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Số 21 - năm 2022

Tin tức

EVN chia sẻ kiNh Nghiệm Thực Tế Với đoàN đại biểu ThaNh Tra 
Nhà Nước Lào

Ông Khamphan Phommathat - Tổng thanh tra Nhà nước Lào cùng 
đoàn công tác đến thăm, làm việc tại trụ sở EVN (Hà Nội) vào ngày 31/5.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân thông báo các nét chính về tình 
hình hợp tác mua bán điện giữa ngành Điện hai nước; hoạt động sản 
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, cũng như việc thực hiện quy định pháp 
luật về phòng chống tham nhũng của EVN.

Tại buổi làm việc, ông Khamphan Phommathat cho biết sẽ kiến nghị 
với Chính phủ Lào về những đề xuất từ phía EVN, nhằm giải quyết những 
khó khăn trong việc phát triển các dự án thủy điện tại Lào, đấu nối hệ 
thống điện và mua bán điện giữa 2 nước.
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baN ThườNg Vụ đảNg ủy EVN họp địNh kỳ - phiêN TháNg 
6/2022

Tại buổi họp ngày 1/6, các nội dung được 
Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thông qua như: 
Phương án kế hoạch cập nhật thị trường điện 
năm 2022 của EVN; đề án nhân sự dự Đại 
hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam nhiệm kỳ 2022-2027, cùng một số nội 
dung liên quan đến công tác cán bộ.

hoàN ThàNh dự áN đườNg dây 500kV QuảNg Trạch - dốc 
sỏi Và sâN phâN phối 500kV QuảNg Trạch

Các công trình được Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban 
Quản lý dự án các công trình điện 
miền Trung tổ chức đóng điện kỹ 
thuật thành công ngày 31/5. 

Đây là những dự án thuộc cụm 
dự án đường dây 500kV mạch 3 
Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc 
Sỏi – Pleiku 2. Với việc đóng điện 
thành công đường dây Quảng 

Trạch - Dốc Sỏi, cụm dự án đường dây 500kV mạch 3 chỉ còn đoạn tuyến 
Vũng Áng – Quảng Trạch đang thi công.

kếT Thúc chươNg TrìNh “1 Triệu sáNg kiếN” giai đoạN 1, 
EVN đóNg góp 2.399 sáNg kiếN

Là thông tin từ Công đoàn Điện lực Việt Nam về số lượng sáng kiến 
trong toàn EVN tính đến hết ngày 31/5/2022 đã đăng ký thành công vào 
Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Qua đó, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 1.

Nhiều đơn vị đã tích cực tham gia với nhiều sáng kiến hay, mang lại 
hiệu quả cao trong lao động, sản xuất, kinh doanh như: Tổng công ty Điện 
lực TP Hà Nội; Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh; Tổng công ty Phát 
điện 1; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia…
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chỉ Thị Về côNg Tác kiNh doaNh & dịch Vụ khách hàNg 
Năm 2022

EVN đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể trong 
năm 2022. Trong đó, EVN sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong lĩnh 
vực này và xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng tiếp cận với các chuẩn 
mực quốc tế.

 (Chỉ thị số 2929/CT-EVN ngày 2/6/2022)

baN hàNh kế hoạch TổNg Thể TriểN khai VăN hóa
doaNh Nghiệp TroNg Tập đoàN điệN Lực Quốc gia ViệT Nam 
giai đoạN 2022 - 2025

EVN tập trung hình thành và lan tỏa các đặc trưng tiêu biểu cho bản 
sắc văn hóa EVN:

- Một EVN chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
- Một EVN tiên phong và sáng tạo.
- Một ngôi nhà chung EVN đoàn kết và nghĩa tình.
- EVN, tổ chức có trách nhiệm xã hội cao.

 (Quyết định số 829/QĐ-EVN ngày 30/5/2022 của Tổng giám đốc EVN)

Văn bản - Thực thi

chíNh Thức đưa các TiệN ích của EVN LêN NềN TảNg số 
Thái NguyêN id

Đây là nội dung văn bản số 2910/EVN-KD ngày 01/6/2022 gửi Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Các tiện ích của EVN chính thức hoạt động trên nền tảng Thái Nguyên 
ID từ ngày 01/6/2022. 

