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TẠI LỄ TRAO GIẢI BÚA LIỀM VÀNG KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
NĂM 2021, ĐẢNG BỘ EVN ĐƯỢC VINH DANH LÀ TẬP THỂ CÓ
THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU

Đây là lần thứ 3 Đảng ủy Khối 
tổ chức Giải Búa liềm vàng. Trong 
đó, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam có 1 tác phẩm đoạt 
giải Nhất, 1 tác phẩm đoạt giải 
Khuyến khích. 

Lễ trao giải đã diễn ra ngày 6/4, 
tại Hà Nội.

HỘI NGHị Tự ĐỘNG HÓA NGÀNH ĐIỆN TRONG XU THế CHUyỂN ĐổI SỐ
Hội nghị diễn ra ngày 12/4, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, 

đồng thời livestream trên trang Fanpage Điện lực Việt Nam, Youtube 
Điện lực Việt Nam – EVNNews.

Đây vừa là dịp để EVN và các 
đơn vị thành viên báo cáo kết quả 
công tác tự động hóa, đồng thời 
vừa trao đổi, học hỏi kinh nghiệm 
và hợp tác với các đối tác để tạo 
ra nhiều sản phẩm ứng dụng về 
tự động hóa và chuyển đổi số 
hơn nữa.

Số 14 - năm 2022

Tin tức
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Từ năm 2019, Hội đồng thành viên EVN đã ban hành Nghị quyết số 
51/NQ-HĐTV về "Một số định hướng cơ bản công tác tự động hóa trong 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Năm 2021, ban hành "Đề án tổng 
thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, trong đó, 
công tác tự động hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong các lĩnh vực 
chuyển đổi số, nhất là lĩnh vực sản xuất.

TổNG GIáM ĐỐC EVN THAM GIA ĐOÀN CôNG TáC BỘ CôNG 
THƯƠNG LÀM VIỆC TẠI LÀO VỀ NHẬP KHẩU ĐIỆN

Tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam từ ngày 8-11/4, Tổng giám đốc 
EVN Trần Đình Nhân đã đề xuất một số kiến nghị về tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực 
điện lực; đặc biệt cần sớm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam ban hành khung giá nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam giai đoạn 
sau năm 2025 đối với mọi loại hình phát điện.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị các doanh nghiệp Lào đảm bảo tiến độ 
đầu tư và đưa vào vận hành thương mại các nhà máy điện theo cam 
kết tại các hợp đồng mua bán điện. EVN sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị 
thành viên đảm bảo tiến độ đầu tư các đường dây đấu nối trên lãnh thổ 
Việt Nam. 
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EVN ĐỀ NGHị TỉNH QUẢNG NAM BÀN GIAO XONG MặT BằNG CHO 
Dự áN ĐƯờNG Dây 500KV MẠCH 3 TRƯớC NGÀy 15/4/2022

Đây là nội dung buổi làm việc giữa lãnh 
đạo EVN và UBND tỉnh Quảng Nam vào 
ngày 7/4, nhằm tháo gỡ vướng mắc còn lại 
trong bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn 
tuyến 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua 
địa bàn tỉnh. 

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cam kết đáp ứng 
đúng tiến độ theo đề nghị của chủ đầu tư; đồng thời mong muốn EVN vận 
dụng chính sách để hỗ trợ thêm cho những bà con miền núi còn nhiều 
khó khăn nhưng đã nhường đất cho dự án.

EVN Ký KếT BIÊN BẢN GHI NHớ HỢP TáC VớI TổNG CụC TIÊU CHUẩN 
ĐO LƯờNG CHẤT LƯỢNG

Lễ ký diễn ra ngày 5/4 tại Hà Nội, về việc tăng cường, đổi mới hoạt 
động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 
2030 nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án tăng 
cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 
doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 
canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
đã được phê duyệt theo Quyết định số 996/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

EVN VÀ CôNG Ty LƯớI ĐIỆN PHƯƠNG NAM (TRUNG QUỐC) 
Ký THỏA THUẬN HỢP TáC CHIếN LƯỢC DÀI HẠN

Lễ ký diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 8/4, nhằm thiết lập 
hợp tác khung giữa hai bên, để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực 
nguồn điện, truyền tải và phân phối, kinh doanh dịch vụ khách hàng và 
xuất nhập khẩu điện, tái cơ cấu tổ chức, chuyển đổi số và đào tạo nhân 
lực ngành Điện.

