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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 21, tuần 4, tháng 8/2018

Tin tức

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn chính thức 
trực thuộc Đảng ủy Cơ quan EVNGENCO 1 

Việc tiếp nhận Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 
sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng bộ Cơ quan 
Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) – ông Phùng 
Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVNGENCO 1, 
khẳng định tại sự kiện công bố bàn giao, ngày 15/8. 

Cụ thể, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn với 49 đảng viên được Đảng ủy EVN bàn giao 
về trực thuộc Đảng ủy Cơ quan EVNGENCO1 từ ngày 6/8/2018, theo Quyết định số 851 – 
QĐ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn.

Những năm qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được ghi nhận là đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng cũng như công tác chuyên môn. 

EVN đang có hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại

Là khẳng định của ông Đặng Huy Cường - Thành viên HĐTV EVN, 
tại Hội nghị Phát triển hệ thống phần mềm dùng chung trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam, ngày 17/8. 

Thời gian qua, công tác xây dựng và ứng dụng các hệ thống phần mềm 
dùng chung tại EVN đạt được những kết quả tích cực, phục vụ tốt cho 
hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tập 

đoàn. Tuy nhiên, theo ông Đặng Huy Cường, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các phần mềm 
chưa theo kịp nhu cầu hiện đại hóa, nhân lực về viễn thông và CNTT còn phân tán,… 

Thời gian tới, EVN định hướng xây dựng kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc 
dữ liệu của các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn 
nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia đạt chứng chỉ quốc tế chuyên ngành CNTT để đáp ứng 
các yêu cầu mới.

Tìm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn EVN

Là mục tiêu mà đại diện EVN trao đổi trong Hội thảo Xu hướng phát triển công nghệ thông 
tin, ngày 16/8 với sự tham gia của nhiều hãng công nghệ lớn trong nước và quốc tế. 
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Trong đó, các chủ đề đáng chú ý như: Giải pháp tích hợp trong kỷ nguyên số dựa trên giải 
pháp ESB và API Connect của IBM; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có tác động và thay 
đổi ngành Điện như thế nào; Xây dựng SOC - những thách thức và giải pháp,… 

Tại Hội thảo, lãnh đạo EVN cũng nhấn mạnh về mục tiêu đạt được “Top 4 ASEAN” vào năm 
2020 và khẳng định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, CNTT là rất cần thiết. 

Khẩn trương khắc phục các sự cố do hoàn lưu bão số 4

Mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây nhiều sự cố làm gián đoạn 
cung cấp điện. Trong đó, 1 vị trí cột của đường dây 110 kV Thủy điện To 
Buông – Tắt Ngoẵng bị đổ, làm mất điện các trạm biến áp 110 kV Mộc 
Châu, Mai Châu, Lạc Sơn. Đến hết ngày 19/8, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành cấp điện trở lại cho toàn bộ khách 
hàng nhận điện từ các trạm này. Vị trí cột bị đổ do sạt lở đang được dựng 
cột tạm để đấu nối lại lưới điện 110 kV. 

Đối với lưới điện phân phối, mưa lũ cũng làm nhiều đường dây bị sự 
cố, cột điện gãy, đổ tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La. 
Đến hết ngày 19/8, còn trên 47.000 khách hàng bị mất điện do các sự cố từ lưới điện trung áp, hạ 
áp. EVNNPC và các đơn vị trực thuộc đã, đang khẩn trương khắc phục các sự số để tái cấp điện sớm 
cho khách hàng.  

Văn bản - Thực thi

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lập Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2021 - 2030, 
tầm nhìn 2050

Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng và Quy hoạch 
phát triển điện lực; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương lập Quy hoạch ngành Quốc gia theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và 
văn bản hướng dẫn thi hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.      

(Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của TTCP)

Ban hành Quy trình mới về an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn đã ban hành Quy trình An toàn điện tại Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 
9/8/2018, thay thế cho Quy trình cũ từ năm 2014. 

Trong đó, có quy định: Cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người chưa được 
huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình này và các quy trình có liên quan.

Quy trình mới chính thức có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

(Quyết định số 959/QĐ - EVN ngày 9/8/2018)
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Đầu tư - Xây dựng

- 16/19 công trình điện mặt trời lắp mái nối lưới tại trụ sở các đơn vị trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được hoàn thành, tính đến tháng 
8/2018. Ba đơn vị còn lại đang triển khai gồm Công ty Điện lực Hóc Môn, Công 
ty Điện lực Thủ Đức và Công ty Điện lực Duyên Hải. Tổng công suất điện mặt 
trời lắp mái nối lưới của Tổng công ty sẽ là 1.151 kWp sau khi hoàn thành toàn bộ. 

