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Số 48 - năm 2022

Tin tức
EVN Và NgâN hàNg Đầu Tư châu âu (EIB) ký BIêN BảN ghI Nhớ

Lễ ký diễn ra ngày 10/12 tại trụ sở của EIB 
ở Luxembourg, trong khuôn khổ chuyến thăm 
và làm việc tại châu Âu của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính. 

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV 
EVN và ông Kris Peeters - Phó Chủ tịch EIB ký 
biên bản dưới sự chứng kiến của Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam.

Việc ký kết mở ra cơ hội để EIB tham gia hỗ trợ tài chính trực tiếp cho 
các dự án đầu tư điện tại Việt Nam; tăng cường quan hệ đối tác giữa hai 
bên trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối, bán lẻ điện năng 
và quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng khử cacbon.

chủ Tịch hĐTV EVN làm VIệc VớI NgâN hàNg TáI ThIếT Đức 
TạI cộNg hòa lIêN BaNg Đức

Buổi làm việc giữa ông Dương Quang 
Thành - Chủ tịch HĐTV EVN và đoàn công 
tác của EVN với ông Joachim Schumacher 
– Tổng giám đốc phụ trách khu vực Đông Á 
và Đông Nam Á, Ngân hàng Tái thiết Đức 
(KfW) về tiến độ triển khai dự án Nhà máy 

Thủy điện Trị An mở rộng diễn ra ngày 5/12.
Đây sẽ là dự án đầu tiên mà KfW cho EVN vay theo hình thức vay trực tiếp 

không có bảo lãnh của Chính phủ. Hai bên cam kết sẽ nỗ lực triển khai, hài hòa 
thủ tục của các bên để có thể ký hiệp định vay của dự án trong tháng 6/2023.
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EVN TIếp Tục ưu TIêN sử dụNg dịch Vụ, sảN phẩm của các 
ĐơN Vị Thuộc khốI doaNh NghIệp TruNg ươNg

Là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Tuấn - 
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN tại Hội 
nghị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương tổ chức ngày 8/12.

Tính đến nay, EVN đã ký kết thỏa thuận hợp 
tác với 10 tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp 
trong Khối. Các thỏa thuận hợp tác là cơ sở để 
tiến hành ký kết những hợp đồng với các tập đoàn, tổng công ty, ngân 
hàng thuộc Khối hoặc với các công ty, chi nhánh, đơn vị cấp dưới của 
những doanh nghiệp này.

Đảng ủy EVN sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng 
đối với cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong 
việc vận động, tuyên truyền các đơn vị và CBCNV EVN hăng hái tham gia 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tháo gỡ VướNg mắc TroNg chuyểN ĐổI mục Đích sử dụNg 
ĐấT rừNg của dự áN ĐườNg dây 500kV moNsooN - ThạNh mỹ

Là nội dung chính buổi làm việc 
vào ngày 5/12 tại tỉnh Quảng Nam 
giữa ông Trần Đình Nhân - Tổng 
giám đốc EVN và ông Lê Trí Thanh  
– Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại văn bản số 1104/TTg-NN 
ngày 21/11/2022, Thủ tướng Chính 
phủ chấp thuận chủ trương chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với hơn 15,35 ha rừng tự nhiên tại 
huyện Nam Giang để thực hiện hạng mục móng cột điện của dự án. 

Tuy nhiên, cũng theo văn bản này, việc cho phép sử dụng tạm đối với 
hơn 4,25 ha rừng tự nhiên để làm đường tạm và bãi trữ tập kết vật liệu 
của dự án không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

Ông Lê Trí Thanh khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để cùng 
EVN tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Về việc chuyển đổi mục đích 
sử dụng hơn 4,25 ha rừng tự nhiên này, UBND tỉnh sẽ xem xét trình Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến, hướng dẫn phương án 
triển khai. 
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EVN có 2 sảN phẩm Được côNg NhậN gIảI ThưởNg
côNg Nghệ số “makE IN VIET Nam”

Hai sản phẩm đều do Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực 
miền Trung, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung nghiên cứu, sản 
xuất. Đó là:

- Sản phẩm “Công tơ điện tử thông minh” đạt Top 10 sản phẩm Make 
in Viet Nam, hạng mục sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số.

- Sản phẩm “Trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện” đạt Top 10 sản phẩm 
Make in Viet Nam, hạng mục sản phẩm số tiềm năng.

Lễ công bố và trao giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ 
chức ngày 8/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát 
triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022. Tổng số có 40 
sản phẩm được công nhận giải thưởng này.

EVN ĐăNg caI Tổ chức ThàNh côNg hộI Nghị lầN Thứ 10 
của Nhóm côNg Tác số 5 dIễN ĐàN lãNh Đạo NgàNh ĐIệN 
khu Vực ĐôNg Nam á (hapua)

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 6 - 7/12 
tại tỉnh Khánh Hoà.

Với chủ đề “Chiến lược nguồn nhân 
lực để thích ứng với quá trình chuyển 
đổi năng lượng và chuyển đổi số”, đã có 
20 tham luận được trình bày tại hội nghị.

Nhóm công tác số 5 khẳng định đây 
là một diễn đàn rất hiệu quả để nâng 

cao tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia ASEAN nói chung và giữa các 
công ty điện lực của mỗi quốc gia nói riêng.

