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EVN Và Tập đoàN GE (Hoa Kỳ) Ký KếT 
Hợp Tác Giai đoạN 2022 - 2027

Biên bản hợp tác được lãnh đạo hai 
bên ký ngày 11/5, dưới sự chứng kiến 
của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và 
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, tại thủ đô 
Washington D.C. (Hoa Kỳ).

Các nội dung hợp tác gồm: phát triển các cơ hội hợp tác trong lĩnh 
vực phát điện và truyền tải; trao đổi thông tin công nghệ mới áp dụng 
cho hệ thống điện của Hoa Kỳ; đào tạo và cung cấp dịch vụ cho các dự 
án điện khí mới.

EVN làm Việc Với NGâN HàNG THế Giới (WB) Về các Nội duNG 
Hợp Tác TroNG THời GiaN Tới

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành đã dẫn đầu đoàn công tác EVN 
làm việc với lãnh đạo WB vào ngày 13/5 
tại Hoa Kỳ.

Hai bên bày tỏ quan tâm và khả năng hợp tác tập trung vào các lĩnh 
vực như: nghiên cứu phát triển thủy điện tích năng, LNG, điện gió ngoài 
khơi và thu xếp tài chính đầu tư dự án; xây dựng chiến lược chuyển dịch 
năng lượng cho EVN hướng tới thực hiện các cam kết của Chính phủ tại 
hội nghị COP26; tiếp tục hỗ trợ đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện.

EVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WB tại Việt Nam để triển khai 
các bước tiếp theo.

Số 18 - năm 2022

Tin tức
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EVN Và TỉNH QuảNG NiNH pHối Hợp Hỗ Trợ, THáo Gỡ KHó KHăN 
Về HoạT độNG sảN xuấT - KiNH doaNH TrêN địa BàN TỉNH

Ngày 10/5 tại tỉnh Quảng Ninh, 
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
đã làm việc và đề nghị tỉnh Quảng 
Ninh tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các 
đơn vị điện lực trong công tác đầu tư 
xây dựng các công trình điện theo quy 
hoạch; tăng cường tuyên truyền sâu 
rộng trong nhân dân về trách nhiệm 
bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; bố trí quỹ đất cho các dự án 
điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào quy hoạch sử dụng đất hằng năm...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ký biên bản 
phối hợp về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn cho các ngành điện, than; đảm bảo ổn định cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 
trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022 – 2025.

KHắc pHục sự cố điệN do mưa lũ BấT THườNG Tại mộT số TỉNH 
pHía Bắc

Từ đêm 9/5 đến ngày 11/5, mưa lớn, nước lũ dâng cao đã ảnh hưởng 
đến lưới điện một số tỉnh như: Bắc Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Trong đó, 
Lạng Sơn là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 20.000 hộ dân tại 
9/11 huyện, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện.

Đến hết ngày 12/5, các công ty Điện lực đã cơ bản cấp điện trở lại 
cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng. 
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8 cá NHâN THuộc EVN được ViNH daNH NGười THợ Trẻ Giỏi 
ToàN Quốc lầN THứ xiii - Năm 2022

Lễ tuyên dương được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh tổ chức vào ngày 15/5 tại Đồng Nai.

Danh sách 8 cá nhân thuộc EVN gồm:
1. Kỹ sư Huỳnh Ngọc Hoàng – Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng công 

ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
2. Kỹ sư Nguyễn Hoàng Long - Công ty CNTT Điện lực TP.HCM, 

Tổng công ty Điện lực TP. HCM
3. Kỹ sư Lâm Bửu Quí - Công ty Điện lực Phú Thọ, Tổng công ty Điện 

lực TP. Hồ Chí Minh
4. Kỹ sư Trương Tùng Châu - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, 

Tổng công ty Điện lực miền Trung
5. Kỹ sư Dương Minh Vũ - Công ty Điện lực Phú Yên, Tổng công ty 

Điện lực miền Trung
6. Kỹ sư Phạm Quang Linh – Công ty Điện lực Phú Thọ, Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc
7. Kỹ sư Nguyễn Tuấn Vũ - Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội, 

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội
8. Kỹ sư Lê Văn Tuấn - Công ty Điện lực Mỹ Đức, Tổng công ty Điện 

lực TP. Hà Nội.

côNG đoàN điệN lực ViệT Nam KHEN THưởNG “NóNG” Tập THể 
Và cá NHâN HoàN THàNH VượT mức Giai đoạN 1 Kế HoạcH 
10.000 sáNG KiếN

Đó là Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP 
Hà Nội, với thành tích hoàn thành kế hoạch giai 
đoạn 1 đạt 237 sáng kiến, vượt 14 sáng kiến 
và sớm hơn 22 ngày so với thời gian đề ra.

