp. hồ chí MiNh

Hai Đảng ủy đã họp ngày 28/11 tại Hà Nội, thống nhất thường xuyên 
trao đổi thông tin bằng hình thức phù hợp về tình hình hoạt động của mỗi 
cấp ủy và của các đơn vị trong EVN có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ 
Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM (gọi tắt là Đảng bộ Khối).

Một số nội dung khác như: thống nhất tạo điều kiện để cán bộ, đảng 
viên, quần chúng của EVN không thuộc Đảng bộ Khối được tham dự các 
lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị do 2 Đảng ủy tổ chức; hai bên 
chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về cán bộ khi thực hiện 
công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng đối với cán bộ 
cấp ủy/chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý,…

Hiện nay, EVN có 45 đơn vị đóng chân trên địa bàn TP.HCM, trong đó 
có 7 đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Số 47 - năm 2022

tin tức
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ôNg Võ hồNg LĩNh Được Bổ NhiệM giữ chức Vụ thàNh ViêN 
hội ĐồNg thàNh ViêN EVN

Ông Võ Hồng Lĩnh – Kế toán trưởng kiêm Trưởng 
Ban Tài chính Kế toán EVN, được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVN từ 
ngày 1/12/2022 (Quyết định số 592/QĐ-UBQLV 
ngày 24/11/2022).

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh 
nghiệp đã tổ chức trao quyết định vào ngày 1/12, 
tại Hà Nội.

hội ĐồNg thàNh ViêN EVN Bổ NhiệM Kế toáN trưởNg
KiêM trưởNg BaN tài chíNh Kế toáN EVN

Ông Nguyễn Đình Phước – Phó Trưởng Ban 
Tài chính Kế toán EVN được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính 
Kế toán EVN, từ ngày 1/12/2022 (Quyết định số 
199/QĐ-HĐTV ngày 1/12/2022).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức trao 
quyết định ngày 1/12, tại Hà Nội.

hưởNg ứNg tuầN Lễ hồNg EVN LầN thứ Viii: LaN tỏa yêu thươNg
Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII được tổ chức từ ngày 

5-11/12 trên quy mô toàn quốc. Trong đó, có 4 địa điểm chính là: Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ. 

Đây cũng là một hoạt động an sinh xã hội được tổ chức hàng năm, 
thiết thực đóng góp nguồn máu phục vụ cứu chữa cho người bệnh, 
đồng thời lan tỏa văn hóa EVN, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của EVN 
trong xã hội.

EVN phát động cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia hưởng ứng 
chương trình.
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EVN có 4 sáNg KiếN Vì cộNg ĐồNg Được Biểu dươNg

Tại lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV, do Tạp chí 
Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và EVN phối hợp tổ chức vào tối 29/11, các sáng kiến của EVN 
được vinh danh gồm: 

- Giải B: “Xây dựng hệ thống tra cứu chỉ số công tơ và chủ động cảnh 
báo sản lượng điện bất thường”;

- Giải C: “Giải pháp giám sát tự động quá trình ghi chỉ số, phúc tra chỉ 
số trước khi phát hành hoá đơn tiền điện tại Công ty TNHH MTV Điện 
lực Đà Nẵng”;

- 2 giải khuyến khích: “Ứng dụng thuật toán tìm đường và thống kê 
dữ liệu từ xa tự động phân tích cảnh báo khách hàng có điện áp thấp”; 
“Xây dựng mô hình đào tạo công nghệ tự động hóa trạm biến áp 110kV 
và thiết bị phân đoạn trên lưới phân phối”.

Các nhóm tác giả đều thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 
(Tổng công ty Điện lực miền Trung). 

Qua 4 lần tổ chức chương trình, EVN đã giành 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 
3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.
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5 côNg trìNh của ĐoàN ViêN thaNh NiêN EVN Đạt giải thưởNg 
“tuổi trẻ sáNg tạo toàN quốc” NăM 2022

Lễ trao giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 
tối 4/12 tại Hà Nội.

