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Phó Thủ Tướng Lê Văn Thành Và đoàn công Tác chính Phủ 
kiểm Tra công Trường nhà máy Thủy điện hòa Bình mở rộng

Do ảnh hưởng của mưa lớn 
kéo dài từ ngày 10 – 20/10 cùng 
với điều kiện địa hình, đã gây 
hiện tượng sạt trượt đất đá tại 
một số điểm gần hố móng công 
trình Nhà máy Thủy điện Hòa 
Bình mở rộng.

EVN nhận định, hiện tượng 
sạt trượt không ảnh hưởng đến 
an toàn đập chính của Nhà máy 
Thủy điện Hòa Bình và các công trình quan trọng xung quanh, nhưng có 
nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tại buổi kiểm tra của đoàn công tác vào ngày 30/10, lãnh đạo các 
bộ, ngành và các chuyên gia cũng nhận định, hiện tượng sạt trượt hiện 
tại chưa có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập, nhưng nếu không 
được xử lý đúng, kịp thời, có thể ảnh hưởng đến các công trình quan 
trọng xung quanh.

Phó Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của các nhà khoa học, các Bộ, 
ngành về việc trước mắt tạm dừng thi công trên công trường; giao Bộ 
Công Thương chủ trì nghiên cứu một cách tổng thể, kỹ lưỡng để đưa 
ra giải pháp phù hợp.
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đảng uỷ EVn Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học TậP chuyên đề 
Toàn khóa “học TậP Và Làm ThEo Tư Tưởng, đạo đức, 
Phong cách hồ chí minh Về ý chí Tự Lực, Tự cường Và 
kháT Vọng PháT Triển đấT nước Phồn Vinh, hạnh Phúc”

Hội nghị diễn ra ngày 29/10 theo hình 
thức trực tuyến với gần 150 điểm cầu.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Đoàn Văn 
Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban 
Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên 
đề toàn khóa.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên EVN Dương Quang Thành yêu cầu 
cấp ủy và cán bộ, đảng viên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực.

Xem chi tiết tại đây.

EVnhanoi cần TiếP Tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới
Là một trong những chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 

tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) 
ngày 29/10 tại Hà Nội.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ mới trong công tác quản trị doanh nghiệp, vận hành 
lưới điện, chủ động trong công tác đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu 
phụ tải phát triển nhanh của Thủ đô trong thời gian tới.

Ngoài ra, tổng công 
ty cần thực hiện tốt hơn 
nữa công tác xây dựng 
thương hiệu, hình ảnh 
người thợ điện Thủ đô 
hiện đại - văn minh - 
chuyên nghiệp.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-EVN-to-chuc-Hoi-nghi-hoc-tap-trien-khai-chuyen-de-toan-khoa-Dai-hoi-XIII-cua-Dang-6-12-29395.aspx
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chuyển đổi số Trong EVn
 Các đơn vị trong toàn EVN cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm 

lẫn nhau để cải thiện công tác chuyển đổi số ở từng đơn vị. Đây là 
ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tại phiên họp 
thứ 6 của Tổ công tác số 1 về chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị vào 
ngày 28/10.

 Lũy kế 3 quý đầu năm 2021, EVN đã thực hiện đấu thầu qua mạng 
hơn 12.000 gói thầu, giúp tiết kiệm khoảng 3,8 nghìn tỉ đồng, xấp xỉ giá 
trị tiết kiệm của cả năm 2020 (khoảng 4 nghìn tỉ đồng).

 Từ tháng 11/2021, Tổng công ty Phát điện 1 sẽ đưa vào sử dụng 
ứng dụng “Quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của 
EVNGENCO 1” trên thiết bị thông minh. Ứng dụng dành cho CBCNV 
tổng công ty.

 Ngày 27/10, Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức hội thảo trực tuyến 
về công tác chuyển đổi số trung tâm giám sát vận hành từ xa. Hội 
thảo được tổ chức với mục tiêu tìm ra giải pháp tối ưu và định hướng áp 
dụng chuyển đổi số đối với công tác giám sát, điều hành.

đầu Tư - Xây dựng
 Ngày 31/10, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung 

(thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị 
liên quan đóng điện máy biến áp AT2 - 450MVA của TBA 500kV Nghi 
Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Qua đó hoàn thành toàn bộ công trình trạm biến 
áp 500kV giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

 Công ty Điện lực Cà Mau (thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Nam) và các đơn vị liên quan vừa đóng điện, đưa vào vận hành công 
trình đường dây 110kV Nhà máy Điện gió Khai Long - Trạm 110kV 
Năm Căn (đoạn Ngọc Hiển – Rạch Gốc) và Trạm biến áp 110kV Rạch 
Gốc. Đây là các công trình giải phóng nguồn điện gió tỉnh Cà Mau và 
cung cấp điện cho địa bàn huyện Ngọc Hiển và lân cận.

Thông tin quản lý
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kinh doanh - dịch Vụ khách hàng
 Trong 2 ngày 26-27/10, EVN tổ chức hội nghị hướng dẫn thực 

hiện Quy định về các dịch vụ điện và quy trình kinh doanh điện 
năng trong toàn EVN. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các tổng 
công ty/công ty điện lực trên toàn quốc.

 Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và VNPT TP. Hồ Chí Minh 
vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Qua đó, góp phần đẩy 
mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
và công nghệ số để phục vụ khách hàng.

năng Lượng Tái Tạo
 42/106 nhà máy điện gió 

đã được công nhận vận hành 
thương mại COD, với tổng công 
suất 2.131,3 MW. Đây là con 
số được cập nhật đến ngày 
29/10/2021, trước mốc kết thúc 
giá ưu đãi điện gió theo Quyết 
định số 39/2018/QĐ-TTg (ngày 
31/10/2021)
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Bản tin EVn

Tin tham khảo

- Để đảm bảo an ninh năng lượng, không nên phụ thuộc vào nguồn 
điện “đỏng đảnh” gió và mặt trời... xem chi tiết

- EVN tiết kiệm hiệu quả nguồn lực nhờ đấu thầu qua mạng... xem chi tiết

- Thủy điện Trị An: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Xô... xem chi tiết

- EVNHANOI đột phá với công nghệ đo xa giúp minh bạch chỉ số điện... 
xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/De-dam-bao-an-ninh-nang-luong-khong-nen-phu-thuoc-vao-nguon-dien-dong-danh-gio-va-mat-troi-6-12-29346.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-tiet-kiem-hieu-qua-nguon-luc-nho-dau-thau-qua-mang-6-12-29374.aspx
https://nhandantv.vn/nnnx-thuy-dien-tri-an-bieu-tuong-cua-tinh-huu-nghi-viet-xo-d187617.htm
https://plo.vn/do-thi/evnhanoi-dot-pha-voi-cong-nghe-do-xa-giup-minh-bach-chi-so-dien-1024546.html

