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Số 33 - năm 2022

Tin tức

Hội ngHị Ban THường vụ Đảng ủy Evn pHiên THáng 8 
THông qua nHiều nội dung quan Trọng

Đồng chí Dương Quang 
Thành – Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì 
hội nghị vào ngày 29/8, tại 
Hà Nội.

Ban Thường vụ Đảng ủy 
EVN đã thông qua nhiều 
nội dung như: Báo cáo kết 
quả công tác tháng 8/2022, 
nhiệm vụ trọng tâm công 
tác tháng 9/2022; kết quả bầu và đề nghị chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy 
ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm Dịch vụ sửa 
chữa EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, thông qua dự thảo Quyết định, Kế hoạch và Đề cương giám 
sát của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện: Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch” đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng 
ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung công tác cán bộ, công tác 
phát triển Đảng.
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Tập Huấn công Tác Tổ cHức và 
nHân sự Trong Evn năm 2022

Phát biểu tại hội nghị vào ngày 25/8, 
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
nhấn mạnh tầm quan trọng của khối 
tổ chức và nhân sự trong EVN. Đồng 
thời, lãnh đạo EVN cũng chia sẻ, trao 
đổi về những mục tiêu mà khối tổ chức 
và nhân sự cần hướng tới, để xây dựng nguồn nhân lực của EVN có chất 
lượng ngày càng cao.

Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Thanh Hóa, do Ban Tổ chức và Nhân 
sự EVN chủ trì cùng sự tham gia của hơn 400 cán bộ, nhân viên. Một số 
nội dung tập huấn trọng tâm như: những điểm mới của Bộ luật Lao động 
năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, 
các thông tư hướng dẫn liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp nhà nước; 
định hướng cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp 
trong thời gian tới; một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ.

Tổng giám Đốc Evn làm việc với Trung Tâm THông Tin 
Điện lực (EvnEic)

Phát biểu tại buổi làm việc 
vào ngày 24/8, Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân biểu 
dương EVNEIC vì đã hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm  vụ 
được giao. 

Một số yêu cầu của Tổng 
giám đốc EVN đối với EVNEIC 
như: cần tiếp tục chủ động 
đổi mới, sáng tạo trong công 
tác truyền thông, hướng tới 
nhiều đối tượng độc giả hơn 

nữa; tập trung truyền thông về tiết kiệm điện; thực hiện thu thập, lưu 
trữ dữ liệu đầy đủ về ngành Điện; mở rộng mạng lưới cộng tác viên; 
triển khai nhà truyền thống ảo ngành Điện trong thời gian tới,...
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Thông tin quản lý
Đào Tạo
 Gần 150 cán bộ công nhân viên đảm nhiệm công tác văn phòng trong 

toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa tham dự hội nghị tập huấn công tác 
văn phòng năm 2022. Hội nghị diễn ra ngày 26/8, tại tỉnh Quảng Ninh.

Đầu Tư - Xây dựng
 Công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc có thể đóng 

điện trong tháng 9/2022 - thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, chủ 
đầu tư dự án. Đến nay, tiến độ chung toàn dự án đã hoàn thành trên 95%.

sản XuấT - Truyền Tải
 Ngày 25/8, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) phối hợp với 

Công ty Schneider Electric Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu giải 
pháp công nghệ 4.0 ứng dụng trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện. 
Mục tiêu giúp các đơn vị trong EVNGENCO 2 tiếp cận những giải pháp 
công nghệ mới trong công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh.

315 ứng viên THam dự vòng Tuyển cHọn Trực Tuyến Hội THi
THợ giỏi Evn năm 2022

Vòng tuyển chọn diễn ra ngày 25/8, đồng thời tại 
3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Các thí sinh đã thi trắc nghiệm trên phần 
mềm E-learning trong thời gian 60 phút. Nội 
dung trắc nghiệm về kiến thức nghề nghiệp, 
quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy định an 
toàn và bảo hộ lao động.

Dự kiến, các thí sinh vượt qua vòng tuyển 
chọn trực tuyến sẽ tham gia vòng thi trực tiếp từ ngày 28 – 30/9 (đối với 
các hội đồng thi thợ giỏi khối phân phối, điều độ) và từ ngày 5 – 7/10 (đối 
với các hội đồng thi thợ giỏi khối thủy điện, nhiệt điện, truyền tải điện).

Đoàn công Tác của Bộ công THương kiểm Tra an Toàn Hồ, 
Đập Tại gia lai

Trong hai ngày 25 - 26/8, đoàn đã kiểm tra tại các nhà máy thuỷ điện 
Ialy, Sê San 3 và Sê San 4 (tỉnh Gia Lai).

Đoàn công tác đánh giá các đơn vị quản lý nhà máy đã thực hiện đúng quy 
định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Cả 3 
công trình đều đang vận hành bình thường, đủ điều kiện chống lũ và tích nước.
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kinH doanH - dịcH vụ kHácH Hàng
 Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, tính đến ngày 25/8/2022, đã 

có hơn 400.000 khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng CSKH (App) 
EVNHANOI trên thiết bị di động thông minh; gần 1,2 triệu khách hàng 
quan tâm và truy cập trang Zalo của EVNHANOI.

công ngHệ và môi Trường
 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 và Tập đoàn MC-Bauchemie 

(Đức) vừa phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Giải pháp xử 
lý chống thấm, gia cố cho các công trình năng lượng và thủy công bằng 
công nghệ vật liệu tiên tiến”. Qua đó, giới thiệu những giải pháp tiên tiến, 
công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xử lý chống thấm, gia cố các hạng 
mục bê tông, nền đất yếu cho các nhà máy điện trong giai đoạn vận hành 
nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng tuổi thọ 
công trình.

Hợp Tác quốc Tế
 Ngày 24/8, tại Hà Nội, Tổng giám đốc 

EVN Trần Đình Nhân đã tiếp và làm việc với 
đoàn công tác của Tập đoàn BP, Đại sứ quán 
Anh tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Anh tại 
TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch phát triển điện 
gió ngoài khơi tại Việt Nam.
 Vừa qua, tại Lào, đoàn công tác Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 

gia đã làm việc với Công ty Impact Energy Asia Development Limited và 
Tập đoàn Phongsubthavy, về tiến độ thực hiện các dự án nguồn điện từ 
Lào xuất khẩu điện sang Việt Nam qua các đường dây truyền tải.

Truyền THông - quan Hệ cộng Đồng
 Ngày 22/8, Công ty Thủy điện Đồng Nai (thuộc Tổng công ty Phát 

điện 1) phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng 
tổ chức thả hơn 3 vạn con cá giống (tổng trọng lượng khoảng 500kg) 
xuống các hồ thuỷ điện Đồng Nai 3, 4, nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi 
thủy sản khu vực hồ thủy điện.

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


