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Số 49 - năm 2022

Tin tức
“CBCNV Và Người lao độNg EVN hãy Thắp sáNg Niềm TiN, 
Tiếp TụC đoàN kếT, phấN đấu hếT sứC mìNh, VượT qua
khó khăN Vì dòNg điệN Cho Tổ quốC”

Đó là lời kêu gọi của đồng chí Dương Quang 
Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
EVN trong Thư gửi CBCNV nhân dịp 68 năm 
Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954 – 21/12/2022).

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn, 
đồng chí Dương Quang Thành bày tỏ lời cám 
ơn chân thành đến các thế hệ cán bộ lãnh đạo 

và toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động EVN về những 
cống hiến, hy sinh cho quá trình xây dựng và sự nghiệp phát triển đối 
với ngành Điện lực Việt Nam suốt 68 năm qua.

Xem toàn văn bức thư tại đây.

hội Nghị kiểm điểm Tập Thể, Cá NhâN BaN ThườNg Vụ
đảNg ủy EVN Năm 2022

Đây là nhiệm vụ hằng năm của các tổ chức 
Đảng, đảng viên.

Theo đánh giá chung tại hội nghị diễn ra 
ngày 14/12, trong năm qua, mặc dù đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban 
Thường vụ Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt công 
tác xây dựng Đảng, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thu-cua-Bi-thu-Dang-uy-Chu-tich-HDTV-Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-gui-can-bo-cong-nhan-vien-nhan-dip-ky-niem-68-nam-Ngay-Truyen-thong-nganh-Dien-luc-Viet-Nam-6-12-85610.aspx
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TổNg giám đốC EVN làm ViệC Với lãNh đạo TỉNh kháNh hòa 
Về TiếN độ Cụm CôNg TrìNh giải Toả CôNg suấT NmNđ BoT 
VâN phoNg 1

Làm việc vào ngày 16/12 tại Khánh Hòa, 
lãnh đạo UBND tỉnh cam kết xử lý triệt để một 
số tồn tại, vướng mắc còn lại về bồi thường 
giải phóng mặt bằng, để hoàn thành các dự 
án giải tỏa công suất trong năm 2022 theo 
tiến độ cam kết với Chủ đầu tư nhà máy điện.

Cùng ngày, kiểm tra thực địa và động viên 
người lao động trực tiếp tại công trường, 
Tổng giám đốc EVN đề nghị toàn công trường nỗ lực trong giai đoạn 
nước rút và đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn lao động.

Cập nhật tiến độ đến nay, Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối 
đã đóng điện ngày 28/11/2022 (vượt tiến độ 27 ngày); Phần đường dây 
500kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân đã lắp dựng cột xong 3/3 vị trí; Đường dây 500kV 
Vân Phong – Vĩnh Tân đã đào đúc móng, dựng cột được 302 vị trí, kéo 
dây được 114/156,3 km.

EVN Và TkV sẽ TăNg CườNg phối hợp để TriểN khai ViệC
Cấp ThaN Cho CáC NmNđ Năm 2023

Ngày 16/12 tại Hà Nội, ông Ngô Sơn Hải 
- Phó Tổng giám đốc EVN và ông Lê Quang 
Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công 
nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) có buổi 
làm việc về kế hoạch cấp than cho sản xuất 
điện trong năm tới.

EVN đề nghị TKV ưu tiên cung cấp than cho phát điện trong mọi 
trường hợp; đồng thời, có giải pháp để tăng khai thác than trong nước, 
nhất là trong thời gian nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão. 
Đặc biệt, đề nghị TKV cấp các chủng loại than có các chỉ tiêu kỹ thuật 
đáp ứng với nhu cầu thực tế của từng nhà máy nhiệt điện.

Năm 2022, TKV cơ bản cấp đủ khối lượng than theo hợp đồng đã ký, 
tuy nhiên việc cung cấp than các tháng cuối năm có xu hướng giảm dần 
về số lượng và chất lượng, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng 
huy động phát điện của các nhà máy.
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EVN phối hợp Tổ ChứC hội Nghị Tập huấN Về sử dụNg điệN 
TiếT kiệm, hiệu quả Cho đơN Vị điệN lựC Và kháCh hàNg
sử dụNg điệN

Hội nghị được tổ chức ngày 
13/12 tại Hà Nội. Các nội dung trao 
đổi gồm: đảm bảo an ninh cung cấp 
điện; tầm quan trọng của các giải 
pháp, sản phẩm tiết kiệm điện đối 
với hoạt động tiết kiệm điện; hướng 
dẫn về sử dụng điện tiết kiệm và 
hiệu quả cho khách hàng sử dụng 
điện; kinh nghiệm tiết kiệm điện của 
các quốc gia trên thế giới,...

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN khẳng định, EVN tiếp 
tục là đơn vị đi đầu trong các hoạt động sử dụng năng lượng, sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả trong xã hội; tiên phong trong thực hiện các 
chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực này.

