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Số 42 - năm 2021

Tin tức

EVN kiếN Nghị mộT số giải pháp đảm bảo cuNg cấp điệN 
cho ThàNh phố hải phòNg Và miềN bắc

Tham dự buổi làm việc của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 
với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải 
Phòng vào ngày 23/10, Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân kiến nghị 
Chính phủ:

- Sớm phê duyệt và ban hành 
Quy hoạch điện VIII để các nhà 
đầu tư nghiên cứu phát triển nguồn 
điện tại TP Hải Phòng.

- Có cơ chế khuyến khích phù hợp nhằm phát triển các nguồn năng 
lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) tại khu vực phía Bắc.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị TP Hải Phòng và các địa phương có dự 
án nguồn điện cần thúc đẩy nhà đầu tư hoàn thành sớm dự án, kịp thời 
cùng EVN đảm bảo cung ứng điện.

chủ Tịch hđTV EVN họp rà soáT TìNh hìNh đầu Tư các dự 
áN NguồN Và lưới điệN TrọNg điểm

Tại phiên họp ngày 21/10, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 
yêu cầu các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên của EVN cần nâng 
cao năng lực nhân sự và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 
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đầu tư xây dựng; thường xuyên phối 
hợp, bám sát với các bộ, ngành, địa 
phương để tháo gỡ những vướng mắc.

Trong thời gian tới, các đơn vị cần 
chủ động kiểm soát, hạn chế sự ảnh 
hưởng của dịch COVID-19 đến công 
tác đầu tư xây dựng; tăng cường giải 
pháp về bảo vệ môi trường, an toàn 
lao động trên công trường; đẩy mạnh 
chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực này…

TổNg giám đốc EVN làm Việc Với côNg Ty TNhh mTV điệN lực 
hải phòNg

Làm việc tại trụ sở công ty vào ngày 
23/10, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
yêu cầu công ty xây dựng kế hoạch đầu tư 
xây dựng hằng năm đáp ứng nhu cầu điện 
luôn ở mức cao của địa phương.

Về nhân sự, cần sắp xếp lực lượng 
lao động và sử dụng có hiệu quả nguồn 
nhân lực, đảm bảo đúng số lượng, đúng 
người, đúng nơi, đúng việc; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ trong các lĩnh vực hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, tăng năng suất lao động, giảm tổn thất điện năng.

EVN Thuộc “Top 3” doaNh Nghiệp Nhà Nước Nộp NgâN sách 
Năm 2020

22.528 tỷ đồng là giá trị đã nộp ngân 
sách Nhà nước năm 2020 của EVN. 

PVN, Viettel và EVN là ba tập đoàn 
nộp ngân sách nhiều nhất, chiếm hơn 
một nửa tổng nộp ngân sách của các 
doanh nghiệp Nhà nước. 
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Thông tin quản lý
đầu Tư - Xây dựNg
 Ban Quản lý dự án Truyền tải điện 

(thuộc Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn 
vị liên quan đóng điện máy biến áp 
220kV-250MVA thứ hai và hoàn thành 
dự án nâng công suất TBA 220kV Sơn 
Hà (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) 
từ 250 MVA lên 500 MVA.
 Ngày 19/10, dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện phục 

vụ nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao tại huyện Cần Giờ” được Tổng 
công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đóng điện vận hành. Công trình 
có tổng vốn đầu tư hơn 22 tỉ đồng, góp phần giải quyết dứt điểm tình 
trạng quá tải cục bộ, đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên 
địa bàn huyện.

28 dự áN điệN gió đã được côNg NhậN VậN hàNh
ThươNg mại (cod)

Đây là con số được cập nhật đến hết ngày 22/10/2021. Tổng công suất 
của các nhà máy điện gió đã được công nhận COD là 1.247,4MW.

