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Tin tức

EVN tham gia ủng hộ 24.000 bộ máy tính cho chương trình
“Sóng và máy tính cho em”
Số lượng máy tính này tương đương số tiền 60 tỷ đồng, được Tập đoàn
Điện lực Quốc gia Việt Nam tham gia ủng hộ tại Lễ phát động trực tuyến
của Chính phủ, tối 12/9.
Từ cuối tháng 4 đến nay, dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của
dịch COVID-19, nhưng toàn EVN đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt
động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên cả nước, với tổng số
tiền khoảng 560 tỉ đồng.
Trong 2 năm qua, Tập đoàn cũng đã 5 lần thực hiện giảm giá điện, giảm
tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với tổng số tiền hơn
16.950 tỷ đồng.
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Tổng giám đốc EVN đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng
dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân
Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám
đốc EVN đã họp trực tuyến với lãnh
đạo tỉnh Khánh Hoà (ngày 9/9) và
tỉnh Ninh Thuận (ngày 10/9) để kiến
nghị các địa phương tăng tốc giải
quyết vướng mắc trong bồi thường,
giải phóng mặt bằng cho dự án.
Cụ thể, các tỉnh cần hoàn thành
bàn giao mặt bằng vị trí móng trong
năm 2021, hành lang tuyến muộn nhất trong tháng 6/2022. Lãnh đạo các
tỉnh đều thống nhất về kiến nghị của EVN, đồng thời giao các cơ quan chức
năng liên quan hỗ trợ tối đa EVN/EVNNPT hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Thúc đẩy mở rộng kết nối lưới điện theo cơ chế hợp tác
Mekong - Lan Thương
Đây là một trong những ý kiến của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn
Hải tại Diễn đàn kết nối lưới điện Mekong - Lan Thương 2021. Sự kiện diễn
ra ngày 11/9 theo hình thức trực tuyến.
Diễn đàn do Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đăng
cai tổ chức, với sự tham gia của ngành Điện các quốc gia thuộc cơ chế
hợp tác Mekong - Lan Thương (Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, Lào,
Campuchia, Thái Lan).
Thời gian tới, ngành Điện Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi điện và nhập khẩu
điện từ các nước trong khu vực, nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn cung
cấp năng lượng cho Việt Nam và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia.
Bão CONSON không ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện
Các hồ chứa thuỷ điện của EVN tại miền Trung, cùng hệ thống lưới điện
truyền tải vận hành bình thường.
Do ảnh hưởng của bão, khoảng 2,25% phụ tải của Tổng công ty Điện
lực miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung tại các tỉnh, thành
phố: Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
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Đến 7h ngày 13/9, các điện lực đã cơ bản khôi phục cấp điện cho những
khách hàng bị ảnh hưởng, trừ khu vực vẫn còn đang ngập lụt hoặc chưa
đảm bảo điều kiện an toàn.

EVN tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến
chuyển đổi số
Cuộc thi được tổ chức từ ngày 10/9 - 10/12/2021 trên nhóm Facebook
Đồng nghiệp EVN, chia thành 3 đợt.
Bên cạnh mục tiêu tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến, đây là hoạt động truyền
thông tinh thần chuyển đổi số của EVN đến từng người lao động; khơi gợi
tinh thần đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số toàn Tập đoàn.
Dự kiến, kết quả cuộc thi và các giải thưởng sẽ được công bố vào dịp
kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/2021).
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Thông tin quản lý
Một số thông tin chính về sản xuất - kinh doanh của EVN trong
tháng 8/2021
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Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
 Chùm tin các đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19:
 Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vừa trao tặng 350 triệu đồng
(tương đương 14.000 suất ăn) cho chương trình “Hà Nội nghĩa tình:
Triệu bữa cơm - Tấm lòng người Thợ điện Thủ đô” do Thành đoàn
Hà Nội phát động, nhằm chung tay hỗ trợ bệnh nhân, người lao động
nghèo, sinh viên khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
 33 tỉ đồng là tổng số tiền mà Tổng công ty Điện lực miền Nam ủng
hộ cho 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (3 tỉ đồng/địa phương) để
đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch.
 Ngày 10/9, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP đã trao 3 tỉ đồng hỗ
trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Cần Thơ, nâng tổng kinh
phí mà tổng công ty và các đơn vị thành viên đã hỗ trợ cho công tác
phòng, chống dịch bệnh trên cả nước lên hơn 27,6 tỷ đồng.
 Ngày 5/9, Tổng công ty Điện
lực TP. Hồ Chí Minh trao tặng
nhiều trang thiết bị thiết yếu
(trang phục bảo hộ, khẩu trang
N95 & 3M-1860, kính chống tia
giọt bắn) cho Bệnh viện dã chiến
truyền nhiễm số 5G (Học viện
Quân y, Bộ Quốc phòng), phục
vụ công tác điều trị bệnh nhân
COVID-19 mức độ nặng trên địa
bàn TP Hồ Chí Minh.

Tin tham khảo
- Chùm ảnh: EVNCPC khẩn trương khắc phục sự cố sau bão số 5... xem chi tiết
- Infographic: Một số khuyến cáo về an toàn điện cho trẻ nhỏ... xem chi tiết
- Sẽ dùng AI để “soi bất thường” trên đường dây truyền tải... xem chi tiết
Bản tin EVN
Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
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