Đại diện ngành Điện các nước thành viên HAPUA đã ký biên bản hội 
nghị và cam kết đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng chuyển dịch năng lượng.
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gầN 12.000 cáN Bộ, côNg NhâN VIêN EVN ĐăNg ký hIếN máu 
TìNh NguyệN TroNg TuầN lễ hồNg EVN lầN Thứ VIII

Thông tin từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, do lượng 
máu dự trữ đang duy trì ở mức cao từ đầu tháng 11/2022, nên từ ngày 
2/12/2022, Viện và một số cơ sở y tế khác tạm ngừng tiếp nhận nhóm 
máu A và B. Vì vậy, trong dịp này, có 9.259 đơn vị máu từ EVN được 
tiếp nhận vào  “ngân hàng máu” trên toàn quốc.

Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII diễn ra từ ngày 6 – 11/12/2022, là một 
trong những hoạt động quan trọng chào mừng 68 năm Ngày truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022), đồng thời 
hưởng ứng thực hiện chương trình thường niên “Tháng Tri ân khách 
hàng – 12/2022” của EVN.
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Thông tin quản lý

Đào Tạo
 Gần 1.000 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến phổ biến Chỉ thị 

Liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN hướng dẫn việc tổ chức quản lý 
và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam. Hội nghị do EVN và Công đoàn Điện lực Việt 
Nam phối hợp tổ chức sáng 8/12 tại Hà Nội và kết nối đến các điểm cầu 
đơn vị cấp 2, 3 của EVN.
 Hội nghị tập huấn trực tuyến về an toàn giao thông xe mô tô, gắn 

máy được EVN, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và một số đơn vị 
thuộc Bộ Giao thông vận tải phối hợp tổ chức chiều 8/12. Hội nghị được 
tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 30 đơn vị trực 
thuộc EVN.

Đầu Tư - Xây dựNg
 Ông Nguyễn Tài Anh -  Phó Tổng giám 

đốc EVN kiểm tra thực địa tiến độ dự án 
đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân, 
ngày 7/12 tại tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến, công 
trình sẽ hoàn thành đóng điện trong tháng 
12/2022 theo đúng kế hoạch.

sảN XuấT - TruyềN TảI
 Các công trình hồ chứa và đập thủy điện các nhà máy Thủy điện 

Hoà Bình, Sơn La, Huội Quảng đảm bảo an toàn sau mùa mưa bão. 
Đây là kết luận của đoàn công tác Hội đồng Tư vấn khoa học và công 
nghệ đánh giá an toàn đập, hồ chứa trên bậc thang thủy điện Sông Đà 
sau đợt kiểm tra thực địa trong 2 ngày 9 -  10/12 tại các nhà máy này.
 Ngày 7/12, EVN tổ chức hội thảo “Thị trường điện Úc trong bối 

cảnh chuyển dịch năng lượng theo hướng ít phát thải carbon - Bài học 
và kinh nghiệm cho Việt Nam”. Tiến sĩ Thái Doãn Hoàng Cầu – diễn giả 
tại hội thảo, đã chia sẻ nhiều thông tin về thị trường điện Úc mà Việt 
Nam có thể học tập. Các đại biểu cũng thảo luận về chiến lược phát 
triển thị trường điện Việt Nam trong thời điểm hiện tại.
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hợp Tác quốc Tế
 “Chuyển đổi năng lượng – Vai trò của Hệ thống điện”  là chủ 

đề của hội thảo kỹ thuật do EVN, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, 
Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển, Tập đoàn Hitachi Energy 
cùng phối hợp tổ chức vào chiều 7/12 tại Hà Nội. Ông Ngô Sơn Hải - 
Phó Tổng giám đốc EVN khẳng định, những thông tin về giải pháp công 
nghệ kỹ thuật số, hệ thống tự động hóa tiên tiến của Thụy Điển rất có 
giá trị với EVN, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng trong 
tương lai. 

TruyềN ThôNg - quaN hệ cộNg ĐồNg
 Loạt bài 5 kỳ “Tiết kiệm điện trong 

sản xuất kinh doanh” đăng trên Tạp chí 
Điện lực số quý II/2022 của nhóm tác giả 
thuộc Trung tâm Thông tin Điện lực đã 
đạt Giải B - Giải Báo chí tuyên truyền 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả năm 2022. Lễ trao giải được 

Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối 
hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 7/12 tại Hà Nội.

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

-  Đề nghị điều chỉnh giá điện: Các chuyên gia, nhà quản lý nói gì?… 
xem chi tiết

- Chuyên gia: Nguy cơ mất an ninh năng lượng nếu để EVN lỗ kéo dài…
xem chi tiết

- Sẵn sàng tiếp nhận vận hành đường dây truyền tải vượt biển dài nhất 
Đông Nam Á… xem chi tiết

- Chùm ảnh: Người EVN rộn ràng đi hiến máu tình nguyện… xem chi tiết

Tin tham khảo

https://www.evn.com.vn/d6/news/De-nghi-dieu-chinh-gia-dien-Cac-chuyen-gia-nha-quan-ly-noi-gi-6-12-31737.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chuyen-gia-Nguy-co-mat-an-ninh-nang-luong-neu-de-EVN-lo-keo-dai-6-12-31736.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/San-sang-tiep-nhan-van-hanh-duong-day-truyen-tai-vuot-bien-dai-nhat-Dong-Nam-A-6-12-31703.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-Nguoi-EVN-ron-rang-di-hien-mau-tinh-nguyen-6-12-31743.aspx
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