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Tin tức
EVN mong muốn hợp tác với đối tác nước ngoài về
chuyển đổi số
Làm việc với Hội đồng kinh
doanh Hoa Kỳ - ASEAN theo hình
thức trực tuyến vào ngày 5/10, Chủ
tịch HĐTV EVN Dương Quang
Thành mong muốn các doanh
nghiệp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham gia
đầu tư nhiều hơn nữa vào hệ thống
điện Việt Nam, đặc biệt là phát triển các công nghệ mới, chuyển đổi số, ứng
dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điện.
Những vấn đề này cũng nằm trong nhóm lĩnh vực trọng tâm được Chủ tịch
HĐTV EVN thảo luận với lãnh đạo của Tập đoàn Sembcorp (Singapore),
tại buổi làm việc trực tuyến ngày 6/10.
Đảng ủy EVN tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93
đảng viên mới
Lớp đào tạo diễn ra theo hình
thức trực tiếp và trực tuyến từ ngày
6-10/10.
Giấy chứng nhận hoàn thành lớp
học này là cơ sở để cấp ủy xem xét
chuyển đảng chính thức cho đảng
viên dự bị.
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Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản cho phép mở các
lớp bồi dưỡng lý luận chính trị bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực
tuyến với tập trung để công tác đào tạo được kịp thời.
Hoàn lưu bão số 7 gây mưa lớn, bão số 8 sắp đổ bộ
Đây là tình huống thiên tai nguy hiểm
liên tiếp, trong khi dịch bệnh COVID-19
vẫn còn phức tạp ở một số địa phương,
nên các đơn vị tuyệt đối không chủ quan.
Về ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7
tính đến ngày 11/10, lưới điện truyền tải
110-500kV vận hành bình thường. Lưới
điện phân phối chỉ xảy ra một số ít sự cố
và đã được khôi phục ngay. Các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ và
Bắc Trung Bộ vẫn còn dung tích phòng lũ cao.
Dự báo, bão số 8 có thể gây đợt mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và
phía Bắc của Trung Bộ từ ngày 13-15/10.
Hết quý III/2021, EVN nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu
sản xuất - kinh doanh
Dù dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, EVN đã và đang đảm
bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân.
Một số chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh
chính của EVN lũy kế 9 tháng
năm 2021:
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EVNHCMC được xếp hạng tín nhiệm mức “BB”
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh được Fitch Ratings xếp hạng
tín nhiệm năm 2021 ở mức “BB” với triển vọng tích cực, ngang bằng
với thứ hạng tín nhiệm của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam và
thứ hạng tín nhiệm quốc gia. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, tổng công ty đạt
được mức xếp hạng tín nhiệm này.

Văn bản - Thực thi
Nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng mùa khô tới,
Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo khẩn triển khai các
biện pháp cấp bách
Một số nội dung đáng chú ý như:
- Các nhà máy thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang,
Thác Bà, Bản Chát và Huội Quảng: điều chỉnh kế hoạch huy động phát
điện, lập kế hoạch tích nước, xả nước để nâng dần mực nước các hồ,
bảo cân đối nguồn nước và ưu tiên cho các nhu cầu sử dụng nước ở hạ
du từ nay đến cuối mùa cạn.
- UBND tỉnh Hòa Bình và UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo xử lý
các vấn đề liên quan đến việc cải tạo, nâng cao năng lực lấy nước của
Nhà máy nước sạch sông Đà, giảm áp lực cấp nước đối với hệ thống hồ
chứa trên sông Đà, đặc biệt là hồ chứa Thủy điện Hòa Bình.
- Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà: Cần phối hợp chặt chẽ
với đơn vị quản lý, vận hành hồ Hòa Bình trong quá trình lấy nước và
khẩn trương hoàn thành giải pháp công trình để khai thác hiệu quả nguồn
nước điều tiết từ hồ Hòa Bình, không phụ thuộc vào chế độ vận hành nhà
máy, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.
(Văn bản số 6135/BTNMT-TNN ngày 8/10/2021)

Thông tin quản lý
Tổ chức - Nhân sự
Bổ nhiệm:
 Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng
công ty Điện lực miền Bắc giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện
lực miền Bắc, từ ngày 1/8/2021 (Quyết định số 69/QĐ-EVN ngày 5/7/2021).
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 Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực
miền Bắc giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công
ty Điện lực miền Bắc, từ ngày 1/10/2021 (Quyết định số 126/QĐ-EVN
ngày 1/10/2021).
Chuyển đổi số trong EVN
 Công ty Viễn thông điện lực và
Công nghệ thông tin đạt Top 10 doanh
nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam
năm 2021 ở lĩnh vực doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển
đổi số với 2 sản phẩm đại diện là: Tin
học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng
thiết bị điện theo phương pháp RCM và
Hệ thống thông tin tích hợp văn phòng
điện tử và tiện ích hành chính.
 Từ 5/10 – 20/11/2021, mọi công dân có quốc tịch Việt Nam có thể tham
dự cuộc thi “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc”.
Cuộc thi gồm 3 hạng mục: bài viết, ảnh, video clip. Xem chi tiết tại đây.
 Ngày 7/10, Tổng công ty Phát điện 2, Microsoft Việt Nam và OSIsoft
đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến về công tác chuyển đổi số.
Đầu tư - Xây dựng
 Lũy kế 9 tháng năm 2021, toàn EVN đã khởi công 85 công trình lưới
điện; hoàn thành đóng điện 80 công trình lưới điện 110-500kV.
 Tính đến hết quý III/2021, tổng giá trị khối lượng thực hiện các dự
án đầu tư xây dựng do Tổng công ty Phát điện 1 làm chủ đầu tư đạt trên
8.557 tỉ đồng, đạt 82,9% kế hoạch. Trong đó, giá trị giải ngân vốn đầu tư
cũng đạt 83,45% kế hoạch.
Cổ phần hóa
 Tính đến ngày 7/10/2021, giá cổ phiếu của Công ty CP Thủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) trên sàn
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chứng khoán UpCOM đạt mốc 38.000 đồng/cổ phiếu, tăng 372,5% so
với giá bình quân chào bán năm 2011 là 10.200 đồng/cổ phiếu.
Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
 9 tỉ đồng vừa được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh quyết
định ủng hộ cho 7 cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch trong tháng 10, gồm:
Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 30/4, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh
viện Đại học Y dược, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Quân y 103 (Dã
chiến 5G) và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
 50 thiết bị học trực tuyến (tổng trị giá 215 triệu đồng) vừa được
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tổ chức đoàn của các
tổng công ty Điện lực: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, miền Bắc và miền
Trung trao tặng cho con, em CBCNV Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí
Minh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố bị ảnh
hưởng của dịch COVID-19.
 Ngày 4/10, Công đoàn Điện lực Việt
Nam đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng
cho Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh
để đồng hành cùng các hoạt động phòng,
chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người
lao động tại thành phố này.

Tin tham khảo
- Khủng hoảng năng lượng trên thế giới: Bài học nào cho Việt Nam?...
xem chi tiết
- Khủng hoảng năng lượng bao trùm thế giới - Hậu quả có thể kéo dài nhiều năm...
xem chi tiết
- Mất điện diện rộng ở Trung Quốc và một góc nhìn cho hệ thống điện Việt Nam...
xem chi tiết
Bản tin EVN
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: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

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
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