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Số 38 - năm 2021

Tin tức

Chuyển giao Đảng bộ Cơ sở Công Ty Tài Chính Cổ phần 
Điện lựC về TrựC ThuộC Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp hà nội

Hội nghị chuyển giao – tiếp nhận 
tổ chức Đảng và đảng viên diễn ra 
ngày 22/9, tại Hà Nội. 

Đảng bộ cơ sở Công ty Tài chính 
Cổ phần Điện lực (4 chi bộ, 45 đảng 
viên) được chuyển giao từ trực 
thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam về trực thuộc Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Hà Nội (thuộc Đảng 
bộ Thành phố Hà Nội), theo Quyết định số 309-QĐ/ĐUK ngày 21/7/2021 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Trước đó, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn đầu tư tại công ty từ 
tháng 11/2020.

Evn ủng hộ 500 Triệu Đồng hưởng ứng ĐợT Thi Đua ĐặC biệT 
“Cả nướC Đoàn KếT, Chung sứC, Chung lòng Thi Đua 
phòng, Chống và Chiến Thắng Đại DịCh CoviD-19"

Ngày 22/9, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ 
Tập đoàn đã trao biểu trưng ủng hộ số tiền này, tại lễ hưởng ứng do Đảng 
uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.
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Tính riêng trong đợt dịch bệnh bùng phát 
lần thứ 4 (từ cuối tháng 4/2021 tới nay), EVN 
và các đơn vị thành viên đã tích cực tham gia 
đóng góp, ủng hộ các hoạt động phòng, chống 
dịch COVID-19 trên cả nước với tổng giá trị 
khoảng 560 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, EVN đang triển khai đồng thời 
3 đợt giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thể hiện vai trò, 
trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp nhà nước với cộng đồng.

Evn Tạo mọi Điều Kiện Để EvniCT Khẳng Định vai Trò Trong 
giai Đoạn Tập Trung Chuyển Đổi số

Là khẳng định của Tổng giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân tại buổi làm việc với Công ty Viễn thông Điện 
lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), ngày 21/9.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu EVNICT 
tiếp tục nâng cao chất lượng các phần mềm do 
công ty xây dựng & triển khai; có cơ chế khuyến 
khích, phân loại, đãi ngộ các lập trình viên giỏi; 
thí điểm thu hút các sinh viên tài năng trong lĩnh 
vực CNTT về làm việc tại công ty…

Khởi Công xây Dựng Trạm biến áp 500Kv vân phong và 
Đấu nối (Khánh hòa)

Lễ khởi công dự án diễn ra ngày 26/9. Đây là công trình cấp bách trong 
Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia. Một trong những mục tiêu quan 
trọng đầu tư dự án là giải tỏa công suất của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân 
Phong 1 và các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, 
Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên.

Dự án cần hoàn thành không muộn hơn ngày 26/12/2022, theo cam kết 
của Hợp đồng mua bán điện và Hợp đồng BOT của Dự án Nhà máy Nhiệt 
điện BOT Vân Phong 1.
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CầN sử dụNg TiếT kiệm, hiệu quả NguồN NướC Từ CáC
hồ Thuỷ điệN

Đây là một trong những nội 
dung chính tại buổi làm việc 
của Phó Tổng giám đốc EVN 
Ngô Sơn Hải với Công ty CP 
Đầu tư nước sạch sông Đà, 
ngày 24/9. EVN đề nghị công 
ty này đẩy nhanh tiến độ triển 
khai những công trình, giải 
pháp lấy nước và không phụ 
thuộc vào việc vận hành của 
Thủy điện Hòa Bình.

Mùa mưa năm nay, lượng nước về các hồ thủy điện trên bậc thang sông 
Đà thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu vẫn tiếp tục đáp ứng các yêu cầu phát sinh 
để cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà, sẽ dẫn đến khả năng các hồ 
chứa không tích được đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực 
Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sắp tới (dự kiến cần 3,4 tỷ m3), cũng như 
đảm bảo nước trong các tháng mùa khô 2022.

hỗ Trợ khẩN Cấp đợT 3 Cho CbCNV bị ảNh hưởNg bởi dịCh 
CoVid-19

Theo các quyết định số 251/QĐ-CĐĐVN và 252/QĐ-CĐĐVN (ngày 
20/9/2021), Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ thêm gần 1,4 tỷ đồng cho 
những đoàn viên, người lao động trong tập đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp 
bởi đại dịch COVID-19.

