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Hội ngHị Ban cHấp HànH Đảng Bộ EVn lần tHứ 6
Đồng chí Dương Quang Thành 

– Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên EVN chủ trì hội 
nghị ngày 30/9. 

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng 
ủy EVN thống nhất tiếp tục lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn tập đoàn tăng 
cường các biện pháp triển khai phòng, chống và khắc phục các hậu 
quả do dịch bệnh COVID-19 gây ra, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa 
phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản 
xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án, công trình 
nguồn điện, lưới điện đảm bảo chất lượng và hoàn thành theo kế 
hoạch; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm về “Chuyển đổi số 
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. 

Đảng ủy EVn Bồi dưỡng lý luận cHínH trị cHo 144 Học Viên 
tHEo HìnH tHức tập trung kết Hợp trực tuyến

Lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp Đảng diễn ra từ ngày 4 
– 6/10. Sau khi kết thúc các chuyên đề học tập, ban tổ chức lớp học sẽ 
tổng kết, đánh giá lớp học và cho những học viên đủ điều kiện viết bài 
thu hoạch.
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Đây là lần đầu tiên Đảng ủy EVN 
triển khai hình thức này. Trước đó, ngày 
10/9/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương 
có văn bản cho phép mở các lớp bồi 
dưỡng lý luận chính trị bằng hình thức 
trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến với 
tập trung nhằm đảm bảo việc bồi dưỡng 
lý luận chính trị cho các đối tượng được học kịp thời, đáp ứng yêu cầu của 
tình hình mới.

EVn Và pVpowEr tHống nHất Điều cHỉnH, sửa Đổi Hợp Đồng 
mua Bán Điện nHà máy Điện cà mau 1 & 2

Đây là kết quả buổi làm việc diễn 
ra ngày 1/10 tại Hà Nội, nhằm giải 
quyết những vướng mắc để Nhà 
máy điện Cà Mau 1 & 2 (đã ký hợp 
đồng từ năm 2008) tham gia thị 
trường điện.

EVn trao tặng kỷ niệm cHương “Vì sự ngHiệp pHát triển 
Điện lực Việt nam” cHo giám Đốc aFd tại Việt nam

Ông Fabrice Richy – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt 
Nam được trao tặng kỷ niệm chương vào ngày 29/9, tại Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Fabrice Richy đã thúc đẩy mạnh mẽ 
mối quan hệ giữa AFD và EVN, với 
tổng số tiền cam kết cho EVN thông 
qua các khoản vay không bảo lãnh 
Chính phủ vào khoảng 250 triệu 
EUR. Nguồn vốn này đã góp phần 
quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn của 
EVN trong bối cảnh khó khăn về vốn 
đầu tư công và bảo lãnh Chính phủ.
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pHát Động tHi Đua liên kết xây dựng nHà máy tHủy Điện 
Hòa BìnH mở rộng 

Lễ phát động được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam và liên danh nhà thầu tổ chức ngày 1/10, tại tỉnh Hòa Bình. 
Đồng thời, các đơn vị tham gia đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành các 
mục tiêu chính đợt 1 (tháng 9/2021 – tháng 11/2022). 

Trước đó, ngày 21/5/2021, Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ 
Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch phát động 
phong trào thi đua này với quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ 
vào năm 2024.

thông tin quản lý

cHuyển Đổi số trong EVn
 “Ứng dụng các công nghệ 4.0 trong phân tích, khai thác dữ 

liệu lớn” là chủ đề khóa đào tạo được Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
tổ chức ngày 1/10, qua hình thức tuyến tới các đơn vị thành viên.

Đầu tư - xây dựng
 Đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện giải tỏa công suất thủy 

điện nhỏ khu vực Tây Bắc là nội dung chính tại cuộc họp vào ngày 29/9, 
do Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì. Các công trình này có ý 
nghĩa quan trọng để góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc từ 
năm 2022.
 Hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí móng còn lại trước ngày 

15/10/2021, hành lang tuyến trước ngày 30/10/2021 - Là chỉ đạo của 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại cuộc họp trực tuyến với 
các tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng) về tháo gỡ vướng mắc cho dự án 
đường dây 500kV mạch 3 đoạn Vũng Áng – Quảng Trạch - Dốc Sỏi.
 TBA 220kV Giá Rai vừa được Ban Quản lý dự án các công trình 

điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) 
đóng điện, đưa vào vận hành. Công trình góp phần đảm bảo cung cấp 
điện cho tỉnh Bạc Liêu và khu vực lân cận.
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 Ngày 1/10, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (thuộc 
EVNNPT) đóng điện, đưa vào vận hành dự án đường dây 220kV Đông 
Hà - Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Công trình được hoàn thành đúng tiến độ 
sẽ góp phần giải tỏa công suất các dự án điện gió, nguồn thủy điện nhỏ 
trên địa bàn lên hệ thống điện quốc gia.
 Dự án nâng công suất TBA 220kV Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa được 

Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (thuộc EVNNPT) đóng điện ngày 30/9, vượt 
tiến độ 3 tháng. Tổng công suất trạm sau khi hoàn thành dự án là 500MVA.

sản xuất - truyền tải
 Hội nghị Quản lý kỹ thuật năm 2021 được Tổng công ty Phát điện 3

- CTCP tổ chức ngày 29/9. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của tổng 
công ty đều  đạt và vượt kế hoạch, đóng góp sản lượng điện lớn cho hệ 
thống điện quốc gia, góp phần giữ vững an ninh năng lượng.

kinH doanH - dịcH Vụ kHácH Hàng
 Vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền 

Bắc) ký kết thỏa thuận với Chi nhánh Viettel Bắc Ninh và Bưu điện tỉnh Bắc 
Ninh về mở rộng hợp tác thu hộ tiền điện. Đến nay, công ty đã hợp tác với 9 
ngân hàng và các tổ chức trung gian trên địa bàn tỉnh trong thu hộ tiền điện.

năng lượng tái tạo
 Tính đến cuối tháng 9/2021, có 6 nhà máy điện gió với tổng công 

suất 272,4MW được công nhận vận hành thương mại COD. Tổng số lượng 
nhà máy đăng ký thử nghiệm là 106 nhà máy, tổng công suất 5.655,5MW.

truyền tHông - Quan Hệ cộng Đồng
 Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại 

đoàn kết cho hộ nghèo tại 2 huyện Cờ Đỏ, Phong Điền (TP Cần Thơ). 
Tổng giá trị hỗ trợ xây dựng là 500 triệu đồng (50 triệu đồng/căn).
 200 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ từ Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí 

Minh ủng hộ chương trình trao học bổng Lương Định Của và thiết bị học 
trực tuyến cho học sinh nghèo do Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức.

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


