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EVN Và Tập đoàN phoNgsubThaVy (Lào) hợp Tác mua báN điệN 
của Nhà máy Thủy điệN Nậm sum 3a (45mW)

Hợp đồng mua bán điện được hai đơn vị trao đổi nhân cuộc hội đàm 
của Thủ tướng hai nước vào ngày 8/1 tại Hà Nội. 

Tính đến nay, hai tập đoàn đã ký kết hợp tác mua bán điện cho 7 dự 
án/cụm dự án thủy điện, ghi nhớ hợp tác mua bán điện đối với 3 dự án 
thủy điện; góp phần đánh dấu bước tiến trong quan hệ hữu nghị giữa 
hai tập đoàn nói riêng, hai quốc gia nói chung.
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Tập đoàN điệN Lực ViệT Nam pháT độNg Thi đua hoàN ThàNh 
chỉ Tiêu kế hoạch Năm 2022

Tại Chỉ thị liên tịch số 8133/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 31/12/2021, Tổng 
giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi 
toàn thể CBCNV thi đua với chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và 
hiệu quả”.

Mục tiêu nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ đầu tư 
các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ; thích 
ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến của dịch bệnh COVID-19; nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh 
doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; tiếp tục quá trình tái cơ 
cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức; đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong 
các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

EVN Và hội điệN Lực ViệT Nam Trao đổi địNh hướNg phối hợp 
côNg Tác

Buổi làm việc diễn ra ngày 5/1 
tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành mong muốn Hội 
Điện lực Việt Nam sẽ đồng hành 
cùng EVN chặt chẽ hơn nữa; 
tiếp tục nâng cao vai trò trong 
công tác tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội đối với các chương trình, kế hoạch về điện; đồng thời 
đề nghị hợp tác sâu hơn với Hội trong công tác đào tạo nhân sự, tự 
động hóa và nghiên cứu KHCN để giải quyết các vấn đề cấp thiết của 
EVN trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng…

* Nhân dịp này, ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng thành viên EVN 
được kiện toàn tham gia Ban Thường vụ Hội Điện lực Việt Nam khóa VI.
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cuNg cấp 1 Tỷ méT khối Nước TroNg đợT đầu Lấy Nước 
giEo cấy Vụ đôNg XuâN

Đợt 1 lấy nước diễn ra từ ngày 4 - 6/1. Các hồ chứa thủy điện Hòa 
Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã tăng cường phát điện trước thời gian 
lấy nước hơn 2,5 ngày. Trong đợt 1, dòng chảy bảo đảm yêu cầu đẩy 
mặn và tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình vận hành lấy nước. 

Đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ ngày 15/1 đến ngày 22/1.

chùm TiN hoạT độNg TổNg kếT côNg Tác Năm 2021, 
TriểN khai Nhiệm Vụ Năm 2022 của các đơN Vị TroNg EVN

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận, biểu dương các tổng 
công ty/công ty về những nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch 
bệnh COVID-19 để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Một số nội dung chỉ đạo của lãnh đạo EVN với mỗi đơn vị: 
 Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội chủ 

động làm việc với Thành phố và khách hàng, 
đặc biệt là các doanh nghiệp lớn để đảm bảo 
cung cấp điện trong năm 2022. Xem chi tiết 

 Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần 
đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây 
dựng, đảm bảo cung cấp điện cho khách 
hàng, đặc biệt là các dự án giải tỏa công suất 
các nhà máy thủy điện nhỏ. Xem chi tiết

 Tổng công ty Phát điện 1 chú trọng 
công tác chuyển đổi số; nâng cao và thu hút 
nguồn nhân lực chất lượng cao; tiết kiệm chi 
phí hiệu quả, cải thiện suất hao nhiệt các 
nhà máy… Xem chi tiết

 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, 
tin cậy hệ thống truyền tải điện, đặc biệt đảm 
bảo cung cấp điện cho phía Bắc trong năm 
2022 và các năm tiếp theo. Xem chi tiết

Thông tin quản lý

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHANOI-da-tien-phong-trong-chuyen-doi-so-6-12-29841.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNNPC-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2021-6-12-29847.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNGENCO-1-ung-dung-hieu-qua-khoa-hoc-cong-nghe-vao-san-xuat-kinh-doanh-6-12-29853.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNNPT-dam-bao-truyen-tai-dien-an-toan-on-dinh-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-dat-nuoc-6-12-29867.aspx
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 Công ty Mua bán điện theo dõi thực hiện 
thanh toán đúng quy định của các hợp đồng mua 
bán điện (PPA) và quy định thị trường điện; chủ 
động hơn trong công tác đàm phán, ký kết và thực 
hiện PPA với các nhà máy dự kiến vào vận hành 
trong năm 2022. Xem chi tiết

