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Số 44 - năm 2021

Tin tức

Cả nướC Có 84 nhà máy điện gió đã vận hành Thương mại
Thời gian qua đã có 106 nhà máy 

điện gió đăng ký đóng điện và hòa lưới, 
thử nghiệm, đề nghị công nhận vận 
hành thương mại (COD). Đến hết ngày 
31/10/2021, có 69 nhà máy với tổng công 
suất 3.298,95MW được công nhận COD. 

Nếu bao gồm cả 15 nhà máy điện gió đã được công nhận COD và vận 
hành từ trước đây, thì trong hệ thống điện quốc gia có tổng cộng 84 nhà 
máy điện gió với tổng công suất 3.980,27MW được công nhận COD.

TỔng giám đỐC Evn ChỈ đạO, đÔn đỐC TiẾn đỘ Thi CÔng 
DỰ án đường Dây 500kv vân PhOng - vĩnh Tân

Ngày 4/11, tại buổi làm việc với Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các 
đơn vị liên quan, Tổng giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân yêu cầu các lực lượng nhà thầu, 
tư vấn,… khẩn trương bổ sung nhân lực, máy 
móc, tăng ca kíp.

EVNNPT cần rút ngắn thời gian thanh quyết 
toán sau khi nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, để tạo 

động lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Toàn công trường đảm bảo an toàn tuyệt 
đối cho CBCNV trong phòng chống dịch COVID-19. 
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Evn đượC Tặng Bằng khEn Của Thủ Tướng Chính Phủ vì 
Có nhiều Thành TíCh TrOng Phòng ChỐng DịCh COviD-19

EVN là một trong 25 tập thể, cá nhân 
được tặng Bằng khen, theo Quyết 
định 1852/QĐ-TTg ngày 3/11/2021 
của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 2 năm trở lại đây, EVN 
đã thể hiện vai trò tiên phong của 
doanh nghiệp nhà nước chung tay 
đẩy lùi dịch bệnh, với việc chủ động 
báo cáo Bộ Công Thương, Chính 
phủ cho phép thực hiện giảm giá điện, tiền điện tổng số 5 đợt (tổng số 
tiền hơn 16.950 tỉ đồng).

Tính riêng từ cuối tháng 4/2021 đến nay, EVN và các đơn vị thành viên 
đã ủng hộ khoảng 560 tỉ đồng hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch, 
ủng hộ 24.000 máy tính (tương ứng 60 tỉ đồng) cho chương trình “Sóng 
và máy tính cho em”,…

Evn và Trường đại họC rmiT hỘi ThảO TrỰC TuyẾn về 
Chuyển đỔi sỐ

Chương trình diễn ra ngày 3/11, kết nối tới hơn 1.000 điểm cầu trong 
toàn tập đoàn với các diễn giả thuộc Đại học RMIT (Australia). 

Hội thảo cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích về chuyển đổi số cho 
EVN. Hai bên đều bày tỏ mong muốn sẽ trở thành đối tác quan trọng của 
nhau, tiếp tục hợp tác sâu hơn trong quá trình chuyển đổi số của EVN.

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-to-chuc-hoi-thao-truc-tuyen-ve-chuyen-doi-so-voi-Truong-Dai-hoc-RMIT-Uc-6-12-29441.aspx
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Thông tin quản lý
đầu Tư - Xây DỰng
 Đến ngày 3/11, đã hoàn thành 

bàn giao mặt bằng 100% vị trí móng 
cột dự án đường dây 500kV mạch 3 
(đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc 
Sỏi) cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, 
phần hành lang tuyến mới bàn giao 
được hơn 90%. 
 Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng 

công ty Điện lực miền Nam mới khởi công được 7 công trình và đóng 
điện 7 công trình lưới điện 110kV. Dự kiến đến cuối năm 2021, EVNSPC 
hoàn thành 29 công trình lưới điện 110kV, trong đó có 27 công trình nằm 
trong kế hoạch được giao.

 sản XuấT - Truyền Tải
 Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản 

số 6646/BTNMT-TNN (ngày 1/11/2021) điều chỉnh 
chế độ vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình 
từ ngày nay đến đầu năm 2022. Trong đó, nhà 
máy có thể ngừng vận hành phát điện trong các chu 

kỳ thấp điểm của phụ tải (từ 21h hôm trước đến 6h 
sáng hôm sau), ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết.

kinh DOanh - DịCh vụ kháCh hàng
 Mỗi CBCNV cần quyết tâm cao để đổi mới, nâng cao chất lượng dịch 

vụ khách hàng -  Đây là một trong những yêu cầu của Phó Tổng giám đốc 
EVN Võ Quang Lâm tại cuộc họp trực tuyến triển khai kế hoạch kinh doanh 
và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021 – 2025. Cuộc họp diễn ra ngày 3/11.
 Tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh được Tổng công ty Điện 

lực TP Hồ Chí Minh thử nghiệm từ ngày 6/11, đáp ứng đầy đủ các hình 
thức giao tiếp phổ biến hiện nay như thoại, văn bản (text), tin nhắn, thoại 
có hình ảnh (video call). 
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TruyềN ThôNg - QuaN hệ cộNg đồNg
 3 tỉ đồng/tỉnh là số tiền mà Tổng công ty Điện lực miền Nam ủng hộ 

8 tỉnh: An Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, 
Cà Mau, Hậu Giang, nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
Qua đó, nâng tổng số tiền mà tổng công ty đã hỗ trợ 19 tỉnh, thành phía 
Nam lên 57 tỉ đồng.
 74 chiếc giường tầng (tổng trị giá 150 triệu đồng) vừa được Công ty 

Thủy điện Bản Vẽ (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) trao tặng cho 2 trường 
tiểu học Mai Sơn và Hữu Khuông (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), 
nhằm tạo điều kiện sinh hoạt, học tập cho các em học sinh nghèo nơi đây.

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

- Chuyển đổi số để “con tàu” EVN dẫn dắt các doanh nghiệp cùng phát 
triển… xem chi tiết

- EVN quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số… 
xem chi tiết

- Chuyển đổi số - người lao động có lo mất việc làm… xem chi tiết
- “Nở rộ” các sáng kiến số trong phòng chống dịch COVID-19… xem chi tiết
- EVN sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022… xem chi tiết

https://petrotimes.vn/bai-5-evn-se-co-ban-hoan-thanh-chuyen-doi-so-vao-nam-2022-631927.html
https://petrotimes.vn/bai-4-no-ro-cac-sang-kien-so-trong-phong-chong-dich-covid-19-631840.html
https://petrotimes.vn/bai-3-chuyen-doi-so-nguoi-lao-dong-co-lo-mat-viec-lam-631797.html
https://petrotimes.vn/bai-2-evn-quyet-tam-cao-va-hanh-dong-manh-me-trong-cong-cuoc-chuyen-doi-so-631466.html
https://petrotimes.vn/chuyen-doi-so-de-con-tau-evn-dan-dat-cac-doanh-nghiep-cung-phat-trien-bai-1-631463.html
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