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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 46, tuần 4, tháng 11/2019

Tin tức

EVN và TKV xúc tiến ký hợp đồng mua bán 
than dài hạn

Tại buổi làm việc ngày 20/11, Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân và Tổng giám đốc 
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam (TKV) Đặng Thanh Hải đã thống nhất 
hai bên sẽ ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 
trong tháng 11/2019 và hợp đồng cung cấp 
than dài hạn muộn nhất vào tháng 12/2019.

Việc ký hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV có ý nghĩa quan trọng để các nhà máy của EVN 
đảm bảo ổn định nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. Đặc biệt, từ năm 2020, EVN sẽ phải huy động 
cao các nguồn nhiệt điện than. Phía TKV cũng cam kết cung cấp than đúng sản lượng, chủng loại, 
chất lượng cho các nhà máy điện của EVN.

Hoàn thành báo cáo tổng kết về dự án Thủy điện Trung Sơn trước 30/6/2020

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có chuyến thăm và làm việc cuối tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa để phục vụ lập báo cáo hoàn thành và kết quả thực hiện dự án (ICR) trước ngày 30/6/2020. 

Đoàn công tác của WB khẳng định: Nhà máy Thủy điện Trung Sơn là một trong các dự án 
thủy điện tốt nhất trên thế giới mà WB đã hỗ trợ đầu tư. Hiện tại, Nhà máy đã đi vào vận hành 
phát điện được hơn 2 năm, ổn định và tin cậy. Sản lượng điện sản xuất đến hết tháng 10/2019 
đạt trên 2,5 tỷ kWh.

Ngoài ra, các dự án thành phần như đường giao thông tránh ngập, sinh kế cho người dân tái định 
cư, bảo vệ môi trường được Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thực hiện theo đúng yêu 
cầu của WB, nên đã nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền và người dân địa phương.

EVN tổ chức bồi huấn về quản lý an toàn đập cho 7 công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc

Chương trình bồi huấn diễn ra từ 25 - 27/11, tại tỉnh Sơn La. Đây là dịp để các đơn vị được học 
hỏi, lĩnh hội kiến thức từ các chuyên gia đầu ngành, cũng như trao đổi các kinh nghiệm hay giữa các 
đơn vị trong lĩnh vực quản lý an toàn công trình thủy điện. 
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Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Gương sáng 
tiêu biểu ngành Điện” năm 2019

Sự kiện được Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức 
ngày 19/11. Qua một năm phát động, Ban Tổ chức 
nhận được 236 bài viết từ các đơn vị trong toàn Tập 
đoàn, trong đó 197 bài viết hợp lệ để chấm giải. 

Các tác phẩm dự thi đã khắc họa những tấm gương 
CNVC-LĐ tiêu biểu của ngành Điện với những phẩm 
chất tốt đẹp, tận tụy, miệt mài góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ 
đất nước.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019).

Kết quả cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" năm 2019:
Giải cá nhân:
1 giải Nhất: Tác phẩm “Nghề của ba” - tác giả Trần Hoàng Duy (EVNSPC).
2 giải Nhì:

- Tác phẩm: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” - tác giả Nguyễn Xuân Tư 
(cán bộ hưu trí EVNCPC).

- Tác phẩm “Người giữ ánh sáng” - tác giả Tòng Phan Tuấn Thành (EVNGENCO 3).
4 giải Ba:

- Tác phẩm “Người nặng lòng với dòng điện sáng nông thôn” -  tác giả Đặng 
Huy Hoàng (EVNSPC).

- Tác phẩm “Nguyễn Quang Thắng - Đam mê công việc làm báo” - tác giả 
Đoàn Mạnh Hùng (PTC 2)

- Tác phẩm “Kỹ sư Từ Văn Sơn - Vua của những sáng chế” - tác giả Trần Thanh 
Huyền (EVNSPC).

-  Tác phẩm “Kiến trúc sư công trình” - tác giả Lê Văn Tám (EVNSPC).
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân. 

