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Đảng ủy EVn nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết
hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa Xiii 

Diễn ra trong các ngày 21-22/7, 
Đảng ủy EVN tham gia kết nối trực 
tuyến từ điểm cầu của Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương tới hội 
nghị của Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến 
đã được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trình bày, 
phổ biến về các chuyên đề: (1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính 
sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực 
đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Tiếp tục 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 
mới và (4) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

EVn tổ chức nhiều hoạt Động “Về nguồn” nhân kỷ niệm 
75 năm ngày thương Binh - liệt sĩ (27/7)

* Trong hai ngày 23 và 24/7, đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam do ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN 
làm trưởng đoàn, đã tới dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại: Khu Di tích 
lịch sử Quốc gia Truông Bồn (tỉnh Nghệ An), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc 
gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị); Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà 
Tĩnh); di tích Hang Tám Cô và Khu Di tích lịch sử Đền tưởng niệm liệt sỹ 
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Trường Sơn - Bến phà Long Đại 
(tỉnh Quảng Bình).

Trước anh linh của các Anh 
hùng liệt sỹ, thay mặt CBCNV 
toàn tập đoàn, đoàn công tác 
bày tỏ lòng thành kính tri ân và 
nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy 
truyền thống, đoàn kết, khai thác 
mọi nguồn lực, làm tốt công tác 
đền ơn đáp nghĩa, nỗ lực phấn 
đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ mà Đảng và Chính phủ giao, 
góp phần xây dựng quê hương 
văn minh, giàu đẹp.

* Từ ngày 20 – 21/7, Đoàn Thanh 
niên EVN đã tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực tại tỉnh Quảng Trị 
như: dâng hương tại Nghĩa trang 
Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa 
trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, 
Thành cổ Quảng Trị; thăm hỏi, 
tặng quà và phối hợp cùng Đoàn 
Thanh niên Tổng công ty Điện lực 
miền Trung kiểm tra lại hệ thống 
điện, sinh hoạt cho một số gia đình 
chính sách trên địa bàn. 

Dịp này, Đoàn Thanh niên EVN 
cũng thừa ủy quyền của lãnh đạo 
EVN, trao ủng hộ 100 triệu đồng 
hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình 
nghĩa cho gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh.
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hội nghị Ban thường Vụ Đảng ủy EVn phiên tháng 7/2022
Tại hội nghị vào ngày 19/7, Ban Thường 

vụ Đảng ủy EVN đã thông qua dự thảo 
kế hoạch của Đảng ủy EVN thực hiện 
Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 3/3/2022 
về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả  công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 

Trung ương; thông qua kết quả rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cấp 
ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết về nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động đến năm 2025, cùng 
một số nội dung công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

Ban chỉ Đạo 35 Đảng ủy tập Đoàn Điện lực Việt nam sơ kết 
hoạt Động 6 tháng Đầu năm

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu 
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) 
của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra ngày 19/7. 

Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị 
tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như: 
thực hiện tốt Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng,…

 
tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03-ct/tW ngày 
19/5/2021 của Ban Bí thư Về tăng cường sự lãnh Đạo của 
Đảng Đối Với cuộc Vận Động "người Việt nam ưu tiên 
dùng hàng Việt nam" trong tình hình mới

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí 
Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy EVN, tại cuộc họp vào ngày 18/7 của Ban Chỉ 
đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” của EVN, nhằm đánh giá 
tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
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thông tin quản lý
nhân sự
 Bổ nhiệm: ông Nguyễn Tùng Lâm, Chuyên viên Ban Tổng hợp 

EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổng hợp EVN, từ ngày 1/8/2022 
(Quyết định 102/QĐ-HĐTV ngày 22/7/2022 của Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Đầu tư - Xây dựng
 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan 

đang huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm khẩn trương hoàn thành, 
đóng điện dự án đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch trong tháng 
7/2022, qua đó hoàn thành toàn bộ cụm dự án đường dây 500kV mạch 3 
Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2.

sản Xuất - truyền tải
 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện mà Tổng công ty Phát 

điện 1 sản xuất được là 15,578 tỉ kWh, đạt 93% sản lượng kế hoạch Bộ 
Công Thương giao và đạt 51,78% kế hoạch cả năm 2022.

61 Đảng Viên mới Và 155 Đối tượng kết nạp Đảng Được 
Đảng ủy EVn Bồi dưỡng lý luận chính trị 

Lớp dành cho đảng viên mới diễn ra từ ngày 20-25/7, dành cho đối 
tượng kết nạp Đảng từ ngày 25 – 27/7; đều tổ chức theo hình thức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến. 

Các lớp bồi dưỡng thực hiện theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận 
chính trị năm 2022 của Đảng ủy EVN.

Kết thúc chương trình, học viên làm bài thu hoạch để được cấp giấy 
chứng nhận nếu kết quả học tập đạt yêu cầu. 

EVn Ban hành tài liệu Văn hóa tập Đoàn Điện lực Việt nam
Tài liệu vừa được công bố theo Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 

15/7/2022 của Tổng giám đốc EVN. 
Tài liệu mới ban hành được xây dựng trên cơ sở kế thừa Tài liệu Văn 

hóa EVN trước đây (năm 2009).
Chi tiết tài liệu tham khảo tại đây. 

https://vanhoa.evn.com.vn/userfile/files/2022/7/Tai%20lieu%20Van%20hoa%20EVN.pdf
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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: Cần vượt qua thách thức nào để đáp ứng nhu cầu chuyển dịch 
năng lượng... xem chi tiết

- Những dự án, sản phẩm chuyển đổi số của EVN được đánh giá ra sao?… 
xem chi tiết

- Tiết kiệm điện góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện… xem chi tiết

- Công nhân Điện lực cứu người bị tai nạn giao thông… xem chi tiết

- Điện lực TP Móng Cái tham gia dập tắt đám cháy lớn lúc nửa đêm… 
xem chi tiết

kinh doanh - dịch Vụ khách hàng
 “Ngành Điện đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế 

- xã hội tỉnh Hưng Yên”. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh 
Hưng Yên tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc vào 
ngày 20/7, trao đổi về tình hình triển khai các dự án điện trong giai đoạn 
tới tại tỉnh này.

an toàn Điện
 Nhằm ứng phó với mùa mưa bão năm 2022, các đơn vị trực thuộc 

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chuẩn bị đầy đủ phương án về 
nhân lực, vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi 
lại, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống.

truyền thông - quan hệ cộng Đồng
 Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM vừa hoàn thành 

lắp đặt và đưa vào sử dụng 10 bộ đèn chiếu sáng bằng năng lượng 
mặt trời tại khu vực cột cờ huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đây là 
công trình thanh niên nhân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dien-luc-thanh-pho-Mong-Cai-tham-gia-dap-tat-dam-chay-lon-luc-nua-dem-6-12-30908.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-nhan-Dien-luc-cuu-nguoi-bi-tai-nan-giao-thong-6-12-30900.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Tiet-kiem-dien-gop-phan-dam-bao-an-ninh-cung-cap-dien-6-12-30887.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Nhung-du-an-san-pham-chuyen-doi-so-cua-EVN-duoc-danh-gia-ra-sao-6-12-30893.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-Can-vuot-qua-thach-thuc-nao-de-dap-ung-nhu-cau-chuyen-dich-nang-luong-6-12-30894.aspx