 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia củng cố hệ thống hạ tầng phục 
vụ thị trường điện; nâng cao năng lực dự 
báo phụ tải; nâng cấp hệ thống SCADA; 
nâng cao công tác quản trị, hoàn thiện cơ 

cấu tổ chức, nguồn nhân lực để sẵn sàng hoạt động theo mô hình công 
ty TNHH MTV. Xem chi tiết

 Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ 
thông tin tiếp tục đầu tư nghiên cứu, tiến tới áp 
dụng mạnh mẽ hơn nữa các thành tựu, công nghệ 
mới của CMCN 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của EVN. Xem chi tiết. Xem chi tiết

đầu Tư - Xây dựNg

 Ngày 5/1, dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín 
được Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia) và các đơn vị liên quan hoàn thành đóng điện, 
đưa vào vận hành. Đây là dự án năng lượng nhóm A (hạng đặc biệt), 
với tổng mức đầu tư trên 856 tỉ đồng.

 Công trình Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 (49MWp) vừa được 
EVN bàn giao cho Công ty Phát triển Thủy điện Sê San quản lý, vận 
hành. Nhà máy hoạt động từ tháng 11/2020, với sản lượng điện đã phát 
lên lưới là 71,26 triệu kWh. 

kiNh doaNh - dịch Vụ khách hàNg

 EVN cảnh báo khách hàng về số điện thoại 1900 088800 là số 
mạo danh hotline của ngành Điện. Trên Google, số này gắn với 
thông tin mô tả về một số đơn vị thành viên EVN để khai thác thông tin 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nam-2021-EVNEPTC-thuc-hien-khoi-luong-lon-cac-hop-dong-mua-ban-dien-6-12-29868.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/He-thong-dien-thi-truong-dien-duoc-van-hanh-an-toan-tin-cay-minh-bach-6-12-29876.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNICT-khang-dinh-vai-tro-chu-chot-trong-hanh-trinh-chuyen-doi-so-cua-EVN-6-12-29880.aspx
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sử dụng điện của khách hàng. Hiện, EVN đang đang phối hợp với cơ 
quan chức năng để hỗ trợ xử lý đầu số mạo danh này.

 Tính đến tháng 1/2022, 385 địa điểm phục vụ phòng, chống 
COVID-19 của TP Hồ Chí Minh (trong đó có 113 bệnh viện, 61 cơ sở y 
tế, 180 cơ sở cách ly và 31 bệnh dã chiến) đã và đang được Tổng công 
ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đảm bảo điện an toàn, ổn định.

TruyềN ThôNg - QuaN hệ cộNg đồNg
* Cụm tin hoạt động Tháng tri ân khách hàng năm 2021:
 2 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 80 triệu đồng vừa được 

Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp với chính quyền địa phương trao 
tặng cho 2 gia đình người dân tộc thiểu số tại huyện Tịnh Biên (tỉnh An 
Giang). Nhân dịp này, tổng công ty cũng đã trao tặng 50 phần quà Tết 
(tổng giá trị 25 triệu đồng) đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thới 
Sơn, huyện Tịnh Biên.

 Tổng công ty Điện lực miền Nam và 
chính quyền địa phương vừa bàn giao căn 
nhà tình thương (diện tích 60m2, trị giá 80 
triệu đồng) cho gia đình ông Lê Minh Pha 
(xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh 
Long An). Trong đó, tổng công ty hỗ trợ 65 
triệu đồng.

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

- Các nhà máy điện không phải trả kinh phí đấu nối vào lưới truyền tải do 
EVN đầu tư... xem chi tiết

- Thạc sĩ Nguyễn Thế Vĩnh - Nhà sáng chế độc quyền MBA phân phối 4.0... 
xem chi tiết

https://vanhoa.evn.com.vn/d6/news/Thac-si-Nguyen-The-Vinh-nha-sang-che-doc-quyen-May-bien-ap-phan-phoi-40-5-146-24937.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cac-nha-may-dien-khong-phai-tra-kinh-phi-dau-noi-vao-luoi-truyen-tai-do-EVN-dau-tu-6-12-29875.aspx