Tại buổi gặp mặt và khen thưởng vào ngày 13/5, Chủ tịch Công đoàn 
Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho rằng, kết quả của Công đoàn 
EVNHANOI sẽ tạo động lực để thúc đẩy các công đoàn trong EVN thi 
đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 1 (từ ngày 14/2 đến 
31/5/2022) với mục tiêu 3.000 sáng kiến.
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mộT số KếT Quả sảN xuấT - KiNH doaNH của EVN TroNG 
THáNG 4 Và 4 THáNG đầu Năm 2022

Tháng 
4/2022 4 tháng đầu năm 2022

So với 
cùng kỳ 

năm 2021
Điện sản xuất 
(tỷ kWh) 22,62 85,65 + 6,2%

Điện truyền tải 
(tỷ kWh) 18,1 67,03 + 4,1%

Điện thương 
phẩm (tỷ kWh) 20,53 75,3 + 6,3%

Đầu tư - xây dựng 
(công trình điện 
110 – 500kV)

- Khởi công: 30 công trình
- Đóng điện, đưa vào vận hành: 
31 công trình

Kinh doanh & 
dịch vụ khách 
hàng

- Tỉ lệ khách hàng thanh toán 
tiền điện không dùng tiền mặt 
đạt 87,36%
- Tỉ lệ tiền điện thanh toán 
không dùng tiền mặt toàn EVN 
đạt 96,42%

Thông tin quản lý

đầu Tư - xây dựNG
 Tháng 9/2022, toàn bộ công tác đào, đúc móng và dựng cột tại 

cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 
phải hoàn tất, để phục vụ kéo dây, nghiệm thu hoàn thành dự án vào 
cuối năm 2022 – Đó là chỉ đạo của ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại buổi kiểm tra, rà soát tiến độ 
vào ngày 12/5 tại tỉnh Khánh Hoà.
 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (thuộc Tổng công 

ty Truyền tải điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức nghiệm thu, đóng điện dự án nâng công suất máy biến áp AT6 (từ 
600MVA lên 900MVA) tại TBA 500kV Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh). 
Sau nâng công suất, trạm có tổng công suất 1.800MVA.
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sảN xuấT - TruyềN Tải

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

25,9%

Nhiệt điện than
45,6%

Tuabin khí

12,2%

Năng lượng tái tạo

15,4%

Nhập khẩu
0,6%

Thủy điện

 43,47% là tỷ lệ sản lượng điện sản xuất của EVN và các tổng công ty 
phát điện chiếm trong toàn hệ thống điện tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, 
tương đương 37,23 tỷ kWh. 

KiNH doaNH - dịcH Vụ KHácH HàNG
 Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 

tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ bố trí gần 3.000 ca trực 
nhằm đảm bảo điện an toàn, tuyệt đối phục vụ toàn bộ các hoạt động của 
Đại hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Hợp Tác Quốc Tế
 Ngày 12/5 tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và 

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tiếp và làm việc với đoàn đại biểu 
cấp cao Liên minh châu Âu, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. 
Nội dung chính là hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm hiện thực hoá cam 
kết của Việt Nam tại hội nghị COP26.
 Ngày 13/5 tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tiếp và làm 

việc với ông Philippe Orliange – Giám đốc điều hành toàn cầu Cơ quan Phát 
triển Pháp (AFD), trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng.

TruyềN THôNG - QuaN Hệ cộNG đồNG
 10 chiếc xe đạp và 10 phần quà (tổng trị giá 20 triệu đồng) 

vừa được Công ty Điện lực Phú Yên (thuộc Tổng công ty Điện lực 
miền Trung) phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên trao tặng 
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và 
THCS Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

 Tỷ trọng một số nguồn điện 
chính được huy động trong 4 tháng 
đầu năm 2022:


