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NguồN NhâN lực của EVN phải tiếp tục đổi mới, NâNg cao 
cả Về trí lực Và thể lực 

Đó là một trong những chỉ đạo của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch 
HĐTV EVN, tại Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân 
lực giai đoạn 2016-2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Hội nghị diễn ra 
ngày 10/6, tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng giao Ban Tổ chức & Nhân sự EVN xây dựng 
đề án đào tạo bám sát các đề án lớn của EVN về Ứng dụng thành tựu 
của CMCN4.0, chuyển đổi số; xây dựng khái niệm, tiêu chuẩn nguồn 
nhân lực chất lượng cao của EVN ở từng lĩnh vực, để có cơ sở triển 
khai đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các 
đơn vị nghiên cứu xây dựng các trung tâm đào tạo số, tiến tới hình 
thành kho dữ liệu tập trung để cùng khai thác, cùng trao đổi kinh nghiệm 
trong toàn EVN.

Xem chi tiết tại đây.

Số 22 - năm 2022

tin tức

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-Doi-moi-sang-tao-trong-cong-tac-dao-tao-phat-trien-nguon-nhan-luc-6-12-30644.aspx
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Ngày hội đổi mới sáNg tạo 
côNg tác đào tạo phát triểN 
NguồN NhâN lực

Diễn ra trong các ngày 8-9/6 tại 
Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày hội gồm 
hai hoạt động chính: Cuộc thi “Ý 
tưởng đổi mới sáng tạo trong công 
tác phát triển nguồn nhân lực” và 
Hội thảo “Đổi mới công tác đào 
tạo phát triển nguồn nhân lực”.

Trong đó, đội thi Công ty Thủy 
điện Sơn La với ý tưởng “Chuyển 
đổi số toàn diện phương thức đào 
tạo trong Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam” đã giành giải Nhất.

Tổ chức ngày hội này là sáng 
kiến của Ban Tổ chức Nhân sự 
EVN, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tinh 
thần đổi mới sáng tạo trong khối 
tổ chức nhân sự, mà tiên phong 
là hoạt động đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực.

hơN 84.400 cơ sở cho thuê Nhà được áp giá điệN siNh hoạt 
bậc 3

Đây là kết quả mà EVN đã phối hợp thực hiện tính đến thời điểm 
31/5/2022, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm 
bảo cho các đối tượng sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà 
được hưởng giá bán lẻ điện theo đúng quy định. 

Các tổng công ty Điện lực của EVN đã bán điện đến 215.789 cơ sở 
cho thuê nhà; trong đó 57% cơ sở được áp giá sinh hoạt bậc 3. 
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lÃNh đạo EVN Và côNg đoàN điệN lực Việt Nam gẶp mẶt các đội 
tham gia chươNg trÌNh “giỜ thỨ 9+” được phát sóNg trêN VtV3

Buổi gặp mặt diễn ra ngày 6/6, tại Hà Nội.
Lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương 3 đội thi 

đại diện cho EVN đã hoàn thành xuất sắc các phần ghi hình. 
"Giờ thứ 9+" là chương trình giải trí trên truyền hình dành riêng cho 

công nhân, do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Đài 
Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình được phát trên sóng 
VTV3, vào lúc 15h00 - 15h45’ ngày Chủ nhật hằng tuần. 

Năm 2022, EVN có Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty 
Điện lực TP. Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia chương trình.

một số kết quả sảN xuất - kiNh doaNh của EVN troNg tháNg 5 Và 
5 tháNg đầu Năm 2022

Tháng 
5/2022 5 tháng đầu năm 2022

So với cùng kỳ 
5 tháng đầu
năm 2021

Điện sản xuất 
(tỷ kWh) 23,34 108,95  4,1%

Điện truyền tải 
(tỷ kWh) 18,61 85,39  2,0%

Điện thương phẩm 
(tỷ kWh) 20,01 95,31  5,3%

Đầu tư - xây dựng 
(công trình điện 
110 – 500kV)

- Khởi công: 51 công trình
- Đóng điện, đưa vào vận hành: 

41 công trình

Kinh doanh & dịch 
vụ khách hàng

- Tỉ lệ khách hàng thanh toán 
tiền điện không dùng tiền mặt 
đạt 88,34%

- Tỉ lệ tiền điện thanh toán 
không dùng tiền mặt đạt toàn 
EVN đạt 96,97%
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thông tin quản lý

chuyểN đổi số troNg EVN
 Tính đến hết tháng 5/2022, các đơn vị trong toàn EVN đã hoàn 

thành 79,3% kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số trong 2 năm 
2021 - 2022. Một số lĩnh vực đã hoàn thành với tỷ lệ cao như: quản trị 
nội bộ (94,1%), kinh doanh & dịch vụ khách hàng (95%).

đầu tư - xây dựNg
 Ngày 30/6/2022 là tiến độ cuối cùng mà các tỉnh Khánh Hòa, Ninh 

Thuận phải hoàn thành bàn giao mặt bằng cụm công trình giải tỏa công 
suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Đây là chỉ đạo của Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ 
giải phóng mặt bằng và thi công các dự án này vào ngày 9/6, tại Hà Nội.
 Trong tuần qua, Ban Quản lý dự án điện 2 đã ký kết hợp đồng:
+ Gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật cho Dự án 

Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng với Liên danh nhà thầu Tập đoàn 
ANDRITZ (Áo) và Công ty cổ phần Máy tính Truyền thông - Điều khiển 
3C (Việt Nam); 

+ Gói thầu “Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Dự án Nhà máy Thủy điện 
Ialy mở rộng” với liên danh nhà thầu Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN 
và Công ty Thủy điện Ialy.

sảN xuất - truyềN tải
 Từ ngày 11/6, các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình thực hiện mở 

cửa xả đáy nhằm điều tiết lũ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 
về Phòng, chống thiên tai tại các công điện số 04/CĐ-QG hồi 8h ngày 
11/6/2022; số 05/CĐ-QG hồi 08 giờ ngày 13/6/2022.
 Tháng 5/2022, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trung bình 

ngày đạt 749,8 triệu kWh, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.
 Ngày 6/6, tại Phú Thọ, 30 đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc tham gia diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn - xử lý sự cố - an toàn cấp tổng công ty năm 2022.
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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
- Chuyển đổi số các nhà máy thủy điện: Cần vượt qua những rào cản 

nào?... xem chi tiết

- EVNNPT: Giải pháp nào đảm bảo truyền tải điện an toàn mùa nắng 
nóng?… xem chi tiết

- Báo hiếu mẹ cha nhờ… không dùng tiền mặt… xem chi tiết

hợp tác quốc tế
 Trong tuần qua, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã 

tiếp và làm việc với đoàn công tác Phái đoàn Thương mại Hoa Kỳ 
về chuyển dịch năng lượng; trao đổi với đại diện Cơ quan Điều tiết thị 
trường năng lượng Singapore về liên kết lưới điện, mua bán điện qua 
biên giới của 2 quốc gia.

côNg Nghệ - môi trưỜNg
 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Điện lực 

miền Trung) vừa nhận Giải thưởng Môi trường TP Đà Nẵng năm 2020, 
vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

truyềN thôNg - quaN hệ cộNg đồNg
 Công ty Điện lực Quảng Nam 

(thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Trung) vừa tổ chức bàn giao nhà 
tình nghĩa cho gia đình bà Ngô 
Thị Ngọc (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam). Đây là 1 trong 5 căn nhà do 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
hỗ trợ xây dựng trên địa bàn tỉnh 
năm 2022, với trị giá 50 triệu đồng/căn.

https://tuoitre.vn/bao-hieu-me-cha-nho-khong-tien-mat-20220606091347337.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNNPT-Giai-phap-nao-dam-bao-truyen-tai-dien-an-toan-mua-nang-nong-6-14-30628.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chuyen-doi-so-cac-nha-may-thuy-dien-can-vuot-qua-nhung-rao-can-nao-6-12-30576.aspx