Giải tập thể:
Giải Nhất: Tổng công ty Điện lực miền Nam
Giải Nhì: Tổng công ty Phát điện 3
Giải Ba: Tổng công ty Điện lực miền Trung
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Công đoàn Điện lực Việt Nam tập huấn công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Diễn ra trong hai ngày 19 - 20/11, tại Hà Nội, hội nghị nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ công 
đoàn các cấp hiểu rõ hơn về những chỉ đạo, nội dung mới trong công tác dân chủ ở cơ sở, để triển 
khai thực hiện tốt ở đơn vị.

4 chuyên đề chính gồm: Những nội dung cơ bản của nội quy lao động Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam; Thỏa ước lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 
làm việc và vai trò của tổ chức Công đoàn; Công tác thực hiện dân chủ cơ sở năm 2020 của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam. 

Video giới thiệu xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn năng lực là một nội dung rất quan trọng trong Đề án Quản trị nguồn nhân lực của 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030. 

Xem chi tiết trong clip dưới đây. 

Đầu tư - Xây dựng

- Máy biến áp 500kV-600MVA tại Trạm 500kV Tân Định (tỉnh Bình Dương ) đã được nâng công 
suất lên 900MVA, để giảm tải cho các trạm 500kV Sông Mây, Phú Lâm, Tân Định, tăng cường giải 
tỏa công suất cho Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- TBA 220kV Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã vận hành máy biến áp 220kV-250MVA thứ hai, 
nâng công suất toàn trạm lên 500MVA.  

Các dự án trên đều do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. 

Thông tin quản lý

https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Video-gioi-thieu-xay-dung-bo-tieu-chuan-nang-luc-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-871-967.aspx
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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: 024.66946720 * 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

- Bước đột phá trong cải cách hành chính ở EVN... xem chi tiết
- Nguồn điện quốc gia tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội... xem chi tiết
- Sức trẻ xung kích và tình nguyện... xem chi tiết
- Tăng cường sử dụng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học... xem chi tiết

Sản xuất - Truyền tải

- Khoảng 400 triệu kWh là sản lượng nhiệt điện dầu EVN huy động trong tháng 10/2019 nhằm 
đáp ứng nhu cầu phụ tải và tích nước thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020 
và cấp điện mùa khô 2020. Lũy kế đến hết tháng 10, sản lượng nhiệt điện dầu là 1,18 tỷ kWh, tăng 
gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Từ 18/10/2019 đến 31/3/2020, các khách hàng lần đầu thanh toán tiền điện qua ViettelPay 
sẽ được hưởng chiết khấu 20% giá trị hóa đơn (tối đa 50.000 đồng/giao dịch) và giảm tiếp 10% cho 
2 tháng tiếp theo (tối đa 25.000 đồng/giao dịch). Chương trình này do Tổng công ty Viễn thông 
Quân đội Viettel triển khai, áp dụng trên 63 tỉnh, thành phố.

An toàn điện

- Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
vừa được Công ty Truyền tải điện 2 và Công an tỉnh Kon Tum ký kết. Quy chế này được 2 đơn vị 
tiếp tục thực hiện trên cơ sở bổ sung Quyết định 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 và Quyết định 
383/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum ngày 05/10/2018 về công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống 
truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sản xuất điện an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường là chủ 
đề tọa đàm do nhà máy tổ chức, ngày 21/11, tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 
Chương trình giúp người dân địa phương thêm hiểu và yên tâm về công nghệ, quy trình sản xuất 
điện của nhà máy. 

- 2 ngôi nhà tình nghĩa được Công ty Điện lực Quảng Nam bàn giao cho hai gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn tại xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, ngày 19/11. Mức hỗ trợ xây 
dựng là 30 triệu đồng/hộ, do CBCNV công ty đóng góp.

https://nongnghiep.vn/buoc-dot-pha-trong-cai-cach-hanh-chinh-o-evn-post253464.html
https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/19678/Nguon-dien-quoc-gia-tao-da-cho-phat-trien-kinh-te--xa-hoi.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/suc-tre-xung-kich-va-tinh-nguyen-1150849.html
http://vietq.vn/tang-cuong-su-dung-he-thong-dien-mat-troi-tai-cac-truong-tieu-hoc-d166134.html