Thông tin quản lý

đào Tạo
 25 cán bộ của EVN vừa nhận chứng chỉ “Thúc đẩy bình đẳng giới 

trong lực lượng lao động” sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bình 
đẳng giới từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022. Chương trình đào tạo do 
Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo thuộc Đại học Fulbright Việt Nam tổ 
chức.
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NhâN sự:
 Bổ nhiệm: Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc Ban Quản lý dự án 

các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia, kiêm Giám đốc SPMB từ ngày 01/6/2022 (Quyết định số 79/
QĐ-HĐTV ngày 24/5/2022 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia).

đầu Tư - Xây dựNg
 Tổng công ty Điện lực miền Nam và 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa 
ký kết thỏa thuận, nhằm thực hiện đồng 
bộ tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới 
điện truyền tải và phân phối năm 2022.

sảN XuấT - TruyềN Tải
 Trên 18 tỉ kWh là sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Thủy điện 

Tuyên Quang trong giai đoạn 2008 – 2022, góp phần quan trọng cùng 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.
 Sau hơn 5 năm tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (từ tháng 

7/2016), Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc Tổng công ty Phát điện 
3) đã phát lên lưới điện quốc gia đạt sản lượng trên 35 tỉ kWh.

kiNh doaNh - dịch Vụ khách hàNg
 Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa khuyến nghị khách hàng 

chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện trong gia đình, điều chỉnh hợp lý 
để tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng ngoài tầm kiểm soát trong cao 
điểm mùa nắng nóng.

hợp Tác Quốc Tế
 Ngày 31/5, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tiếp và làm 

việc với đoàn công tác Dự án Chuyển dịch năng lượng bền vững EU - Việt 
Nam về các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của EVN, hướng 
đến mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ.
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-  Indonesia tạm dừng xuất khẩu năng lượng tái tạo để ưu tiên nhu cầu sử 
dụng trong nước...xem chi tiết

-  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6: Các nhà máy nhiệt điện than 
của EVN sáng – xanh – sạch...xem chi tiết

-  Hành trình trở thành doanh nghiệp số của EVN...xem chi tiết
-  Sửa chữa thủy điện Xekaman 3: Chia sẻ của người trong cuộc...xem chi tiết

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

 Trong tuần qua, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã tiếp và làm 
việc với đại diện Tập đoàn Karpowership (CH Thổ Nhĩ Kỳ), Ngân hàng 
Landesbank Baden – Wuettemberg (CHLB Đức). Nội dung trao đổi về cơ 
hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhà máy phát điện nổi,…
 Ngày 2/6, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh tham dự Hội 

thảo trực tuyến quốc tế về chuyển dịch năng lượng công bằng. Đây 
là hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo về lộ trình trung hòa carbon và 
chuyển dịch năng lượng công bằng, với sự tham gia của ngành Điện các 
quốc gia đang tiếp nhận hỗ trợ của Liên minh châu Âu và Cơ quan phát 
triển Pháp.

TruyềN ThôNg - QuaN hệ cộNg đồNg
 Ngày 2/6, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tham dự và trình 

bày về Hành trình thúc đẩy bình đẳng giới của EVN, trong khuôn khổ 
Diễn đàn các nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp 2022. Diễn đàn 
được tổ chức bởi Đại sứ quán 
Australia tại Việt Nam, Mạng 
lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ 
trợ phát triển quyền năng phụ 
nữ (VBCWE) cùng phối hợp 
với Tạp chí Kinh tế Việt Nam – 
VnEconomy.

Tin tham khảo

https://www.evn.com.vn/d6/news/Indonesia-tam-dung-xuat-khau-nang-luong-tai-tao-de-uu-tien-nhu-cau-su-dung-trong-nuoc-6-12-30611.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Huong-ung-Ngay-Moi-truong-the-gioi-56-Cac-nha-may-nhiet-dien-than-cua-EVN-sang-xanh-sach-6-8-30609.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Hanh-trinh-tro-thanh-doanh-nghiep-so-cua-EVN-6-12-30594.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Sua-chua-thuy-dien-Xekaman-3-Chia-se-cua-nguoi-trong-cuoc-6-8-30605.aspx
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