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Số 46 - năm 2021

Tin tức

Hội ngHị Đấu THầu năm 2021 Trực Tuyến Đến Hơn 200
Điểm cầu Trong EVn

Diễn ra ngày 17-18/11, hội nghị gồm 2 
phiên chuyên đề và 1 hội nghị toàn thể. 

Đại diện Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư) đã phổ biến những 
chính sách mới về đấu thầu qua mạng, 
trong đó có dự thảo thông tư về đấu thầu 
qua mạng sẽ ban hành trong thời gian tới. 

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi một 
số nội dung như: Chiến lược mua sắm trong các dự án của EVN; phổ biến 
quy chế đấu thầu vốn sản xuất kinh doanh của EVN; chuyển đổi số trong 
công tác đấu thầu của EVN; trao đổi về kinh nghiệm xử lý các tình huống 
trong đấu thầu.

Hiện nay, EVN đang là đơn vị có tổng số gói thầu thực hiện qua mạng lớn 
nhất cả nước (khoảng 15.000 gói thầu trong 10 tháng đầu 2021, tổng giá trị 
110.000 tỷ đồng).

Xem chi tiết tại đây.

EVn làm Việc Với Hội Truyền THông số ViệT nam Về công Tác 
cHuyển Đổi số

Tại buổi làm việc ngày 18/11, hai bên đã trao đổi, thống nhất về định 
hướng hợp tác, phối hợp trong thời gian tới. Một số lĩnh vực hợp tác chính: 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Cuc-truong-Cuc-Quan-ly-Dau-thau-So-luong-goi-thau-thuc-hien-qua-mang-cua-EVN-lon-nhat-ca-nuoc-6-12-29540.aspx
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đào tạo; tư vấn, chuyển giao công nghệ; 
tăng cường truyền thông, thông tin; tổ 
chức các hội thảo chuyên sâu định kỳ,…

Mục tiêu hợp tác nhằm hỗ trợ EVN cơ 
bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 
2022 và chuyển đổi hoạt động theo mô 
hình doanh nghiệp số vào năm 2025.

EVN đề Nghị tỉNh thaNh hóa phối hợp đảm bảo điều kiệN
VậN hàNh cho các Nhà máy điệN Nghi SơN

Tại buổi làm việc trực tuyến ngày 19/11,  
Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải kiến 
nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đánh giá 
kỹ lưỡng các dự án sắp triển khai tại cảng 
Nghi Sơn để đảm bảo không ảnh hưởng 
tới việc vận hành Nhà máy Nhiệt điện 
Nghi Sơn 1 (của EVN), cũng như của dự 
án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. 

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các 
sở, cơ quan chức năng liên quan tiếp thu ý kiến của EVN và nhà đầu tư dự 
án BOT, để nghiên cứu, giải quyết các vấn đề, đảm bảo hiệu quả hoạt động 
của hai nhà máy điện.

aNh hùNg Lao độNg trươNg thái SơN được ViNh daNh
"ViNh quaNg Việt Nam 2021"

Ông là một trong 6 cá nhân được tôn 
vinh tại sự kiện văn hoá chính trị đặc biệt 
này. Công tác tại Đội quản lý lưới điện, 
Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng công ty 
Điện lực TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2006 
đến nay, ông Trương Thái Sơn có gần 
30 sáng kiến được công nhận và đưa 
vào áp dụng thực tiễn trong công tác và 
làm giáo trình đào tạo công nhân mới.
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thông tin quản lý

chuyểN đổi Số troNg EVN
 Ngày 18/11, Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc công bố sản phẩm số 
hóa quy trình tài chính kế toán và kinh 
doanh - dịch vụ khách hàng, đánh dấu 
thành công đầu tiên của tổng công ty 
trong lộ trình chuyển đổi số.
 Tổng công ty Phát điện 1 vừa tổ chức hội thảo trực tuyến “Chuyển 

đổi số, con đường dẫn đến thành công”, nhằm giúp CBCNV tổng công ty 
nhận thức vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng tổng công ty trở thành 
doanh nghiệp số.

đầu tư - Xây dựNg
 Ngày 17-18/11, ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đi kiểm tra, đốc thúc tiến độ triển khai 
dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân, TBA 500kV Vân Phong 
và đấu nối tại hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận.
 Ban Quản lý dự án điện 3 và Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 

vừa ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 19/11/2021 và được thực hiện trong 
thời gian 3 tháng.
 Ngày 16/11, tại buổi kiểm tra thực địa dự án đường dây 110kV Tân 

Biên - Châu Thành, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 

côNg đoàN điệN Lực Việt Nam tổ chức khóa học khí côNg 
himaLaya cho cbcNV tập đoàN

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, diễn ra trong ba 
tháng, kể từ tháng 12/2021. Một buổi tập có thời lượng tối thiểu 45 phút, 
3 ngày/tuần. 

Tại văn bản số 559/CĐĐVN-TGNC ngày 16/11/2021, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam đề nghị các tổ chức công đoàn trực thuộc là đầu mối tổ chức triển 
khai khóa học cho CBCNV.
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Điện lực miền Nam yêu cầu các đơn vị thi công quyết liệt tháo gỡ các 
khó khăn trong bồi thường - giải phóng mặt bằng, nhằm đưa dự án 
“về đích” trong thời gian sớm nhất.

sản XuấT - Truyền Tải
 Vào 2h45 ngày 18/11, Nhà máy Thủy điện Trị An đã hoàn thành 

100% sản lượng điện phát do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (1,619 
tỉ kWh), vượt kế hoạch hơn 1 tháng.

kinH doanH - dịcH Vụ kHácH Hàng
 Theo kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số lưới điện thông minh năm 

2021 do Tập đoàn Điện lực Singapore bình chọn, Tổng công ty Điện lực 
TP Hồ Chí Minh đã vươn lên vị trí 53/86 công ty điện lực thuộc 37 quốc 
gia trên thế giới tham gia xếp hạng và đứng thứ 2 trong khối công ty 
điện lực các nước ASEAN.
 97,23% là tỉ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử 

của Tổng công ty Điện lực miền Bắc lũy kế 10 tháng năm 2021, cao hơn 
2,23% so với kế hoạch EVN giao. Dự kiến, đến hết năm 2021, tỉ lệ này sẽ 
đạt 97,5%, tăng 14,51% so với năm 2020.

năng lượng Tái Tạo
 Theo Visual Capitalist, Việt Nam hiện xếp thứ 8 trong top 10 nơi 

có công suất lắp đặt năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, với tổng công 
suất 16.504MW, chiếm 2,3% tổng công suất điện mặt trời trên toàn cầu.

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

Tin tham khảo

- “Ảo hóa” dịch vụ điện có lợi gì cho khách hàng?… xem chi tiết
- Đáng báo động: Xe chở thiết bị điện gió vi phạm khoảng cách gây sự cố 
lưới điện truyền tải… xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Ao-hoa-dich-vu-dien-co-loi-gi-cho-khach-hang-6-14-29543.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-bao-dong-Xe-cho-thiet-bi-dien-gio-vi-pham-khoang-cach-gay-su-co-luoi-dien-truyen-tai-6-12-29548.aspx
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