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Tin tức

EVN và AFD ký thỏa ước tín dụng trị giá 70 triệu EUR cho
dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng
Sự kiện diễn ra ngày 10/11, tại Hà Nội. Đây là khoản vay ưu đãi
không bảo lãnh Chính phủ có giá trị tương đương 1.900 tỉ đồng, chiếm
khoảng 20% tổng mức vốn đầu tư dự án. Việc ký kết thỏa ước tín dụng
này một lần nữa thể hiện mối quan hệ hợp tác lâu dài, tốt đẹp và tin cậy
của hai bên.
Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và các dự án thủy điện
mở rộng khác đều nằm trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và
bền vững của EVN, qua đó không chỉ tăng cường công suất thủy điện,
mà còn tăng cường tính bền vững và hiệu suất của hệ thống điện trong
bối cảnh năng lượng tái tạo phát triển rất mạnh thời gian qua.
1

EVN trao đổi với 2 doanh nghiệp của Lào về hợp tác
mua bán điện
Ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN họp trực tuyến với lãnh
đạo của Công ty Điện lực Lào (EDL) và Tổng công ty Phát điện Lào
(EDL-Gen) vào ngày 9/11.
EVN và EDL đã thống nhất việc mua bán điện từ Nhà máy Thủy điện
Nậm Ou 5 (240MW), Nậm Ngum 4 (240MW) về Việt Nam, để EVN báo
cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.
Với EDL-Gen, EVN đã trao đổi về việc mua bán điện từ các nhà máy
thủy điện đi vào vận hành trước ngày 31/12/2025; trong đó ưu tiên các
dự án đấu nối về phía Bắc Việt Nam.
Hợp tác mua bán điện giữa EVN và 2 doanh nghiệp này được xúc
tiến theo chủ trương hợp tác phát triển năng lượng giữa hai quốc gia.
EVN diễn tập an toàn thông tin lần 2 năm 2021
Buổi diễn tập được tổ chức
ngày 11/11, với sự tham gia của
các cán bộ chuyên trách an toàn
thông tin thuộc 24 đơn vị trong
toàn tập đoàn.
Đợt diễn tập này nhằm đào tạo
kỹ năng, thực hành quy trình ứng
cứu, xử lý sự cố theo quy định
của Nhà nước và các quy định
có liên quan của EVN.
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USAID (Hoa Kỳ) tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho EVN
Tại hội nghị trực tuyến ngày 10/11 giữa EVN, Cơ quan Phát triển
quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc
gia Hoa Kỳ (NREL) đã tổng kết, thảo luận, cho ý kiến về tình hình hợp
tác năm 2021; thống nhất kế hoạch hợp tác trong năm 2022.
Trong đó, USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ EVN về đào tạo, tính toán, dự báo
công suất phát của điện mặt trời mái nhà; tác động của xe điện đối với
hệ thống điện Việt Nam…
Một số kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của EVN
đến hết tháng 10/2021
Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng
chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển
kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân.
Tháng
10/2021

Lũy kế 10 tháng
năm 2021

So với 10 tháng
cùng kỳ 2020

Sản lượng điện sản xuất toàn
hệ thống (tỷ kWh)

20,28

212,65

+3,1%

Sản lượng điện thương phẩm
toàn EVN (tỷ kWh)

18,11

187,56

+3,85%

Sản lượng điện truyền tải
(tỷ kWh)

15,77

167,99

-1,8%

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền
điện không dùng tiền mặt (%)

77,99

Tỷ lệ tiền điện thanh toán
không dùng tiền mặt (%)

93,38

Thông tin quản lý
Đầu tư - Xây dựng
 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận phải bàn giao xong mặt bằng
hành lang tuyến xây dựng đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân
trong tháng 12/2021. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp
bách để đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt
điện BOT Vân Phong 1.
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 Trong 10 tháng của năm 2021, EVN và các đơn vị đã khởi công
98 công trình lưới điện; hoàn thành đóng điện 96 công trình lưới điện
110 - 500kV.
 Tính đến ngày 9/11, còn 25 khoảng néo thuộc dự án đường dây
500kV mạch 3 (đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi) thuộc 6/7 tỉnh
có đường dây đi qua chưa được địa phương bàn giao mặt bằng thi công.
Sản xuất - Truyền tải
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
 10 điểm trường vùng cao tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc
Kạn sẽ được Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện nhiều hoạt động
hỗ trợ từ nay đến hết tháng 12. Đây là kế hoạch Tháng Tri ân khách hàng
năm nay của tổng công ty, với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.
Công nghệ - Môi trường
 Tại buổi làm việc trực tuyến với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng
điện 2 ngày 11/11, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị đơn vị
sớm hoàn thiện đề án lắp đặt thiết bị lưu trữ điện năng tại các trung
tâm phụ tải khu vực phía Bắc.
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 4 phần mềm của EVN gồm: Hệ thống quản lý tài chính kế toán/
vật tư (ERP), quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS), văn phòng
số (Digital Office), quản lý thông tin khách hàng dùng điện (CMIS) đang
được giới thiệu tại triển lãm thực tế ảo về công nghiệp 4.0. Triển lãm
diễn ra từ ngày 9-30/11 theo hình thức trực tuyến, nằm trong Diễn đàn
cấp cao về Công nghiệp 4.0 năm 2021, do Ban Kinh tế Trung ương chủ
trì tổ chức.
 Tổng công ty Điện lực miền Trung có 4 công trình đạt Giải thưởng
Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (WIPO) năm 2020. Trong đó,
công trình “Nghiên cứu phát triển trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện theo
tiêu chuẩn chademo nhằm thúc đẩy, khuyến khích việc sử dụng ô tô
điện tại Việt Nam” đạt giải Nhất.
Năng lượng tái tạo
 Trung tâm Quản lý và Vận hành Nhà máy điện (thuộc Công ty Cổ
phần Tư vấn xây dựng điện 2) vừa nhận Giải thưởng “Quản lý và
vận hành xuất sắc”. Giải thưởng do Leader Associates - đơn vị truyền
thông năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới tổ chức.
Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
 Ngày 12/11, thay mặt EVN, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân
đã trao tặng 200 triệu đồng tới Quỹ khuyến học Trường Đại học Kinh tế
(thuộc Đại học Đà Nẵng) để hỗ trợ học bổng cho sinh viên của trường.
 Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP và Tổng công ty Điện lực miền
Nam vừa phối hợp với các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối cơ sở
Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ 98 học sinh tại
TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh
COVID-19. Mỗi em được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, cho đến khi hoàn
thành chương trình lớp 12.
Bản tin EVN
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
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