Tính đến nay, hai bên đã có quá trình gần 20 năm hợp tác mua bán điện 
qua biên giới ở các cấp điện áp 220kV, 110kV. Hiện nay, hai bên đang hợp 
tác theo hợp đồng mua bán điện đã ký cho giai đoạn 2022 - 2025.
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MỘT SỐ KếT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH CủA EVN TRONG 
QUý I/2022

Thông tin quản lý
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ĐầU TƯ - Xây DựNG
 10 dự án nguồn điện (tổng công suất 8.240 MW) và 338 công 

trình lưới điện 500/220kV dự kiến sẽ được EVN khởi công, hoàn thành 
đóng điện trong giai đoạn 2021 – 2025.
 “Bàn giao mặt bằng và bảo vệ thi công cho chủ đầu tư, đơn vị 

thi công chậm nhất ngày 12/4/2022” - Đây là kết luận của ông Nguyễn 
Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang với huyện Kiên Lương 
và TP Phú Quốc để Tổng công ty Điện lực miền Nam có thể đóng điện 
dự án đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc trong tháng 4/2022.
 Trung tâm Điều khiển 2 (thuộc Trung tâm Điều độ hệ thống điện 

TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) được đưa vào 
hoạt động chính thức từ tháng 4/2022. Trung tâm này hoạt động độc 
lập với trung tâm điều khiển hiện hữu, nhằm mục tiêu đảm bảo cung cấp 
điện liên tục an toàn tuyệt đối cho Thành phố trong mọi tình huống.

KINH DOANH - DịCH Vụ KHáCH HÀNG
 EVN có thêm 2 dịch vụ tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

trong năm 2022, theo quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ. Đó là: “Mở rộng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư của 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện 
còn lại” và “Kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho 
doanh nghiệp”.
 Hội nghị “Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc (EVNNPC) đồng 
hành cùng khách hàng sử dụng 
điện” diễn ra ngày 8/4 tại tỉnh Hà 
Nam. Đại diện nhiều doanh nghiệp 
và chính quyền địa phương đã cam 
kết sẽ đồng hành cùng ngành Điện 
thực hiện tốt chương trình sử dụng 
điện tiết kiệm, hiệu quả, trong đó có 
chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).
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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

Tin tham khảo

- Đảm bảo điện cho phục hồi kinh tế còn không ít thách thức... xem chi tiết

- Infographic: Hoạt động KHCN nổi bật trong quý IV/2021 và quý I/2022 
của EVN… xem chi tiết

- Địa phương, doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng ngành Điện trong 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả… xem chi tiết

TRUyỀN THôNG - QUAN HỆ CỘNG ĐồNG
 Công ty Điện lực Quảng Trị vừa phối hợp với chính quyền địa 

phương khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia 
đình chính sách tại huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị. Mỗi căn nhà 
được công ty hỗ trợ 50 triệu đồng.
 Thông qua chương trình 

trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu 
thương" do Hội liên hiệp phụ nữ 
tỉnh Quảng Bình tổ chức, Công ty 
Điện lực Quảng Bình đã nhận đỡ 
đầu 5 cháu mồ côi có hoàn cảnh 
khó khăn tại huyện Quảng Ninh 
và huyện Bố Trạch, với tổng kinh 
phí 130 triệu đồng. Công ty sẽ hỗ 
trợ kinh phí cho các cháu liên tục 
trong 2 năm, với mức hỗ trợ mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dam-bao-dien-cho-phuc-hoi-kinh-te-con-khong-it-thach-thuc-6-12-30326.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Infographic-Hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-noi-bat-trong-quy-IV2021-va-quy-I2022-cua-EVN-6-8-30317.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dia-phuong-doanh-nghiep-cam-ket-dong-hanh-cung-nganh-Dien-trong-su-dung-dien-tiet-kiem-hieu-qua-6-12-30325.aspx

