Số 19 - năm 2022

Tin tức

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN làm việc với Công đoàn
Điện lực Việt Nam
Buổi làm việc diễn ra ngày 18/5 tại Hà Nội, nhằm đánh giá kết quả
hoạt động công đoàn theo Kết luận số 49 ngày 21/5/2021 của Đảng ủy
EVN và nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022.
Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN
Dương Quang Thành yêu cầu Công đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh
hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III; tăng cường
kiểm tra giám sát và phản biện xã hội; kiểm tra công tác thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ lý
luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn…
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NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN: BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH ĐIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2022

Lễ biểu dương được tổ chức vào ngày 19/5 tại Hà Nội. 121 cá nhân
được tôn vinh là những chuyên viên, kỹ sư, công nhân, nhân viên, người
lao động trực tiếp tại các đơn vị trong EVN có thành tích lao động xuất
sắc, có nhiều sáng kiến, giải pháp.
Thay mặt lãnh đạo EVN, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành
cảm ơn, tri ân hơn 100.000 cán bộ, công nhân viên toàn EVN đã luôn
nỗ lực, sáng tạo, cùng EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Tiết kiệm năng lượng - Giải pháp đảm bảo cung ứng điện
mùa nắng nóng”
Đây là chủ đề của buổi tọa đàm
diễn ra ngày 18/5, do Vụ Tiết kiệm
năng lượng và Phát triển bền vững
(Bộ Công Thương), Hội Truyền thông
số Việt Nam, Hội Khoa học và Công
nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Báo Kinh tế Đô
thị cùng phối hợp tổ chức.
Các chuyên gia chung nhận định về việc cần có cơ chế bắt buộc thực
hiện đối với người dân, doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng tiết
kiệm – hiệu quả, chứ không chỉ là khuyến khích.
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4 đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến
làm theo lời Bác” cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương
Lễ tuyên dương 60 thanh niên
tiên tiến làm theo lời Bác (lần thứ VI,
giai đoạn 2020-2022) do Đoàn Khối
tổ chức ngày 20/5, tại Hà Nội. Trong
đó, Đoàn Thanh niên EVN có:
- Anh Bùi Xuân Tiến, cán bộ
đoàn tiêu biểu, Bí thư Đoàn Trung
tâm Thông tin Điện lực (nhiệm kỳ
2019 – 2022);
- Anh Dương Văn Minh, cán bộ đoàn tiêu biểu, Bí thư Đoàn Ban
QLDA Điện 1;
- Anh Nguyễn Gia Nghĩa, cán bộ đoàn tiêu biểu, Bí thư chi đoàn Phân
xưởng vận hành, Công ty Nhiệt điện Thái Bình;
- Anh Đoàn Xuân Thắng, đoàn viên tiêu biểu, Trưởng kíp Nhà máy
Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Sơn La.
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, CHẤT LƯỢNG CAO
TRONG SUỐT THỜI GIAN DIỄN RA SEA GAMES 31
Sau 12 ngày tranh tài chính thức,
SEA Games 31 khép lại với lễ bế mạc
được tổ chức vào đêm 23/5 tại Cung
điền kinh trong nhà (Hà Nội). Gần 100
trọng điểm bảo điện tại 11 tỉnh, thành
phố phía Bắc và thủ đô Hà Nội, đã
được Tổng công ty Điện lực TP. Hà
Nội và Tổng công ty Điện lực miền Bắc
phối hợp với các đơn vị chủ quản đảm
bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy. Không có sự cố điện nào thuộc trách
nhiệm của ngành Điện gây ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của các
đoàn thể thao.

3

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI
TÒA NHÀ EVN - NĂM 2022
Ban chỉ huy Phòng cháy
chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ
của tòa nhà EVN (số 11 Cửa
Bắc, Ba Đình, Hà Nội) phối hợp
với các đơn vị trong tòa nhà tổ
chức diễn tập định kỳ về công tác này, sáng 24/5.
Qua diễn tập, CBNV và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại
tòa nhà EVN đã được bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về chữa
cháy và cứu nạn cứu hộ.

Văn bản - Thực thi
Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam năm 2022
EVN yêu cầu các đơn vị thành viên:
• Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng
ứng thiết thực từ nay đến ngày 15/6/2022.
• Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình
điện tử tại trụ sở đơn vị từ ngày 01/6/2022 đến ngày 08/6/2022.
(Văn bản số 2713/EVN-KHCNMT)

Thông tin quản lý
Đầu tư - Xây dựng
 Công trình Trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối (tỉnh
Nghệ An) được nghiệm thu và đóng điện vào ngày 16/5/2022. Dự án
doTổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư xây dựng phục vụ nhập
khẩu điện từ Lào về Việt Nam. Ban Quản lý dự án các công trình điện
miền Trung là đơn vị quản lý điều hành dự án.
 Công trình “Thi công, giám sát, nghiệm thu công trình đại tu, sửa
chữa hệ thống dao cách ly 500kV - Trạm biến áp 500kV Sơn La” được
gắn biển công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương
vào ngày 18/5/2022. Dự án do Công ty Truyền tải điện 1 làm chủ đầu tư,
giao Đoàn Thanh niên Truyền tải điện Tây Bắc 2 thực hiện.
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
 Từ 0h ngày 21/5/2022 đến hết 24h ngày 18/6/2022 là thời gian
mà Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội thực hiện đảm bảo điện phục vụ kỳ
họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV diễn ra tại Hà Nội. Những địa điểm đặc
biệt quan trọng sẽ được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới với hệ thống
ATS tự động chuyển nguồn.
Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
 Tổng công ty Điện lực miền Bắc và UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh
Điện Biên) vừa phối hợp tổ chức khánh thành, trao tặng công trình
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Vàng Đán. Công
trình được hoàn thành sau gần 2 năm xây dựng, do EVN và Tổng công
ty Điện lực miền Bắc tài trợ tổng số 8,4 tỉ đồng (chiếm 70% tổng vốn đầu
tư xây dựng).
 Công ty Thủy điện Tuyên
Quang vừa phối hợp với UBND
huyện Na Hang (tỉnh Tuyên
Quang) thả hơn 3 vạn cá chép
xuống hồ thủy điện Tuyên Quang
để góp phần tái tạo nguồn lợi
thuỷ sản.

Tin tham khảo
- Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tập đoàn Điện lực
Việt Nam làm theo lời Bác... xem chi tiết
- Công đoàn Điện lực Việt Nam: Dấu ấn 10 năm thực hiện Tháng Công
nhân… 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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