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Số 5 - năm 2022

Tin tức

Chùm ảnh: Lãnh đạo bộ, ngành và Tập đoàn điện LựC việT nam 
Thăm, động viên Cán bộ, nhân viên, người Lao động Evn 
nhân dịp TếT nhâm dần 2022

Trong dịp Tết Nhâm Dần, đội ngũ CBCNV của EVN vẫn miệt mài với 
những ca trực vận hành để đảm bảo cung ứng điện cho nhân dân cả nước 
đón tết vui xuân. Sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo góp 
phần giúp CBCNV yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 7/2/2022 – ngày làm việc chính thức đầu tiên của năm Nhâm 
Dần, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp có buổi gặp mặt, động viên CBCNV EVN.

Trước đó, ngày 30/1/2022 (tức 28 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại 
Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đến kiểm 
tra công tác chuẩn bị đảm bảo điện Tết Nhâm Dần và chúc tết 
CBCNV EVN. 
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Ngày 28/1/2022, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 
thăm CBCNV trực tết tại TBA 110kV Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). 

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - ông Đỗ Đức Hùng đến thăm hỏi, động viên CBCNV Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Trung tâm Điều 
độ Hệ thống điện TP. Hà Nội, thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.

Tối 31/1/2022 (đêm giao thừa), Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
đến thăm và động viên cán bộ nhân viên trực vận hành tại Trung tâm 
Điều độ Hệ thống điện miền Trung và các điện thoại viên Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Trung.

đầu Xuân nhâm dần, Evn đốC ThúC Tiến độ dự án đường dây 
500kv vân phong - vĩnh Tân

Từ ngày 2 - 4/2, đoàn công tác do Phó 
Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh làm 
trưởng đoàn, đã có các buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận 
về tiến độ công trình lưới điện giải tỏa 
công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân 
Phong 1.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh 
cũng cam kết sẽ huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm 
đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành trong tháng 12/2022.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà động viên các lực 
lượng thi công, giám sát đã và đang thi công xuyên tết trên công trường.
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Thông tin quản lý
nhân sự

- Bổ nhiệm: 
 Ông Phạm Viết Thạch - Chuyên viên Ban Chiến lược phát triển EVN, 

giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chiến lược phát triển EVN, từ ngày 1/2/2022 
(Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 27/1/2022).

Evn đảm bảo Cung Cấp điện an Toàn, ổn định Trong dịp 
nghỉ TếT nguyên đán nhâm dần 2022

Tính trung bình từ ngày 29/1 - 6/2/2022, công suất tiêu thụ điện cao nhất 
toàn hệ thống khoảng 24.700MW/ngày, sản lượng tiêu thụ 485 triệu kWh/
ngày, tương ứng thấp hơn khoảng 29% về công suất, 30% về sản lượng so 
với tuần trước tết; tuy nhiên cao hơn 8% về công suất và cao hơn 16% về 
sản lượng so với dịp nghỉ Tết Tân Sửu 2021.

Công tác huy động nguồn phát điện cũng giảm tương ứng do mức tiêu 
thụ điện thấp.

Các chủ đầu tư nguồn phát điện (kể cả điện mặt trời mái nhà) cơ bản đã 
thực hiện đúng theo mệnh lệnh điều độ, góp phần đảm bảo vận hành an toàn 
hệ thống điện quốc gia, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện.

Đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng thi công đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân thuộc địa bàn huyện Bác Ái (Ninh Thuận)

Đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng tư vấn giám sát đường 
dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đoàn công tác tặng quà động viên Ban Tiền phương (CPMB) tại công trường 
đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận
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 Ông Đào Trọng Sáng - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch (Ban QLDA 
điện 1) giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA điện 1 kiêm Phó Giám đốc 
Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La, từ ngày 1/2/2022 (Quyết định 
129/QĐ-EVN ngày 26/1/2022).

đầu Tư - Xây dựng
 Ban QLDA điện 1 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

nghiệm thu, đóng điện thành công máy biến áp AT2 tại TBA 220kV Nhà 
máy Thủy điện Hòa Bình. Qua đó, hoàn thành thay thế cả 2 máy biến áp 
cũ (63MVA/máy) bằng 2 máy 125MVA.

Truyền Thông - Quan hệ Cộng đồng
 15.000 bộ đồ phòng chống dịch COVID-19 (với tổng trị giá 3 tỉ đồng) 

đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung tặng cho các bệnh viện, cơ sở 
y tế, cơ sở cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 13 tỉnh miền 
Trung - Tây Nguyên nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 
 Hơn 2,6 tỉ đồng đã được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh ủng hộ, 

chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ 
côi do COVID-19,… trên địa bàn thành phố và người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn của tổng công ty, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
 Cuối tháng 1 vừa qua, Công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp với Trung 

tâm Dịch vụ sửa chữa EVN tại Hòa Bình tổ chức chương trình tuyên truyền 
bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, vùng hạ du công trình Thuỷ điện Hòa 
Bình và tặng hơn 400 suất quà tết cho học sinh, gia đình nghèo, gia đình 
chính sách tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

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

- Thực hiện mục tiêu năm 2022: Các đơn vị thành viên EVN sẵn sàng 
tâm thế…  xem chi tiết

- Chùm ảnh: Những người trực điện đầu năm mới Nhâm Dần… xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thuc-hien-muc-tieu-nam-2022-Cac-don-vi-thanh-vien-EVN-san-sang-tam-the-6-12-29938.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-Nhung-nguoi-truc-dien-dau-nam-moi-Nham-Dan-2022-6-12-30017.aspx