Sản xuất - Truyền tải

- Truyền tải điện Hà Tĩnh (thuộc Công ty Truyền tải điện 1) phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy & Cứu hộ cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập công tác này tại Trạm 500 kV Hà Tĩnh và Trạm 
500 kV Vũng Áng, trong các ngày 9 – 10/8. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của mỗi 
CBCNV trong chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện” là cuộc thi viết do Công đoàn Điện 
lực Việt Nam phát động, từ ngày 01/10/2018 đến ngày 01/10/2019, trên 
Bản tin và Website Công đoàn Điện lực Việt Nam. Hoạt động này hướng 
tới kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và 90 năm 
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, 
người lao động đã và đang công tác trong Tập đoàn đều có thể dự thi.

- 19 đội thi với tổng số 76 thí sinh tham gia Hội thi Cán bộ làm công tác an toàn giỏi năm 2018 của 
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC). Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 
31/8/2018. Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, tăng cường công tác ngăn ngừa rủi ro, giảm 
thiểu tai nạn lao động.

- 5 căn nhà tình nghĩa do Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ xây dựng (50 triệu đồng/căn) tại 
tỉnh Đồng Tháp vừa được bàn giao cho các gia đình chính sách, ngày 10/8. Theo kế hoạch năm nay, 
EVNSPC sẽ hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa tại địa phương này.  

- Đoàn Thanh niên EVNCPC vừa tham gia tình nguyện quốc tế tại Lào, trong hoạt động do Thành đoàn 
Đà Nẵng tổ chức tại 2 tỉnh Salavan và Champasak. Đoàn EVNCPC cũng đóng góp quà tặng là 1 máy vi tính 
trị giá 5 triệu đồng và 1 bộ dụng cụ luyện tập thể thao trị giá 2 triệu đồng để tặng cho 2 tỉnh đoàn tại nước bạn.

- Công ty Điện lực Hưng Yên đạt giải Nhất cuộc thi "Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018” do Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức, ngày 10/8. Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền 
thống ngành Kiểm tra Đảng.

- 60 triệu đồng là chi phí hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng để xây dựng nhà tình 
nghĩa cho gia đình ông Ngô Văn Diên (Tổ 10, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Công 
ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà, ngày 10/8.

Thông tin quản lý
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Quan hệ quốc tế

- Giải pháp giám sát trực tuyến (online) máy biến áp là nội dung của Hội thảo do EVN và GE phối 
hợp tổ chức, ngày 16/8, nhằm giúp phát hiện sớm lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành, đặc biệt 
trong bối cảnh EVN đang phát triển các trạm biến áp không người trực.

- Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa tiếp và làm việc 
với Công đoàn Điện hạt nhân Liên bang Nga. Đây 
là hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa Công đoàn 
ngành nghề 2 nước, trong khuôn khổ quan hệ hợp 
tác hằng năm. 

Thông báo - Chỉ dẫn

Chương trình ưu đãi đặc biệt của Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) đối với 
CBCNV EVN

- Ưu đãi phí giao dịch mức thấp nhất 0,15% hoặc ưu đãi lãi suất sử dụng margin chỉ ở mức 
12,5% (khách hàng lựa chọn một trong hai ưu đãi).

- Miễn phí lưu ký cổ phiếu tối đa 1.000.000 đồng/khách hàng. Đối với các khách hàng có số 
lượng chứng khoán lưu ký từ 100.000 cổ phiếu trở lên, thời gian áp dụng đến hết ngày 30/04/2019.

- Miễn phí dịch vụ lưu giữ sổ cổ đông đối với chứng khoán chưa được lưu ký, chưa niêm yết.

- Miễn phí dịch vụ thông báo đến từng khách hàng khi cổ phiếu sắp niêm yết hoặc thực hiện 
quyền. Hỗ trợ khách hàng lưu ký và các thủ tục liên quan khác để lưu ký cổ phiếu.

CBCNV có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm dịch vụ của ABS vui lòng liên hệ: 

Mr Phạm Ngọc Tú, Tel: 0919 559900, email: tu.phamngoc@abs.vn

Hoặc Sàn giao dịch của ABS trên toàn quốc và Tổng đài 1900545496

Website:  www.abs.vn

Chỉ đạo: Ban Quan hệ Cộng đồng 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

Tin tham khảo

- EVN: Doanh nghiệp nhà nước tiên phong về tổ chức đấu thầu qua mạng…  xem chi tiết

- Những kỹ sư điện yêu nghề, biến khó khăn thành hành động…   xem chi tiết

- Vì sao chưa thể ngầm hóa tủ điện vỉa hè?… xem chi tiết

 - 385 công trình thủy điện đang vận hành trên cả nước… xem chi tiết

http://vneconomy.vn/evn-doanh-nghiep-nha-nuoc-tien-phong-ve-to-chuc-dau-thau-qua-mang-20180819093023918.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/truong-thanh-trong-gian-kho-20180817212840488.htm
http://plo.vn/do-thi/vi-sao-chua-the-ngam-hoa-tu-dien-via-he-787648.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/385-cong-trinh-thuy-dien-dang-van-hanh-tren-ca-nuoc-6-12-22154.aspx
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