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Ký Kết thỏa ước tín dụng Khoản vay Không bảo lãnh 
chính phủ giữa Evn và cơ quan phát triển pháp (aFd) cho 
dự án "lưới điện phân phối miền nam"

Lễ ký diễn ra ngày 28/3, tại Hà Nội. 
Những năm gần đây, Chính phủ chủ trương hạn chế các khoản vay 

qua Chính phủ để tránh tăng gánh nặng cho nợ công. Để tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay không bảo lãnh, Chính phủ 
đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2021 để tháo gỡ các 
vướng mắc pháp lý liên quan, theo đó đồng ý cho EVN áp dụng cơ chế 
cho vay lại đối với khoản vay của EVN từ AFD để đầu tư các tiểu dự án 
thuộc dự án "Lưới điện phân phối miền Nam"của Tổng công ty Điện lực 
miền Nam làm chủ đầu tư. 

Khoản vay có trị giá 80 triệu Euro.
Xem chi tiết tại đây

Số 12 - năm 2022

tin tức

https://www.evn.com.vn/d6/news/Le-ky-ket-thoa-uoc-tin-dung-khoan-vay-khong-bao-lanh-Chinh-phu-giua-Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-EVN-va-Co-quan-Phat-trien-Phap-AFD-cho-du-an-luoi-dien-phan-phoi-mien-Nam-66-142-30258.aspx
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thường trực đảng uỷ Evn làm việc với đoàn thanh niên Evn
Tại buổi làm việc ngày 25/3, Thường 

trực Đảng uỷ EVN chỉ đạo Đoàn Thanh 
niên EVN cần xây dựng kế hoạch, 
chương trình hành động nhằm thực hiện 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy EVN 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên trong tình hình hiện nay; tiếp tục bồi 
dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tích cực hưởng ứng 
chương trình “1 triệu sáng kiến” được phát động bởi Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, phấn đấu đạt được những sáng kiến cấp Trung 
ương và cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên EVN tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, 
nhằm thực hiện thành công đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

chủ tịch hđtv Evn làm việc tại công ty thủy điện Sơn la
Chỉ đạo tại buổi làm việc với đơn vị vào ngày 27/3, Chủ tịch HĐTV EVN 

Dương Quang Thành yêu cầu công ty tiếp tục vận hành các nhà máy thuỷ 
điện Sơn La, Lai Châu đúng quy trình, quy định; tham mưu, đề xuất khai 
thác tối ưu nguồn nước, nâng cao hiệu quả phát điện; không để xảy ra sự 
cố, tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan.

Nhân dịp này, lãnh đạo EVN đã thăm hỏi và tặng quà động viên lực 
lượng vận hành tại Nhà máy Thủy điện Sơn La.
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thi đua hoàn thành đóng điện công trình đường dây 220Kv 
nậm mô - tương dương trước 30/6/2022

Lễ phát động phong trào thi đua 100 
ngày hoàn thành đóng điện công trình 
này diễn ra ngày 24/3 tại tỉnh Nghệ An.

Đây là công trình truyền tải điện cấp 
bách, góp phần đảm bảo cung cấp điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, đặc biệt là kịp thời bổ sung nguồn 
điện cho miền Bắc trong những ngày hè nắng nóng năm 2022 và những 
năm tiếp theo.

cả nước tiết Kiệm 309.000 KWh trong 1 giờ “tắt đèn” 
hưởng ứng Sự Kiện giờ trái đất 2022

Đây là thông tin được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia công 
bố qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện trong khoảng thời gian từ 
20h30 - 21h30 ngày 26/3/2022. Lượng điện tiết kiệm được tương đương 
khoảng 576,1 triệu đồng.

Evn và các đơn vị đã tích cực hưởng ứng chiến dịch 
giờ trái đất 2022

Với mục tiêu đổi mới công tác tuyên 
truyền vận động hưởng ứng chiến dịch 
theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn, 
EVN và các đơn vị thành viên đã triển khai 
thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện và 
hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022 
thông qua các thông tin, hình ảnh, video-
clip,... trên các trang thông tin điện tử, 
trang mạng xã hội của các đơn vị.

Bên cạnh đó, các tổng công ty Điện lực, công ty Điện lực các tỉnh, thành 
phố còn đồng thời triển khai thực hiện: tuyên truyền các nội dung sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch 
khách hàng, trụ sở của các đơn vị trong cả tháng 3/2022; vận động các tổ 
chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần 
thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn từ 20h30 - 21h30 ngày 26/3/ 2022.
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đầu tư - Xây dựng
 EVN đề nghị UBND tỉnh Lào Cai gấp rút giải quyết khó khăn trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Lào 
Cai – Bảo Thắng. Đây là một trong những nội dung chính tại buổi làm 
việc giữa EVN và lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 22/3 tại tỉnh Lào Cai. 
Theo kế hoạch, dự án cần đóng điện trong tháng 4/2022.
 Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (thuộc Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia) và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện 
thành công công trình lắp máy 2 Trạm biến áp 220kV Bến Lức và đường 
dây đấu nối (tỉnh Long An), sớm hơn kế hoạch đề ra hơn 9 tháng.

Kinh doanh - dịch vụ Khách hàng
 Năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh phấn đấu tiết 

kiệm từ 2% tổng lượng điện thương phẩm trở lên; đồng thời tiếp tục 
triển khai công tác tuyên truyền, vận động các nhóm khách hàng sử 
dụng các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

thông tin quản lý

phấn đấu đạt 10.000 Sáng Kiến toàn Evn trong giai đoạn 
2022 - 2023

Là mục tiêu được Công đoàn Điện 
lực Việt Nam đưa ra tại chương trình ký 
kết ngày 23/3, nhằm vận động người 
lao động phát huy sáng kiến, hưởng 
ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến 
- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch COVID-19” của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Theo đó, từ 23/3 - 31/5/2022, thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” 
và “Tháng An toàn vệ sinh lao động”, dự kiến sẽ có 3.000 sáng kiến; từ 
ngày 01/6 - 30/9/2023, dự kiến sẽ có 7.000 sáng kiến.

 Đồng thời, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng phấn đấu đạt tỷ lệ 10% 
số lượng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị có sáng kiến tham gia 
chương trình.
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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

công nghệ và môi trường
 Ngày 22/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tập 

huấn và đào tạo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 qua hình 
thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm đào tạo, phổ biến, hướng dẫn 
thực hiện các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 
các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ làm 
công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong tập đoàn.
 Năm 2021, tổng lượng tro xỉ được tiêu thụ tại các nhà máy nhiệt 

điện thuộc EVN đạt 6,89 triệu tấn, tương đương 94% khối lượng tro xỉ 
phát sinh. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị đẩy mạnh công 
tác tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than của EVN, diễn ra ngày 
25/3 tại tỉnh Bình Thuận.
 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 “xanh, 

sạch, đẹp” là đánh giá của đoàn công tác liên Bộ 
Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng tại buổi khảo 
sát công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4, ngày 25/3, tại Bình Thuận.

hợp tác quốc tế
 Ngày 24/3, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm có buổi làm 

việc trực tuyến với đại diện Trường Đại học Nam Úc (UniSA) về vấn 
đề hợp tác trong phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 
giai đoạn tới. 
 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Điện 

lực miền Trung) vừa làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam về các vấn đề trong việc phát triển hạ tầng giao thông 
liên quan đến xe điện, trạm sạc ô tô điện; đồng thời khuyến nghị về 
quy mô kinh doanh, giá bán điện, giải pháp lưu trữ năng lượng điện để 
trạm sạc được ứng dụng rộng rãi hơn tại Đà Nẵng.


