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Số 25 - năm 2021

Tin tức

Tập đoàn điện lực ViệT nam (EVn) Trao đổi các hợp đồng 
mua bán điện Với các chủ đầu Tư nhà máy Thủy điện Tại lào

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tham dự 
buổi Lễ và trao đổi các hợp đồng mua bán điện giữa EVN với các chủ 
đầu tư nhà máy thủy điện tại Lào, dưới dự chứng kiến của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. 

Cụ thể, EVN đã trao đổi hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn 
Phongsubthavy đối với cụm nhà máy thủy điện Nậm Yeuang, các nhà 
máy thủy điện Nậm Mô 2, Nậm Tài, Nậm Sak, Nậm Sao, Nậm Chao. 

Đồng thời, trao đổi hợp đồng mua bán điện với Công ty Kong Sup 
Hydro Development Nam Neun 1 and Nam Neun 3 đối với Nhà máy Thủy 
điện Nậm Nơn 1.

Số 35 - năm 2021

Tin tức

Hỗ Trợ vậT Tư y Tế cấp bácH đợT 2 cHo các đơn vị của Evn 
ở pHía nam

Ngày 3/9, hơn 2.700 túi thuốc, 6.500 bộ kit test nhanh COVID-19, 
2.500 máy đo SpO2 cùng 360 máy khí dung do Tổng công ty Điện lực 
TP Hà Nội và Tổng công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ đã được giao cho 
các đầu mối là Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và Tổng công 
ty Điện lực miền Nam, để tiếp tục phân phát đến 12 đơn vị khác của 
EVN tại khu vực.

Đây tiếp tục là sự hỗ trợ kịp thời, cần thiết cho các CBCNV là F0, 
nhằm giải quyết khó khăn về tiếp cận nguồn thuốc và vật tư y tế tại TP. 
Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam trong khi dịch bệnh vẫn hết 
sức căng thẳng.
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Evn pHối Hợp với bệnH viện 199 Hỗ Trợ Tư vấn y Tế cHo cbcnv
Cùng với Tổ tư vấn COVID-19 

EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
còn phối hợp với Bệnh viện 199 (Bộ 
Công an) để hỗ trợ tư vấn chuyên 
môn y tế cho CBCNV trong thời 
gian từ 1/9/2021 - 30/10/2021.

Các kênh thông tin liên lạc tư vấn của bệnh viện:
 Qua website: http://www.benhvien199.vn
 Qua số hotline của bệnh viện: 1900986868
 Qua nhóm facebook: https://www.facebook.com/benhvien199
 Qua App: hướng dẫn cài đặt trên website của Bệnh viện.

pHáT động đợT THi đua đặc biệT: 
cbcnv Tập đoàn điện lực việT nam đoàn kếT, cHung sức, 
đồng lòng THi đua pHòng, cHống và cHiến THắng đại dịcH covid-19

7 nội dung thi đua trọng tâm được phát động trong Chỉ thị liên tịch 
số 5345/CTLT-EVN-CĐ ngày 31/8/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phong trào thi đua nhằm mục tiêu sớm ổn định tình hình, đưa hoạt 
động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trở lại trạng thái 
bình thường mới.

Nội dung chi tiết Chỉ thị liên tịch tại đây.

cung cấp điện an Toàn, ổn địnH Trong dịp Quốc kHánH 2/9
Bình quân 4 ngày nghỉ lễ, công 

suất đỉnh của hệ thống điện toàn 
quốc là 27.200MW, giảm 18% so với 
trung bình ngày của tháng 8/2021, 
đồng thời giảm 4% so với cùng kỳ 
nghỉ lễ năm trước. 

http://www.congdoandlvn.org.vn/d4/news/EVN-Phat-dong-phong-trao-thi-dua-doan-ket-chung-suc-dong-long-thi-dua-phong-chong-va-chien-thang-dai-dich-Covid-19-1-11307.aspx
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Mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn quốc dịp này là 577 triệu 
kWh, giảm 16% so với trung bình ngày của tháng 8/2021, đồng thời 
cũng giảm 4% so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước.

Ở miền Nam, mức tiêu thụ điện trong dịp lễ cũng thấp hơn khoảng 
12% so với trung bình ngày của tháng 8/2021 và giảm 3% so với cùng 
nghỉ lễ năm 2020.

Evn THam dự Hội ngHị Hội đồng các lÃnH đạo ngànH điện 
kHu vực đÔng nam á (Hapua) lẦn THứ 37

Hội nghị diễn ra sáng 6/9, do Tập đoàn 
Điện lực Thái Lan - Chủ tịch HAPUA 
đương nhiệm - chủ trì tổ chức. Đoàn đại 
biểu Việt Nam do ông Nguyễn Tài Anh - 
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự 
trực tuyến từ Hà Nội. 

Hội nghị đã thảo luận về những hoạt động thuộc chiến lược hợp 
tác trong lĩnh vực năng lượng giữa các nước ASEAN. Bên cạnh đó, 
Uỷ ban Thư ký HAPUA cũng thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị 
HAPUA lần thứ 37.

