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Tin tức

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức 
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

Lễ kỷ niệm diễn ra ngày 3/2, tại Hà Nội. 
Đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã ôn lại ý nghĩa lịch 
sử trọng đại của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Đồng thời nhấn mạnh, lịch sử hào hùng, vẻ vang 
của đất nước và của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình 
thành, hun đúc nên ngành Điện cách mạng Việt Nam, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Qua chặng đường 66 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Điện luôn nhận được sự quan tâm 
sâu sát của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Cùng với đó là sự nỗ lực không ngừng 
của nhiều thế hệ CBCNV. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tập đoàn đã làm tròn sứ mệnh “Điện đi 
trước một bước”, lập nên những thành tích đáng tự hào. 

Xem chi tiết tại đây.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN họp triển khai công việc 
ngay sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên EVN chủ trì cuộc họp diễn ra sáng 31/1. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thảo 
luận, cho ý kiến góp ý về dự thảo các Nghị quyết của Ban chấp hành 
Đảng bộ EVN về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai 
đoạn 2020 - 2025; dự thảo Nghị quyết năm chủ đề 2020 về thực 
hiện hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Chỉ thị 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2020.

Bên cạnh những nội dung quan trọng, cấp bách, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cũng thảo luận 
dân chủ, công khai về công tác phát triển Đảng viên và chuẩn bị triển khai Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII.

Trước tình hình dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã chỉ đạo 
các cấp ủy Đảng trực thuộc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban 
Bí thư Trung ương.

Xem chi tiết tại đây.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 4 - năm 2020

https://www.evn.com.vn/d6/news/Duoi-su-lanh-dao-cua-Dang-EVN-da-lam-tron-su-menh-dien-di-truoc-mot-buoc-6-12-25040.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Ban-Thuong-vu-Dang-uy-Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-hop-trien-khai-cong-viec-ngay-sau-khi-ket-thuc-ky-nghi-Tet-Nguyen-dan-6-12-25030.aspx
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EVN và các đơn vị thành viên triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

Ngày 31/1/2020, EVN ban hành Chỉ thị số 
492/CT-EVN về việc triển khai phòng, chống 
dịch bệnh nCoV, với mục tiêu không có CNVC 
lao động mắc dịch bệnh và luôn đảm bảo sản xuất, 
kinh doanh điện an toàn, liên tục. 

Triển khai Chỉ thị này, các đơn vị đã nghiêm 
túc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch, đặc biệt là phổ biến thông tin về dịch bệnh 
(cách phòng, chống cho cá nhân và cộng đồng) 
tới CNVC lao động. Bảo đảm trang bị, chế phẩm 
diệt khuẩn, vệ sinh cá nhân,... cần thiết cho CNVC 
lao động trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Các đơn vị cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ 
trợ cộng đồng như: Tặng khẩu trang miễn phí cho 
người dân, cho khách hàng đến giao dịch; trang bị dung dịch sát khuẩn tại các phòng giao dịch 
khách hàng,…

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây.

EVN cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Từ ngày 23 - 29/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày Mùng 5 Tết Canh Tý), 

công suất tiêu thụ điện cao nhất toàn hệ thống điện quốc gia trung bình chỉ khoảng 20.663MW/
ngày, sản lượng tiêu thụ điện khoảng 390,2 triệu kWh/ngày. Mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn 
quốc trong kỳ nghỉ Tết thấp hơn khoảng 29,7% về công suất và thấp hơn 33,1% về sản lượng so với 
mức trung bình của tuần trước Tết.

Do mức tiêu thụ điện giảm thấp nên việc huy động nguồn phát điện nói chung cũng giảm tương 
ứng. Tuy nhiên, các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió vẫn được EVN huy động, 
khai thác tối đa có thể.

Đặc biệt, trong các ngày 24 - 
25/1, tại nhiều tỉnh, thành miền 
Bắc đã xảy ra mưa lớn kéo dài, thậm 
chí nhiều nơi có mưa đá gây ảnh 
hưởng tới lưới điện phân phối. Mặc 
dù đang trong kỳ nghỉ Tết, các đơn 
vị đã huy động số lượng lớn nhân 
lực và phương tiện, vật tư thiết bị 
(kể cả lực lượng không nằm trong 
danh sách trực Tết) để khắc phục 
sự cố, khôi phục cấp điện nhanh 
nhất cho bà con kịp có điện trở lại 
vui Xuân đón Tết.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Chi-thi-cua-EVN-ve-viec-trien-khai-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-nCOV-6-12-25033.aspx
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Hơn 87% diện tích gieo cấy đủ nước trước đợt 
xả nước bổ sung lần 2

Kết thúc đợt 1 lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 
2019 - 2020 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, có 
gần 54% diện tích được cấp đủ nước. 

Do có mưa trên diện rộng trong các ngày 24 - 25/1 
và các địa phương vẫn tranh thủ vận hành công trình lấy 
nước, diện tích đủ nước tính đến 12h ngày 3/2/2020 
đạt 87,25%, vượt kế hoạch ban đầu. Trong đó, có một số 
địa phương hoàn thành lấy nước gồm tỉnh Vĩnh Phúc, 
Hà Nam và TP Hải Phòng. Một số địa phương tỷ lệ thấp 
gồm Hà Nội (63,4%), Hải Dương 78,5%,...  

Tại văn bản số 772/TB-BNN-TCTL ngày 31/1/2020, Bộ NN&PTNT thông báo giữ nguyên 
thời gian lấy nước đợt 2 tổng cộng 8 ngày (từ 0h ngày 5/2 đến 24h ngày 12/2/2020). Tuy nhiên, 
điều chỉnh mực nước hệ thống sông Hồng trong đợt lấy nước:

•  Từ 0h ngày 5/2 đến 24h ngày 7/2/2020 (3 ngày đầu đợt lấy nước) và từ 0h ngày 11/2 đến 24h 
ngày 12/2/2020 (2 ngày cuối), tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt từ 2,5m. 

•   Từ 0h ngày 8/2 đến 24h ngày 10/2/2020 (3 ngày), tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt từ 2,0m.

1. Một số khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO đối với người dân về phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

Thông báo - Chỉ dẫn
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Tin tham khảo

- Các đơn vị EVN đồng loạt triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV…  xem chi tiết

- Điện lực hỗ trợ phòng, chống dịch nCoV cho khách hàng đến giao dịch… xem chi tiết

- EVN nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV…xem chi tiết

- Chỉ thị về ngăn chặn, xử lý các thông tin sai lệch về dịch nCoV…xem chi tiết

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

2. Cách đeo khẩu trang đúng 
cách để phòng, chống lây 
nhiễm virus nCoV

3. Danh sách 22 đường dây nóng 
của các bệnh viện tiếp nhận thông 
tin dịch bệnh do nCoV 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-Cac-don-vi-EVN-dong-loat-trien-khai-phong-chong-dich-benh-nCoV-6-12-25039.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dien-luc-ho-tro-phong-chong-dich-nCoV-cho-khach-hang-den-giao-dich-6-12-25038.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-nhanh-chong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-nCoV-6-12-25036.aspx
https://www.vietnamplus.vn/chi-thi-ve-ngan-chan-xu-ly-cac-thong-tin-sai-lech-ve-dich-ncov/621179.vnp
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