Trong 47 công trình được tuyên dương, Đoàn Thanh niên EVN có 5 
công trình (các tác giả đều thuộc Công ty Thuỷ điện Sơn La).

chuyểN Đổi số troNg EVN
 Hệ thống phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (Investment 

Management Information System – IMIS 2.0) của Công ty Viễn thông 
điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đạt “Giải thưởng Thành 
phố thông minh Việt Nam 2022” tại hạng mục “Giải pháp xây dựng 
thông minh”. Lễ trao giải được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ 
thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức tối 1/12 tại Hà Nội.

thông tin quản lý
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Đầu tư - Xây dựNg
 Ban QLDA các công trình điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành 
công Trạm biến áp 500kV Long Thành và Đường dây 500kV Long Thành 
- rẽ Phú Mỹ - Sông Mây (tỉnh Đồng Nai). Đây là hai dự án quan trọng, 
góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, 
TP.HCM và các tỉnh lân cận.
 GE Hydro Solutions (thuộc Tập đoàn GE - Hoa Kỳ) và EVN vừa 

nghiệm thu mô hình tuabin công suất 240MW tại phòng thí nghiệm 
thực hành công nghệ thủy lực ở Grenoble (Pháp), nhằm phục vụ lắp đặt 
tại công trình NMTĐ Hoà Bình mở rộng.

sảN Xuất - truyềN tải
 Bộ NN&PTNT vừa thông tin về 2 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy 

lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023, với tổng thời gian 12 ngày (từ ngày 6 – 
9/1/2023 và từ 1 – 8/2/2023).
 Tính đến ngày 2/12/2022, các nhà máy thủy điện của Công ty Thủy 

điện Ialy quản lý đã phát được tổng cộng 100 tỷ kWh sau 22 năm vận 
hành. Trong đó, NMTĐ Ialy sản xuất 75,5 tỷ kWh, NMTĐ Sê San 3 sản 
xuất 19,2 tỷ kWh và NMTĐ Pleikrông sản xuất 5,3 tỷ kWh. 

KiNh doaNh - dịch Vụ Khách hàNg
 Tính đến nay, 100% khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP Hà 

Nội (EVNHANOI) đều thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền 
mặt. EVNHANOI bắt đầu triển khai đa dạng các hình thức thanh toán 
tiền điện từ năm 2013. 

hợp tác quốc tế
 Ngày 30/11, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đã tiếp và 

làm việc với đoàn công tác của Công ty Điện hạt nhân Quảng Đông 
Trung Quốc về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt 
là phát triển điện gió ngoài khơi.
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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: 024.66946731
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

tin tham khảo

- EVN đã thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng bằng nhiều hoạt 
động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả… xem chi tiết

- “Chúng tôi hiểu hơn về các nhà máy nhiệt điện”… xem chi tiết

tháng tri ân khách hàng năm 2022

 Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và UBND huyện Cần Giờ 
vừa tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình “Ngầm hóa lưới điện 
đồng bộ công trình cải tạo đường trục chính tại xã đảo Thạnh An, huyện 
Cần Giờ”. Công trình có tổng mức đầu tư gần 30,2 tỷ đồng, với quy mô 
thực hiện ngầm hóa hơn 10km cáp điện hạ thế đường trục và gần 17,3km 
cáp mắc điện đến các hộ khách hàng. 
 680 triệu đồng là kinh phí 

tài trợ của Tổng công ty Điện lực 
Thành phố Hà Nội để phẫu thuật 
cho 68 trẻ em có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn, không may bị dị 
tật vùng hàm mặt. Các bệnh nhi 
dự kiến được phẫu thuật tại Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba 
(Hà Nội) trong thời gian từ tháng 
12/2022 đến tháng 1/2023.

 EVN và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) sẽ tiếp tục hợp 
tác có hiệu quả trong việc vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Nhiệt 
điện Nghi Sơn 2. Đây là nội dung chính buổi làm việc giữa Phó Tổng 
giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và đại diện KEPCO, diễn ra ngày 30/11 
tại Hà Nội.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-da-the-hien-trach-nhiem-cao-voi-cong-dong-bang-nhieu-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-thiet-thuc-hieu-qua--6-12-31700.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chung-toi-hieu-hon-ve-cac-nha-may-nhiet-dien-6-8-31691.aspx