Cũng tại hội nghị này, Việt Nam chính thức tiếp nhận vị trí Chủ tịch 
HAPUA nhiệm kỳ tiếp theo. Lần gần đây nhất Việt Nam giữ vai trò Chủ 
tịch HAPUA là giai đoạn 2011 - 2012.

THêm 3 nHà máy điện gió được cÔng nHận ngày vận HànH 
THương mại (cod) Trong THáng 8

Tổng công suất 3 nhà máy mới được công nhận COD là 48,8MW, gồm: 
dự án điện gió Hoà Bình 1 giai đoạn 2, Số 5 Ninh Thuận và điện gió 7A.

Qua đó, nâng tổng số lượng dự án nhà máy điện gió vào vận hành 
thương mại đến cuối tháng 8/2021 là 24 nhà máy, tổng công suất là 
963MW. 
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Thông tin quản lý

cHuyển đổi số Trong Evn
 Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa phát động cuộc thi viết về 

chuyển đổi số dành cho CBCNV tổng công ty. Cuộc thi diễn ra từ 1/9 - 
15/11, dự kiến trao giải trong tháng 12/2021.
 Công ty Thuỷ điện A Vương (thuộc Tổng công ty Phát điện 2) đã 

nghiên cứu, phát triển và đưa vào vận hành phần mềm tự động cập 
nhật và báo cáo số liệu vận hành hồ chứa Thuỷ điện A Vương. Đây là 
công cụ hữu hiệu, góp phần hỗ trợ tốt hơn công tác vận hành xả nước 
điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ.

đẦu Tư - Xây dựng
 Công trình nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV 

trạm nghiền xi măng Long Sơn (tỉnh Thanh Hoá) được đóng điện thành 
công ngày 31/8, sau 1 tháng thi công. Dự án do Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư trên 68 tỉ đồng, cấp điện cho 
phụ tải nhà máy trạm nghiền xi măng Long Sơn.
 Đến năm 2030 sẽ cơ bản ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nội 

thành TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch 
triển khai xây dựng Đề án Ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn 
thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021-2030), được Hội đồng 
thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh thông qua tháng 6/2021.

kinH doanH - dịcH vụ kHácH Hàng
 Ngay sau khi TP Hà Nội công bố phân chia 3 vùng phòng chống 

dịch COVID-19 từ ngày 6/9, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã tiến 
hành lập phương án, tiến hành cấp điện và đảm bảo nguồn điện 24/24h 
tại 39 chốt chống dịch trên địa bàn Thủ đô.
 Ngày 5/9, Điện lực Tân Uyên (thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) 

vừa hoàn tất đóng điện đường dây 22kV và TBA III-180kVA cấp điện 
cho Nhà máy sản xuất oxy mini di động do Công ty CP Đại Nam tài trợ. 
Công trình được đơn vị thi công “thần tốc” (sau hơn 5 giờ) và bàn giao 
cho Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên chịu trách nhiệm vận hành, phục vụ 
công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
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an Toàn điện
 Gần 1.000 CBCNV EVN vừa tham gia tập huấn trực tuyến về hệ thống 

quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001. 
Buổi đào tạo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học An 
toàn vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức ngày 31/8.

Truyền THÔng - Quan Hệ cộng đồng
* Chùm tin ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:
 1.700 khẩu trang và 500 bộ đồ bảo hộ y tế, với tổng trị giá hơn 

150 triệu đồng vừa được Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp Báo 
Tiền Phong trao tặng cho Bệnh viện Chợ Rẫy. 
 Ngày 3/9, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) 

và Tổng công ty Điện lực miền Nam đã trao tặng 100 bộ máy tính và 
100 máy in cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 
trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, 
EVNHCMC trao tặng thêm 500 bộ đồ bảo hộ, 480 kính chống giọt bắn, 
1.920 khẩu trang N.95 cho Trung tâm.
 4,27 tỉ đồng là tổng số tiền mà tập thể CBCNV Tổng công ty Điện 

lực miền Trung đóng góp ủng hộ đồng nghiệp tại các đơn vị phía Nam 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

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
- Hệ thống điện quốc gia có đáp ứng được cho các trạm sạc xe điện?... 

xem chi tiết
- Chùm ảnh: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phối hợp đảm bảo điện cho 

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Hà Nội... xem chi tiết
- Chùm ảnh: Trên những công trình điện trọng điểm cuối tháng 8... 

xem chi tiết
- Nối tiếp tiếng gọi sông Đà trên công trường thủy điện Hòa Bình mở rộng: 

Bài 1 - Vang mãi bản tình ca hữu nghị Việt Nam - Liên Xô... xem chi tiết

http://www.baohoabinh.com.vn/220/156430/Noi-tiep-tieng-goi-song-Da-tren-cong-truong-thuy-dien-Hoa-Binh-mo-rong.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-Tren-nhung-cong-trinh-dien-trong-diem-cuoi-thang-8-20-199-28879.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-Tong-cong-ty-Dien-luc-TP-Ha-Noi-phoi-hop-dam-bao-dien-cho-Benh-vien-da-chien-dieu-tri-COVID-19-20-199-28934.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/He-thong-dien-quoc-gia-co-dap-ung-duoc-cho-cac-tram-sac-xe-dien-6-12-28956.aspx

