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Số 49 - năm 2021

Tin tức
ĐẢNG UỶ EVN THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÁN BỘ TOÀN QUỐC 
VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Hội nghị do Bộ Chính trị tổ chức ngày 9/12, kết nối tới hơn 13.000 
điểm cầu trong cả nước, trong đó có điểm cầu Đảng uỷ EVN. Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được phổ biến, quán triệt những nội dung chủ yếu 
về Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW 
của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy 
định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không 
được làm…
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LỄ TRIỂN KHAI THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY 
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH 1

Lễ triển khai thi công dự án được tổ chức ngày 13/12, tại tỉnh Quảng 
Bình. Công trình có tổng mức đầu tư 41.130 tỷ đồng, được xây dựng tại 
thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Dự án gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, được trang 
bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi, đạt mục tiêu 
hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy 
chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu 
chuẩn của Ngân hàng Thế giới áp dụng.

Dự kiến, sau khi công trình hoàn thành và đi vào vận hành từ năm 2025, 
sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,4 tỷ kWh điện mỗi năm.

EVN CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT VIỆC CHĂM LO, ĐẢM BẢO CHẾ ĐỘ 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Là đề nghị của ông Ngọ Duy Hiểu - 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam tại Hội nghị người lao động 
EVN năm 2021, diễn ra ngày 10/12 
theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cũng đề nghị 
các cấp ủy đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong EVN 
đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Tập 
đoàn một cách cụ thể, thiết thực đến người lao động.

Các đại biểu cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 
2021 - 2023 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021.



3

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP 
3 PHA 500KV- 467MVA DỰ PHÒNG CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 
LAI CHÂU VÀ SƠN LA

Tại hội nghị diễn ra ngày 8/12, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 
đánh giá, việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt thành công MBA trên đã giúp tiết 
kiệm chi phí mua thiết bị nước ngoài, làm tăng hiệu quả đầu tư các dự án 
và tạo cơ sở vững chắc đối với sự vận hành an toàn, ổn định của 2 nhà 
máy; đồng thời là mốc đánh dấu sự trưởng thành của ngành chế tạo thiết 
bị điện trong nước.

Nhân dịp này, các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chế tạo, 
lắp đặt, vận hành máy biến áp 3 pha 500kV- 467MVA dự phòng cho 2 NMTĐ 
Lai Châu và Sơn La đã được tập đoàn biểu dương, khen thưởng.

EVN NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP NHẬN GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP 
CHUYỂN ĐỔI SỐ XUẤT SẮC”

Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 
2021” do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, ngày 9/12 tại Hà Nội. 
Đây là lần thứ 3 liên tiếp EVN được vinh danh là “Doanh nghiệp chuyển 
đổi số xuất sắc”, sau các năm 2019 và 2020.

Các giải pháp ứng dụng tiêu biểu về chuyển đổi số giúp EVN trở thành 
doanh nghiệp số xuất sắc năm 2021 đã được Ban Tổ chức vinh danh 
gồm: phần mềm Cổng thông tin điện tử (EVNPortal) hỗ trợ Chương trình 
cải cách hành chính EVN; phần mềm Cung cấp Dịch vụ điện theo phương 
thức giao dịch điện tử.

Tại sự kiện này, Tổng 
công ty Phát điện 3 - CTCP 
và Công ty Viễn thông Điện 
lực và Công nghệ thông tin 
cũng đã được vinh danh 
với các hạng mục “Doanh 
nghiệp sở hữu sản phẩm 
và giải pháp chuyển đổi số 
tiêu biểu”.
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EVN THAM GIA DIỄN ĐÀN QUỐC GIA PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ III

Tham luận với chủ đề “Công nghệ số trong quản lý và phát triển lĩnh 
vực năng lượng”, tại phiên thảo luận ngày 11/12, Phó Tổng giám đốc 
EVN Võ Quang Lâm cho biết, EVN đặt mục tiêu cung cấp các dịch vụ 
điện lực thành hành trình trải nghiệm của khách hàng; xây dựng hệ sinh 
thái trải nghiệm cho CBCNV tập đoàn, để công tác chuyển đổi số được 
thực hiện nhanh hơn, có thể chia sẻ, kết nối với các doanh nghiệp, đơn 
vị khác trong một nền kinh tế chia sẻ.

EVN THAM DỰ HỘI NGHỊ “GIỮ VỮNG MỐI LIÊN KẾT ĐẢM BẢO CHUỖI 
CUNG ỨNG HÀNG VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI 
VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Tại hội nghị do Bộ Công Thương 
tổ chức, diễn ra ngày 8/12 tại Hà Nội, 
Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang 
Lâm khẳng định, EVN đã và đang 
thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo 
điện an toàn, ổn định, góp phần giữ 
vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung 
ứng hàng hóa.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tập đoàn cũng chia sẻ quá trình tái cấu trúc 
ngành Điện theo hướng cạnh tranh, hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi 
số để phục vụ khách hàng…

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA EVN 
ĐẾN HẾT THÁNG 11/2021

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; đặc biệt đã đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ họp thứ II Quốc hội 
khóa XV và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở tại nhiều tỉnh miền 
Trung - Tây Nguyên.
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Tháng 
11/2021