EVN Trao TặNg CáC CôNg TrìNh “Thắp sáNg đườNg quê” 
mừNg ThàNh CôNg đại hội đoàN ToàN quốC lầN Thứ Xii

Ngày 17/12, tại Lễ phát động “Ngày thanh niên cùng hành động” chào 
mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, EVN đã trao tặng 
các công trình “Thắp sáng đường quê” tại 11 tỉnh, thành trên cả nước 
với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Dịp này, tổ chức Đoàn thanh niên tại các đơn vị trong EVN cũng đồng 
loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: tặng thư viện sách, 
hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, giới thiệu ứng dụng chăm 
sóc khách hàng ngành Điện…
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Thông tin quản lý
đầu Tư - Xây dựNg
 EVN và Tập đoàn Andritz Hydro GmbH (Áo) vừa tổ chức thử nghiệm 

mô hình tua-bin cho Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng. Kết quả 
thử nghiệm cho thấy tua-bin thủy lực có công suất 180MW đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng, đảm bảo cho việc chế tạo và 
cung cấp thiết bị cho dự án.
 Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội vừa tổ 

chức gắn biển công trình TBA 110kV Trâu Quỳ 
và nhánh rẽ là công trình chào mừng kỷ niệm 68 
năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. 
Công trình có tổng công suất 2x63MVA, hoàn 
thành sau 1 năm thi công (11/2021 – 11/2022), 
góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phụ 
tải huyện Gia Lâm và lân cận.

sảN XuấT - TruyềN Tải
 EVN vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo 

điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý 
Mão. Theo đó, trong thời gian nghỉ lễ, tết, các đơn vị điện lực trên toàn 
quốc không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện 
làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 
 15,64 triệu tấn là tổng khối lượng than Tập đoàn công nghiệp Than 

– Khoáng sản Việt Nam đã cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN 
trong 11 tháng năm 2022, bằng 98,4% tổng khối lượng hợp đồng.
 Đoàn công tác Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) vừa tiến hành kiểm tra 

công tác phòng chống khủng bố, đảm bảo an toàn lưới điện tại Truyền 
tải điện Đà Nẵng và TBA 500kV Đà Nẵng.

hợp TáC quốC Tế
 Ngày 16/12 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 

tiếp và làm việc với ông Denis Depoux - Tổng giám đốc Tập đoàn Roland 
Berger toàn cầu. EVN mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Đức nói riêng 
và châu Âu nói chung trong các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, phát 
triển năng lực lưới truyền tải, chuyển đổi số, tối ưu hóa quản trị doanh 
nghiệp, vận hành hệ thống điện; đào tạo nguồn nhân lực…
 105 kỹ sư EVN vừa được công nhận danh hiệu “Kỹ sư chuyên 

nghiệp ASEAN” năm 2022. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ vinh 
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danh và trao chứng chỉ kỹ sư ASEAN năm 2022, do Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Hội Điện lực Việt Nam, 
Hội đồng đăng bạ kỹ sư ASEAN và EVN tổ chức, ngày 14/12 tại Hà Nội.

aN ToàN ThôNg TiN
 Ngày 16/12 tại Hà Nội, EVN tổ chức diễn tập thực chiến an toàn 

thông tin lần 2 năm 2022 với chủ đề “Diễn tập thực chiến ATTT cho hệ 
thống thông tin văn phòng số (D-Office) của EVN”. Buổi diễn tập được tổ 
chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó 6 đội trực tiếp diễn 
tập gồm Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) 
và 5 Tổng công ty Điện lực.

TiếT kiệm điệN
 Trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội vừa đạt giải Ba Giải thưởng 

hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022, cho hạng 
mục “Công trình cải tạo”. Lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng 
trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2022; Giải thưởng Sản 
phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022” do Văn phòng Ban chỉ 
đạo Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa 
học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam 
tổ chức ngày 16/12 tại Hà Nội.

TruyềN ThôNg - quaN hệ CộNg đồNg
 Vừa qua, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám 

đốc EVN đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam gửi thư khen ngợi, biểu dương anh Nguyễn 
Đức Thành (công nhân Đội Quản lý vận hành điện 
Cam Đường, Điện lực thành phố Lào Cai, Công ty 
Điện lực Lào Cai, Tổng công ty Điện lực miền Bắc) vì 
tinh thần hành động khẩn trương, bình tĩnh, dũng cảm 
cứu người gặp nạn. Trước đó, khoảng 9h20 ngày 11/12/2022, tại tổ 19, 
phường Pom Hán, thành phố Lào Cai đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một 
xưởng sản xuất hương. Nhóm công tác của Đội Quản lý vận hành điện 
Cam Đường, đặc biệt là cá nhân anh Nguyễn Đức Thành đã tham gia dập 
lửa và tìm kiếm, sơ cứu người bị nạn do đám cháy.

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