Số tiền này được trích từ 2 nguồn, gồm: kinh phí ủng hộ phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nguồn tài chính 
công đoàn của Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Trước đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ cho CBCNV đợt 1 
ngày 12/8/2021 (tổng số 502 triệu đồng); đợt 2 ngày 7/9/2021 (tổng số 
1,816 tỷ đồng).
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Thông tin quản lý

ChuyểN đổi số TroNg EVN
 Hơn 500 cán bộ, chuyên gia và đội ngũ kỹ sư ASEAN của Tổng 

công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh vừa tham dự hội thảo quốc tế “Kiến trúc 
doanh nghiệp và kinh nghiệm chuyển đổi số”. Hội thảo được tổng công 
ty tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 22/9, nhằm trang bị kiến thức, 
kinh nghiệm chuyển đổi số cho đội ngũ CBCNV Tổng công ty.
 Từ tháng 6/2021, Công ty Truyền tải điện 2 (thuộc Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia) thử nghiệm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ 
thống camera quan sát đường dây 220 - 500kV để nâng cao hiệu quả 
công tác giám sát và quản lý vận hành. 

đầu Tư - xây dựNg
 Khoảng 4.800 tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự án cấp điện lưới 

quốc gia cho huyện Côn Đảo. Trong đó, 50% là vốn ngân sách và 50% 
còn lại do EVN tự thu xếp. Ngày 25/9, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng 
giám đốc EVN đã làm việc trực tuyến với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
để xúc tiến chuẩn bị đầu tư dự án.
 Ngày 20/9, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 và liên danh Tổng 

công ty Sông Đà – Kalika (Nepal) ký kết hợp đồng dịch vụ đầu tư tư vấn 
thiết kế các hạng mục thuộc gói thầu số 1 – Cụm đầu mối – Dự án Thủy 
điện Tanahu (Nepal). Đây là công trình đập cao nhất của Nepal, dự kiến 
khởi công trong năm 2021 và hoàn thành vào đầu năm 2025.

TruNg Tâm điều độ hệ ThốNg điệN quốC gia (a0) CôNg bố 
ThôNg TiN Về dự kiếN CôNg suấT huy độNg NguồN điệN 
Ngày hôm sau 

Từ ngày 27/9/2021, thông tin được đăng tải trên trang web của A0 (tại đây).

Số liệu được công bố vào cuối giờ chiều hàng ngày; theo từng loại hình 
nguồn điện vào các thời điểm: thấp điểm trưa và cao điểm chiều - tối. 

Ngoài ra, độc giả cũng có thể truy cập theo dõi số liệu qua trang web 
evn.com.vn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tại đây).

https://www.evn.com.vn/c3/nang-luong-tai-tao/Thong-tin-tinh-toan-van-hanh-he-thong-dien-141-170.aspx
https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/200/Cong-suat-huy-dong/default.aspx


5

Tin tham khảo

-  Chùm ảnh: CBCNV ngành Điện tại TP Hồ Chí Minh đảm bảo điện thông 
suốt giữa tâm dịch... xem chi tiết

- Quản lý công trình trong “mùa dịch”: Chuyện bây giờ mới kể... xem chi tiết

- Điện về làng Dao... xem chi tiết

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

sảN xuấT - TruyềN Tải
 Theo tính toán sơ bộ, chi phí mua điện của EVN năm 2021 có thể 

tăng tới khoảng 16.600 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2020, do những biến 
động của giá các nhiên liệu đầu vào (than, dầu…) tăng cao.

CôNg Nghệ - môi TrườNg
 1.000 cây thông được Công 

ty CP Thủy điện Đại Ninh trồng 
mới trong khuôn viên vào ngày 
21/9, hưởng ứng phong trào trồng 
cây do Tổng công ty Phát điện 1 
và UBND xã Phú Hội (huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng) phát động. 

TruyềN ThôNg - quaN hệ CộNg đồNg
 4 tỷ đồng là số tiền ủng hộ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng 

công ty Truyền tải điện Quốc gia trao tặng tại mỗi tỉnh Khánh Hòa và Ninh 
Thuận, để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động 
diễn ra trong khuôn khổ các buổi làm việc của đoàn công tác với mỗi tỉnh 
(ngày 26 – 27/9) về dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân.

https://baodantoc.vn/dien-ve-lang-dao-1632300435434.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/Quan-ly-cong-trinh-trong-mua-dich-Chuyen-bay-gio-moi-ke-6-13-29090.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-CBCNV-nganh-Dien-tai-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-dam-bao-dien-thong-suot-giua-tam-dich-6-12-29130.aspx
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