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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 47, tuần 1, tháng 12/2019

Tin tức

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành - Đại biểu Quốc hội khóa 
XIV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV TP Hà Nội 
đã tiếp xúc cử tri tại quận Long Biên và huyện Đông Anh, 
ngày 28/11.

Các ĐBQH đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội 
khoá XIV tới cử tri. Đồng thời, giải đáp những ý kiến, kiến 
nghị thuộc thẩm quyền, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của 
cử tri để tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải 
quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức Hội nghị 
kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng năm 2019

Tại hội nghị ngày 29/11, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh 
giá dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT và đề nghị xếp loại 
Đảng bộ EVNNPT năm 2019 đã được làm đúng theo hướng dẫn, yêu cầu của Đảng ủy EVN.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị Đảng bộ EVNNPT cần phân tích kỹ hơn về 
những tồn tại hạn chế trong triển khai công tác đầu tư xây dựng, vận hành lưới điện truyền tải, tiết 
kiệm chi phí,...

Trong thời gian tới, EVNNPT chú trọng quy hoạch nguồn cán bộ phù hợp với nguồn nhân lực, 
kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ năng lực; tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý điều hành các cấp.
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EVN triển khai Tháng Tri ân khách hàng - năm 2019 với thông điệp
“Hiện đại, minh bạch, thân thiện” 

Đây là chương trình được EVN triển khai vào tháng 12, liên tục trong 5 năm qua. Các hoạt động 
trong Tháng Tri ân khách hàng được EVN thực hiện trên toàn quốc với mục đích hướng tới phát 
triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lấy 
khách hàng làm trọng tâm phát triển. 

Vệ sinh trạm biến áp 
Vệ sinh trạm biến áp miễn phí và hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa hệ 
thống �iện nội bộ cho khách hàng sản xuất công nghiệp. 
Ưu tiên cho các doanh nghiệp �ã và �ang tham gia và thực 
hiện tốt Chương trình �iều chỉnh phụ tải (DR) trong năm 2019.

Hội nghị khách hàng
Các Hội nghị khách hàng �ược các Tổng công 
ty/Công ty Điện lực tổ chức �ể gửi tới các khách 
hàng lời tri ân của cán bộ công nhân viên ngành 
Điện, và lắng nghe ý kiến góp ý của khách hàng.
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Các chương trình khác
Tùy tình hình thực tế tại �ịa phương, các Điện lực 
sẽ triển khai linh hoạt nhiều chương trình tri ân 
khác như: Thắp sáng �ường quê; tặng quà cho 
người nghèo, �ối tượng chính sách; tổ chức các 
chương trình quay số trúng thưởng…
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Phục vụ dịch vụ điện theo phương thức giao dịch 
điện tử
EVN công bố triển khai giao dịch qua phương thức �iện tử trên 
toàn quốc �ối với 100% các dịch vụ �iện.

Cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia
Công bố triển khai cung cấp dịch vụ �iện trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia �ối với 3 dịch vụ cung cấp �iện 
gồm: �ăng ký và cấp mới khách hàng trung áp; �ăng 
ký và cấp mới khách hàng hạ áp; thanh toán tiền �iện.

Sửa chữa điện miễn phí
Khoảng 10.000 hộ nghèo và gia �ình chính sách, một số 
trường học trên toàn quốc �ược sửa chữa và lắp �ặt �iện, 
thay bóng �èn led miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả
Tuyên truyền về an toàn �iện, sử dụng �iện tiết kiệm, hiệu 
quả tại một số trường học, kết hợp tuyên truyền về �iều 
chỉnh phụ tải (DR).

Tài trợ hệ thống điện mặt trời áp mái
Lắp �ặt miễn phí �iện mặt trời áp mái cho một số 
trường học và một số hộ gia �ình chính sách.
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Tháng Tri ân khách hàng 2019:
1. Đối tượng chương trình: Tất cả các đối tượng 
là khách hàng đang sử dụng điện do EVN cung cấp.
2. Phạm vi và thời gian
- Tất cả các Tổng công ty Điện lực, các Công ty 
Điện lực tỉnh/thành phố.
- Thời gian: trong tháng 12/2019.
3. Thông điệp: “Hiện đại, minh bạch, thân thiện”.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam năm 2019

Cuộc thi được tổ chức ngày 28/11, với sự tham gia của 106 lãnh 
đạo (giám đốc hoặc phó giám đốc) các công ty điện lực trên toàn 
quốc qua hình thức thi trực tuyến. 

