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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019
của Ban Quản lý dự án Điện 1
GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 1
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-EVN ngày 18/01/2019 của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự
án Điện 1;
Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 29/01/2019 của Đảng ủy Tập đoàn
Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và
sự kiện lịch sử trong năm 2019;
Căn cứ Văn bản số 521/EVN-QHCĐ ngày 30/01/2019 của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam về việc Định hướng công tác tuyên truyền năm 2019;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019 của Ban
Quản lý dự án Điện 1(Chi tiết tại phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, Đoàn thanh niên và toàn
thể nhân viên trong Ban căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- EVN (báo cáo);
- Ban QHCĐ (EVN);
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Phương

PHỤ LỤC
Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019
(kèm theo Quyết định số:

/QĐ-AĐ1 ngày

/02/2019)

Trên cơ sở định hướng tuyên truyền năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhằm tăng cường hiệu quả trong quá trình
thực hiện,Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1)ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019 như sau:
I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
TT

Nội dung tuyên truyền

1

Chủ đề năm 2019 của EVN “Nâng cao hiệu quả
vận hành hệ thống điện và thị trường điện”

2






Các nhiệm vụ trọng tâm của EVNPMB1 năm
2019
Thành lập bộ phận kiêm nhiệm công tác truyền thông
của EVNPMB1

Kế hoạch
2019
Tuyên truyền
theo hướng
dẫn của EVN

Tháng 2

Chủ trì thực hiện

Phối hợp

Số lượng sản
phẩm

ĐTN

Phòng TCHC

Theo EVN

Phòng TCHC

ĐTN

01 bài viết

Tháng 3

Phòng TCHC

Các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên
Chuẩn bị đầu tư, xây dựng các dự án: Dự án NMTĐ
TBKHH Dung Quất I, III; Dự án CSHT dùng chung;
Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tháng 3

ĐTN

ĐTN,
Các phòng
chuyên môn
Phòng TCHC

Tháng 4

Phòng KTAT

ĐTN

03 bài viết

Thực thi VHDN trong EVNPMB1

Tháng 4

Phòng TCHC

ĐTN

01 bài viết

Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức của EVNPMB1 và
các phòng chuyên môn.

01 bài viết
02 bài viết

TT

Nội dung tuyên truyền

Kế hoạch
2019

Chủ trì thực hiện

Phối hợp

Số lượng sản
phẩm



Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư tới
người dân tại khu vực xây dựng các Dự án NMĐ
TBKHH Dung Quất I, Dung Quất III và Dự án CSHT
dùng chung.

Tháng 5

Phòng KTAT,
GPMB

ĐTN

01 bài viết



Ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 trong lĩnh
vực quản lý đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện do
EVNPMB1 quản lý.

Tháng 6

Các phòng chuyên
môn

ĐTN

03 bài viết



Tình hình triển khai đầu tư xây dựng các công trình
nguồn điện năng lượng tái tạo với vai trò là tư vấn
quản lý dự án, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật.

Tháng 6

Phòng VTTB

ĐTN

02 bài viết

Tháng 7

Phòng KTKH

ĐTN

02 bài viết

Tháng 11

Phòng TCHC

ĐTN

01 bài viết

Tháng 3
Tháng 12

Phòng TCHC

ĐTN

02 bài viết

Tháng 2

ĐTN

Phòng TCHC

Banner

Tháng 4

ĐTN

Phòng TCHC

01 bài viết,
banner
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Công tác quyết toán các Dự án nhà máy thủy điện
Sơn La, Lai Châu.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.
Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp EVN,
EVNPMB1 và phong trào thi đua lao động, công tác
thi đua khen thưởng.
Kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam
Kỷ niệm 44 năm giải phóng Miền Nam và thống nhất
đất nước 30/4

2

TT

Nội dung tuyên truyền

Kế hoạch
2019

Chủ trì thực hiện

Phối hợp

Tháng 5

ĐTN

Phòng TCHC

Số lượng sản
phẩm
02 bài viết,
banner
01 bài viết,
banner



Kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh



Kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh
2/9

Tháng 8, 9

ĐTN

Phòng TCHC



Tổ chức triển khai truyền thông về các hoạt động kỷ
niệm 65 năm truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
theo chỉ thị của EVN.

Tháng 11

ĐTN

Phòng TCHC

Theo chỉ đạo
của EVN



Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; tích cực
thực hiện công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc
phòng.

Tháng 12

Phòng TCHC

ĐTN

02 bài viết

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện truyền thông của EVNPMB1, cụ thể như sau:
- Trên màn hình hiển thị tại trụ sở, website, facebook của EVNPMB1.
- Poster, banner.
- Các thông báo, báo cáo, kết luận kết quả thực hiện các nội dung tuyên truyền gửi EVN, địa phương, đối tác khách hàng của
EVNPMB1.
III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Định kỳ 06 tháng/lần báo cáo EVN về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền. Chủ động đề xuất các giải pháp, kiến nghị
để hoàn thành kế hoạch (nếu cần).
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