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Đảng ủy EVn tham gia hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc 
triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ Xiii

Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào 
ngày 24/11, kết nối đến các bộ, ngành, địa phương. Đảng ủy EVN kết nối 
trực tuyến đến hội nghị từ điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương.

Vừa qua, Đảng ủy EVN cũng đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU 
ngày 2/7/2021 về việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong 
EVN giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, 
văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn 
hóa số trở thành những bản sắc có giá trị riêng, là động lực cho sự phát 
triển toàn diện của tập đoàn. 
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lãnh Đạo tỉnh quảng bình cam kết tạo Điều kiện thuận lợi 
Để thi công Xây dựng các dự án tại trung tâm Điện lực 
quảng trạch

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam vào ngày 29/11, 
tại Hà Nội, ông  Vũ Đại Thắng - Bí 
thư Tỉnh ủy Quảng Bình cam kết sẽ 
chỉ đạo các sở, ban, ngành và huyện 
Quảng Trạch phối hợp, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến 
độ thi công các dự án. Trong trường 
hợp cần thiết, tỉnh Quảng Bình sẵn sàng huy động lực lượng để đảm 
bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai dự án.

triển khai Xây dựng công trình Đường dây 220kV nậm mô (lào) 
- tương dương

Đây là đường dây trên địa phận Việt 
Nam, dài hơn 74km, nhằm truyền tải 
công suất 16 nhà máy thủy điện trên lưu 
vực sông Nậm Mô (Lào) về nước ta. Dự 
án được đầu tư trên cơ sở thỏa thuận 
mua bán điện đã kí kết giữa Chính phủ 
2 nước.

Lễ triển khai thi công diễn ra ngày 28/11 tại tỉnh Nghệ An. Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu Ban Quản lý dự án điện 1 và các nhà 
thầu thi công, tư vấn, giám sát cùng phối hợp chặt chẽ với chính quyền 
địa phương để đảm bảo chất lượng dự án và tiến độ đóng điện trong 
tháng 6/2022. 

Nhân dịp này, EVN đã trao tặng hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, 
mỗi địa phương 200 triệu đồng để hỗ trợ phòng chống COVID-19 và 
ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
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tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông EVn năm 2021 
Hội nghị diễn ra ngày 26/11, do Ban Truyền thông EVN phối hợp 

Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức qua hai hình thức trực tiếp và trực 
tuyến tới các đơn vị thành viên trong toàn tập đoàn với chủ đề “Sản xuất 
và quản trị các nội dung số phục vụ truyền thông trên mạng xã hội”.

Một số nội dung tập huấn chính gồm: cách thức quản trị chiến lược và 
chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội của EVN và các đơn vị; cách 
lựa chọn thông điệp truyền thông hiệu quả; xây dựng và quản trị các nội 
dung số phục vụ truyền thông trên mạng xã hội,…

tuần lễ hồng EVn lần thứ Vii diễn ra từ ngày 6 - 12/12/2021
Theo văn bản số 7130/EVN-TT ngày 22/11/2021, sự kiện phát động 

sẽ diễn ra sáng 7/12 tại trụ sở EVN (quận Ba Đình, Hà Nội). Căn cứ diễn 
biến thực tế của tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, EVN khuyến 
khích các đơn vị tổ chức điểm hiến máu riêng theo điều kiện cho phép, 
đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Tuần lễ hồng EVN lần này là một trong những hoạt động nhằm chào 
mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954 - 21/12/2021) và là một 
hoạt động an sinh xã hội thường 
niên hướng tới cộng đồng.
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“Đồng hành cùng khách hàng Vượt qua khó khăn do 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh coVid-19”

Đây là thông điệp của chương trình Tháng tri ân khách hàng mà EVN 
chuẩn bị triển khai.
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Đào tạo
 Hội nghị trực tuyến phổ biến các quy chế quản lý nội bộ áp dụng 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam diễn ra từ ngày 23 – 25/11. 
Theo chương trình công tác pháp chế  và chương trình xây dựng quy chế 
quản lý nội bộ năm 2021, EVN đã cơ bản rà soát, chỉnh sửa và ban hành 
toàn bộ quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong toàn tập đoàn.

Đầu tư - Xây dựng
 Lào Cai sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Điện là khẳng định của 

ông Hoàng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại buổi làm 
việc vào ngày 23/11 với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, để tháo gỡ khó 
khăn trong xây dựng các công trình lưới điện giải tỏa công suất nguồn 
điện trên địa bàn.
 Tính đến tháng 11/2021, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã 

hoàn thành 240 dự án ngầm hóa lưới điện, với 1.025km lưới điện trung 
thế và 1.730km lưới điện hạ thế; trong đó tại quận 1 và quận 3 (hai quận 
trung tâm của Thành phố) đã đạt 98%.

kinh doanh - dịch Vụ khách hàng
 99,71% là tỉ lệ khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 

đã thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tính đến tháng 11/2021.

hợp tác quốc tế
 Ngày 22/11, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã tiếp và làm 

việc với ông Troels Jakobsen - Tham tán thương mại Đại sứ quán Đan Mạch 
tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Đan 
Mạch và EVN trong lĩnh vực trạm biến áp không người trực.

năng lượng tái tạo
 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được nhận giải thưởng 

top 20 “Dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng” cho dịch 
vụ tư vấn thiết kế nguồn điện năng lượng tái tạo tại lễ trao bảng vàng cho 
doanh nhân, trí thức, thương hiệu tiêu biểu. Sự kiện do Viện Kinh tế và Văn 
hoá và Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức, ngày 21/11 tại Hà Nội.

thông tin quản lý
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tiết kiệm Điện
 Thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) là một trong 

hàng loạt giải pháp sẽ được EVN triển khai, nhằm đảm bảo cung cấp 
điện cho phục hồi kinh tế. Thông tin được ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng 
giám đốc EVN cho biết tại diễn đàn “Năng lượng cho phục hồi kinh tế sau 
đại dịch COVID-19” ngày 26/11.

truyền thông - quan hệ cộng Đồng
 Trong Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” 2021 có 4 công 

trình tiêu biểu thuộc EVN. Đây là sự kiện do Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ 
Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.
 Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa trao tặng 200 triệu đồng vào 

Quỹ học bổng cho học sinh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam), nhằm khích lệ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, vươn lên trong học tập. 

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

- EVN chuyển đổi số: Hiệu quả sản xuất - kinh doanh song hành lợi ích của 
khách hàng... xem chi tiết

- Ngành Điện miền Nam có thích ứng kịp thời với trạng thái bình thường mới... 
xem chi tiết

- Cần tháo gỡ ngay những vướng mắc trong phát triển hệ thống lưu trữ 
năng lượng... xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-chuyen-doi-so-Hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-song-hanh-loi-ich-cua-khach-hang-6-12-29446.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Nganh-Dien-phia-Nam-co-thich-ung-kip-thoi-voi-trang-thai-binh-thuong-moi-6-14-29552.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Can-thao-go-ngay-nhung-vuong-mac-trong-phat-trien-he-thong-luu-tru-nang-luong-6-17-29571.aspx