Theo kế hoạch, có 106 nhà máy điện gió với tổng công suất 5.655,5MW 
đăng ký thử nghiệm COD.

chủ độNg ứNg phó Với áp Thấp NhiệT đới có Thể mạNh lêN 
ThàNh bão Và mưa lũ lớN

Tại Công điện số 6515/CĐ-EVN ngày 25/10/2021, Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVN yêu cầu các tổng công ty/
công ty thành viên sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai mới. Dự 
báo, bão có thể đi vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận trong ngày 
26 – 27/10.

Hiện nay, tại nhiều tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng do mưa 
lũ liên tiếp. Ngành Điện vẫn đang bám sát tình hình, chủ động cắt điện để 
đảm bảo an toàn cho người dân và kịp thời xử lý sự cố nếu có.
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sảN XuấT - TruyềN Tải
 Tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình được thực hiện sửa 

chữa lớn kể từ ngày 15/10. Gần 300 CBCNV thuộc Trung tâm Dịch vụ 
sửa chữa EVN tham gia thực hiện đại tu, dự kiến hoàn thành vào trung 
tuần tháng 12/2021.
 Tổ máy S4 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh hòa lưới điện quốc 

gia trở lại sau 2 tháng thực hiện đại tu. Công trình do Công ty Dịch vụ 
sửa chữa các nhà máy điện (thuộc Tổng công ty Phát điện 3) thực hiện.

kiNh doaNh - dịch Vụ khách hàNg
 223 phút là thời gian bình quân thời gian mất điện của mỗi khách 

hàng tại 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên trong 9 tháng đầu năm 
2021, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2020.
 TP. Đà Nẵng, Kon Tum, Khánh Hòa là 3 tỉnh, thành mà Tổng công 

ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử cho 
khách hàng.
 9 tháng đầu năm 2021, tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc là 5%, giảm 0,28% so với cùng kỳ năm 2020.  Tổng công ty 
đang nỗ lực đưa con số này đạt mức kế hoạch được giao (4,55%).

hợp Tác quốc Tế
 Ngày 21/10, Phó Tổng giám đốc 

EVN Võ Quang Lâm tham gia Diễn đàn 
quản trị cấp cao Việt Nam - Singapore 
theo hình thức trực tuyến, với chủ đề 
“Nâng cao khả năng chống chịu, hoạch 
định - thực thi chiến lược trong trạng 
thái bình thường mới: Kinh nghiệm từ 
Singapore cho ngành năng lượng”.

aN ToàN điệN
 Trên 300 người, cùng 35 xe ô tô các loại và nhiều dụng cụ, 

phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã tham gia diễn tập phương 



5

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 

bản tin EVN

án chữa cháy lớn tại công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La, ngày 21/10. 
Đây là buổi diễn tập lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Sơn La và Nhà máy 
Thủy điện Sơn La, do UBND tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức.
 Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn Tòa nhà EVN tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2021. Các lực 
lượng tham gia diễn tập đã thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy 
định, đảm bảo an toàn. 

TruyềN ThôNg - quaN hệ cộNg đồNg
 9 tỉ đồng được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các 

bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19, thông qua Ủy ban MTTQ TP 
Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tổng công ty cũng hỗ trợ đồng bào một số tỉnh 
miền Trung 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa bão. 
 3 máy monitor theo dõi bệnh nhân và 1.000 hộp khẩu trang y tế 

(tổng trị giá 140 triệu đồng) vừa được Công ty Nhiệt điện Thái Bình trao 
tặng cho Ủy ban MTTQ và Sở Y tế tỉnh để ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch tại địa phương.
 Tổng giám đốc Tổng công ty 

Điện lực miền Trung vừa có thư khen 
tới 3 công nhân Phan Nguyên Lai, 
Nguyễn Quý Đức, Lê Hoài Sơn (Điện 
lực Chư Sê, Công ty Điện lực Kon 
Tum). Trước đó, trong lúc kiểm tra 
lưới điện sau mưa lũ, nhóm công tác 
này đã có hành động dũng cảm cứu 
người trong mưa lũ tại xã Bờ Ngoong, 
huyện Chư Sê vào ngày 18/10.