Luỹ kế 11 tháng 
năm 2021

So với 11 tháng 
cùng kỳ năm 2020

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ 
thống (tỉ kWh) 20,71 233,67 + 3,6%

Sản lượng điện thương phẩm toàn 
hệ thống (tỉ kWh) 19,03 206,59 + 3,92%

Sản lượng điện truyền tải 
(tỉ kWh) 15,92 184,01 - 1,7%

Tỉ lệ tiền điện thanh toán không 
dùng tiền mặt (%) 94,72

Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền 
điện không dùng tiền mặt (%) 81,45

Một số kết quả cụ thể:

9.707 ĐƠN VỊ MÁU ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG GÓP THÔNG QUA 
“TUẦN LỄ HỒNG EVN” LẦN THỨ VIII

Đây là kết quả đóng góp cho “ngân hàng máu” trên toàn quốc của 
các đơn vị toàn Tập đoàn trong một tuần diễn ra chương trình (từ ngày 
6 - 12/12) với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, nhân viên EVN cùng 
người thân.

Chương trình đã được tổ chức đảm bảo tuân thủ các điều kiện phòng, 
chống dịch COVID-19.

7 năm qua, hơn 64.100 đơn vị máu đã được người EVN hiến tặng 
vào "ngân hàng máu" để cứu chữa cho người bệnh.
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Thông tin quản lý

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG EVN
 Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP vừa tổ chức hai cuộc thi trắc 

nghiệm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
và Tổng công ty Phát điện 2” qua phần mềm E-learning và cuộc thi viết 
“EVNGENCO 2 với lĩnh vực chuyển đổi số” dành cho CBCNV Tổng công 
ty. Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày 
truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12).

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
 Lũy kế 11 tháng năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn 

vị đã khởi công 119 công trình lưới điện 110 - 500kV; bên cạnh đó đã 
hoàn thành đóng điện 110 công trình lưới điện 110-500 kV, trong đó 
gồm 9 công trình 500 kV, 20 công trình 220 kV và 81 công trình 110 kV.

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
 Luỹ kế 11 tháng năm 2021, EVN đã tiếp nhận và phục vụ hơn 13,9 

triệu yêu cầu của khách hàng; trong đó có tới 99,66% số yêu cầu của 
khách hàng được thực hiện trên các kênh tổng đài, trực tuyến.
 Gần 3.000 khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhận được 

các cuộc gọi mạo danh điện lực. Đây là thống kê của Tổng công ty Điện 
lực TP Hồ Chí Minh từ thời điểm cuối tháng 4 đến đầu tháng 12/2021. 

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 Sẽ có 3 lớp kiến trúc hệ thống viễn thông của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam. Đây là một trong những nội dung chính tại Quyết định số 111/
QĐ-EVN (ngày 29/11/2021) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê 
duyệt Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều 
hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, tính đến 2030.

TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
 4 công trình, đề tài sáng tạo của Đoàn thanh niên Công ty Truyền 

tải điện 2 (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia) và Đoàn thanh niên 
Công ty Nhiệt điện Thái Bình vừa được trao giải thưởng “Đổi mới sáng tạo 
phát triển doanh nghiệp”. Giải thưởng do Đoàn khối Doanh nghiệp Trung 
ương trao tặng, ngày 7/12 tại Hà Nội.
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Tin tham khảo

- Liên kết lưới điện truyền tải trong khu vực: Giải pháp phù hợp để đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia... xem chi tiết

- EVN có quy định mới về các dịch vụ điện, khách hàng cần lưu ý điều gì?... 
xem chi tiết

- EVN ứng dụng công nghệ số khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai... 
xem chi tiết

* Cụm tin hoạt động Tháng Tri ân khách hàng năm 2021:
 Từ ngày 6-17/12, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP. Hồ 

Chí Minh tổ chức khánh thành và trao tặng hệ thống điện mặt trời mái 
nhà cho các làng trẻ SOS, trung tâm nuôi dưỡng, các mái ấm, nhà bảo 
trợ thanh thiếu nhi… trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với tổng công suất 
26kWp, tổng vốn đầu tư 356 triệu đồng.
 6 suất học bổng (mỗi suất có giá trị 24 triệu đồng/năm) vừa được 

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trao tặng cho 6 em học sinh trường 
THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hồ Chí Minh) có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn do đại dịch COVID-19. Hoạt động này nằm trong chương trình bảo 
trợ học phí “EVNHCMC cùng em đến trường”.
 4 “phòng máy xanh” (với đầy đủ các trang thiết bị máy vi tính, tivi, 

wifi…), với tổng trị giá 425 triệu đồng vừa được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc trao tặng cho 4 trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn (tỉnh 
Tuyên Quang).
 Tổng công ty Phát điện 2 vừa trao tặng 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì 

người nghèo” của tỉnh Ninh Thuận. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng 
cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.

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

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-ung-dung-cong-nghe-so-khac-phuc-nhanh-cac-su-co-do-thien-tai-6-12-29636.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-co-quy-dinh-moi-ve-cac-dich-vu-dien-khach-hang-can-luu-y-dieu-gi-6-12-29637.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Lien-ket-luoi-dien-truyen-tai-trong-khu-vuc-Giai-phap-phu-hop-de-dam-bao-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-6-12-29662.aspx