Trong 45 phút, các thí sinh trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm trên 
máy tính với các chủ đề liên quan đến quy chế nội bộ của EVN và 
3 bộ luật: Dân sự, Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Kết quả, ông Trần Thanh Liêm - Công ty Điện lực Thủ Thiêm (thuộc EVNHCMC) giành giải 
Nhất. Giải tập thể xuất sắc thuộc về Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức cho các đơn vị khác trong Tập đoàn.
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Sẽ có 18 ngày cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2019 - 2020 
Bộ NN&PTNT thông báo lịch lấy nước chia làm 3 đợt:
+ Đợt 1: Từ 0h ngày 20/1 đến 24h ngày 23/1/2020 (4 ngày)
+ Đợt 2: Từ 0h ngày 5/2 đến 24h ngày 12/2/2020 (8 ngày)
+ Đợt 3: Từ 0h ngày 19/2 đến 24h ngày 24/2/2020 (6 ngày)
Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh theo thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết 

kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.
Năm 2019, lưu lượng nước về các hồ chứa trên sông Đà rất thấp, tính đến cuối tháng 11, các hồ 

chứa chỉ tích được 50% dung tích hữu ích và thiếu hụt hơn 7 tỷ m3 nước so với mực nước dâng bình 
thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh lương thực cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, 
EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) lập kế hoạch chi tiết về vận hành 
các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phục vụ 3 đợt lấy nước tập trung; 
thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện, vận hành hệ thống điện hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước 
và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện.

Đoàn Thanh niên EVN tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
- lần thứ nhất 

Chương trình diễn ra trong các ngày 28 - 29/11 tại Hà Nội. Trong đó, 65 cán bộ đoàn, cán bộ 
quản lý trẻ có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa 
học; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn đã được tuyên dương, khen thưởng.

Ngoài ra, 10 sáng kiến xuất sắc nhất trong số 53 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên Đoàn Thanh 
niên EVN cũng đã được trao giải “Ý tưởng sáng tạo ngành Điện lực Việt Nam”. Mỗi giải trị giá 20 
triệu đồng.

Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên EVN tổ chức chương trình tặng quà, sửa chữa điện miễn 
phí cho các gia đình chính sách, kết hợp tuyên truyền tiết kiệm điện tại 3 huyện Chương Mỹ, Thanh 
Oai và Quốc Oai (TP. Hà Nội). 
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Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

Công bố Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Đó là bài hát “Bản tình ca ngành Điện” do nhạc sĩ Đào Hữu Thi sáng tác. 
Trong các chương trình văn nghệ thuộc các buổi lễ, các hoạt động, sự kiện kỷ niệm của Tập đoàn 

và các đơn vị, EVN yêu cầu sử dụng Bài ca truyền thống. 
Đồng thời, Tập đoàn khuyến khích các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam phát triển các hình thức sản phẩm ứng dụng Bài ca truyền thống như: Video ca 
nhạc, video karaoke, nhạc không lời, nhạc nền sân khấu hoặc hội trường, nhạc chờ điện thoại,.. để lan 
tỏa ca khúc này trong CBCNV và cộng đồng xã hội.

Triển lãm ảnh “EVN - 65 năm đồng hành cùng đất nước” tại 
phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

150 tác phẩm trưng bày được lựa chọn từ 3.950 tác phẩm dự thi cuộc 
thi ảnh nghệ thuật “EVN-65 năm đồng hành cùng đất nước” do Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. 

Triển lãm kéo dài từ 28/11 đến hết ngày 3/12.

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: 024.66946720 * Fax: 024.37725192

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

Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng
- Máy biến áp thứ 2 công suất 250MVA , TBA 220kV Than Uyên (tỉnh 

Lai Châu) được Ban Quản lý các công trình điện miền Bắc đóng điện 
thành công ngày 24/11, nâng tổng công suất của trạm lên 500MVA. Dự 
án hoàn thành vượt tiến độ gần 40 ngày.

Sản xuất - Truyền tải
- 2,5 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn sau hơn 2 năm vận 

hành (từ tháng 2/2017 đến hết tháng 10/2019). Theo đánh giá của chuyên gia Ngân hàng Thế giới, 
đây là một trong những dự án thủy điện tốt nhất trên thế giới mà Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Tổng công ty Điện lực miền Trung hoàn thành điện tử hóa toàn bộ dịch vụ điện tại 13 tỉnh miền 

Trung - Tây Nguyên từ đầu tháng 10/2019, về đích sớm một tháng so với yêu cầu của Tập đoàn.
- Chương trình Quay số trúng thưởng "Khách hàng may mắn EVNHCMC” của Tổng công ty Điện 

lực TP. Hồ Chí Minh đã quay thưởng ngày 2/12, dự kiến trao thưởng từ 16 -27/12. Đây là một hoạt 
động trong Tháng Tri ân khách hàng 2019 của Tổng công ty.


