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Số 16 - năm 2022

Tin tức

Tập đoàn điện lực ViệT nam (EVn) Và Tập đoàn công nghiệp 
Than - Khoáng sản ViệT nam (TKV) Ký biên bản phối hợp
đảm bảo cung ứng Than cho sản xuấT điện năm 2022

Buổi làm việc và ký kết diễn ra ngày 23/4 tại Quảng Ninh, với một số 
nội dung chính được thống nhất như:

- TKV nỗ lực phấn đấu cấp bù lượng than chưa giao trong quý I theo 
khối lượng hợp đồng (tương ứng khoảng 800.000 tấn) trong các quý 
còn lại của năm.

- TKV cam kết cấp đủ sản lượng và EVN cam kết nhận đủ sản lượng 
được giao theo hợp đồng đã ký trong năm; trong trường hợp có thay đổi 
về nhu cầu hoặc khả năng cung cấp, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất.

Nhân dịp này, đoàn công tác EVN đã đến thăm và trao tặng 500 triệu 
đồng động viên CBCNV mỏ than Thành Công - Công ty Than Hòn Gai 
(thuộc TKV).
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hội nghị Tổng KếT chương Trình 30a - EVn hỗ Trợ 3 huyện 
Tân uyên, Than uyên, phong Thổ (Tỉnh lai châu) giai đoạn 
2009 - 2021

Hội nghị diễn ra ngày 22/4 tại tỉnh Lai Châu.
Trong hơn 12 năm, tổng kinh phí triển khai Chương trình 30a mà EVN 

đã thực hiện tại 3 huyện là 980,2 tỷ đồng, với những hạng mục hỗ trợ 
như: phát triển lưới điện nông thôn; xóa nhà tạm; đào tạo khuyến nông, 
khuyến lâm; xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nội trú, bán trú, 
cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Sự giúp đỡ này đã góp phần giảm hơn 6% hộ nghèo mỗi năm cho 
các địa phương được giúp đỡ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 30a đề ra. Hai 
huyện Than Uyên, Tân Uyên “thoát nghèo” từ năm 2018.

Nhân dịp này, EVN và UBND tỉnh Lai Châu cũng đã tổ chức khánh 
thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Sang tại huyện 
Phong Thổ. Tổng mức đầu tư dự án là 15 tỉ đồng.

Triển Khai Thi công Trạm biến áp 500KV lào cai Và các 
đường dây 220KV đấu nối

Lễ triển khai thi công diễn ra ngày 21/4 tại Lào Cai. 
Dự án được EVN đầu tư hơn 1.564 tỉ đồng, giao Ban QLDA điện 1 

điều hành.
Dự kiến, toàn bộ dự án hoàn thành trong quý 4/2024, trực tiếp phục 

vụ cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 
khu vực Tây Bắc và truyền tải công suất của hơn 130 thuỷ điện vừa và 
nhỏ tỉnh Lào Cai (khoảng 1.600MW) lên hệ thống điện quốc gia.
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Nhân dịp này, EVN đã ủng 
hộ huyện Bảo Thắng (tỉnh 
Lào Cai) 500 triệu đồng để 
xây nhà cho người nghèo, 
góp phần thực hiện mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới của 
địa phương.

đẩy nhanh Tiến độ các dự án Truyền Tải nhập Khẩu điện 
Từ lào Về ViệT nam

Là chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân tại buổi rà soát tiến độ 
các dự án truyền tải này, ngày 18/4 tại 
Hà Nội.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu lãnh 
đạo cao nhất của các đơn vị trực tiếp 
có mặt, đốc thúc tiến độ ngay tại công 
trường; thường xuyên làm việc với các 
bộ, ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh thủ tục chuyển đổi mục 
đích sử dụng rừng, cũng như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; 
khẩn trương báo cáo EVN nếu có vướng mắc để tháo gỡ.

EVnicT lần Thứ 12 đạT giải sao Khuê
Ngày 23/4 tại Hà Nội, sản phẩm “Ứng dụng 

phục vụ người lao động trong Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam” (Smart EVN) do Công 
ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông 
tin (EVNICT) xây dựng và phát triển được 
trao Giải Sao Khuê 2022 tại lĩnh vực “Quản lý, 
điều hành tổ chức, doanh nghiệp”.

Thông tin quản lý

sản xuấT - Truyền Tải
 Dự kiến, TKV sẽ cấp bù khoảng 300.000 tấn than cho các nhà máy 

nhiệt điện của EVN trong quý II/2022. Tổng khối lượng cấp trong quý II 
khoảng 1,8 triệu tấn.
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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
- Thực hiện Nghị quyết 30a: “Dù có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng EVN 
rất vui mừng vì đã góp phần giúp bà con miền núi thoát nghèo”… 
xem chi tiết

- Tự động hóa EVN qua góc nhìn của đối tác…xem chi tiết

Kinh doanh - dịch Vụ Khách hàng
 Đến cuối năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh sẽ phát 

triển ứng dụng CSKH hiện nay thành “siêu App”, với các chức năng như 
cảnh báo, tư vấn cho khách hàng, liên kết với ngân hàng cung cấp dịch 
vụ thanh toán…, giúp khách hàng giao tiếp với ngành Điện chỉ qua một 
nút bấm.

hợp Tác quốc Tế
 Ngày 18/4, Tập đoàn Kuok (Singapore) đến làm việc tại EVN, về khả 

năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xây dựng trung tâm dữ liệu 
lớn và phát triển hạ tầng điện gió ngoài khơi.
 Ngày 20/4, ông Troels Jakobsen - Tham tán Thương mại kiêm Quyền 

Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo EVN, trao 
đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và vận hành hệ 
thống điện năng lượng tái tạo.

Truyền Thông - quan hệ cộng đồng
 Công đoàn Điện lực Việt 

Nam trao tặng 210 triệu đồng 
cho Liên đoàn Lao động tỉnh 
Quảng Trị để hỗ trợ xây dựng 3 
căn nhà tình nghĩa trên địa bàn 
tỉnh, tương đương 70 triệu đồng/
căn nhà. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Tu-dong-hoa-cua-EVN-qua-goc-nhin-cua-doi-tac-6-12-30382.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Thuc-hien-Nghi-quyet-30a-Du-co-nhieu-kho-khan-vat-va-nhung-EVN-rat-vui-mung-vi-da-gop-phan-giup-ba-con-mien-nui-thoat-ngheo-6-12-30399.aspx

