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“Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn và phong trào 
thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối 
doanh nghiệp trung ương” 

Là chủ đề tọa đàm do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ 
chức vào ngày 31/8/2022, tại Hà Nội.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
EVN phát biểu tham luận, trong đó khẳng định công tác thanh niên 
luôn được Đảng ủy EVN đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi 
dưỡng, phát huy nhân tố con người. 

Quan tâm, bồi 
dưỡng, giáo dục đoàn 
viên thanh niên thành 
lớp người “vừa hồng, 
vừa chuyên” theo 
tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí 
Minh là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính 
trị dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ủy EVN và 
cấp ủy các cấp.

Xem chi tiết tại đây
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tin tức

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-EVN-Cham-lo-cho-thanh-nien-la-buoc-di-truoc-cho-cong-tac-Dang-142-183-31092.aspx
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Evn Đã Đảm bảo cung cấp Điện an toàn, ổn Định trong 
dịp Quốc Khánh 2/9/2022

Tính trung bình trong cả kỳ nghỉ 
lễ (từ ngày 1/9 đến 4/9), công suất 
đỉnh của hệ thống điện toàn quốc 
là 29.979MW, mức tiêu thụ trung 
bình ngày là 636 triệu kWh. 

So với kỳ nghỉ lễ năm 2021, 
mức tiêu thụ điện trung bình ngày 
toàn quốc năm nay tăng hơn 10%.

Hệ thống điện được vận hành 
an toàn, ổn định. Các chủ đầu tư nguồn phát điện (kể cả điện mặt trời 
mái nhà) về cơ bản đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ.

rà soát tình hình Đầu tư Xây dựng và Kế hoạch triển Khai 
các dự án lưới Điện truyền tải miền bắc giai Đoạn 2022 - 2025

Chủ trì cuộc họp 
vào ngày 30/8, 
ông Phạm Hồng 
Phương - Phó Tổng 
giám đốc EVN chỉ 
đạo các ban, đơn 
vị liên quan, trong 
đó có Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia và Ban Quản lý dự án Điện 1, cần bám sát 
các bộ, ngành, địa phương để thực hiện các dự án đảm bảo chất 
lượng, tiến độ đề ra. 

Theo báo cáo từ các đơn vị, đang còn nhiều khó khăn vướng mắc 
trong triển khai các dự án truyền tải khu vực miền Bắc, như: Quy 
hoạch điện VIII chưa được phê duyệt nên một số dự án chưa có 
căn cứ để tiến hành các bước chuẩn bị; khó khăn trong công tác bồi 
thường - giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, 
cắt điện thi công…
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thông tin quản lý
Đầu tư - Xây dựng
 Công trình “Xây dựng mới đường dây trung thế An Thới Đông, 

đường dây Bình Khánh 2 và cải tạo lưới trung thế xã An Thới Đông, 
huyện Cần Giờ” vừa được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh 
hoàn thành, đưa vào vận hành sau 11 tháng thi công. Công trình có 
tổng vốn đầu tư gần 33 tỉ đồng, với quy mô khoảng 10km đường dây 
và 6 trạm biến áp phân phối, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định 
cho người dân và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện 
Cần Giờ.

Kinh doanh - dịch vụ Khách hàng
 Khoảng 50 triệu kWh/năm là bình quân sản lượng điện thương 

mại mà EVN bán cho một số địa phương của Lào hằng năm, qua 9 địa 
điểm khu vực gần biên giới hai nước, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân địa phương.

"Đa dạng hóa nguồn Đầu tư Xây dựng và vận hành lưới 
Điện truyền tải"

Là chủ đề tọa đàm do Báo 
Nhân Dân phối hợp cùng Tổ 
chức Sáng kiến về Chuyển dịch 
Năng lượng Việt Nam (VIETSE) 
tổ chức vào chiều 5/9 tại Hà 
Nội, nhằm cung cấp góc nhìn 
đa chiều, đầy đủ, kịp thời tuyên 
truyền các chủ trương lớn của 
Đảng, Nhà nước về vấn đề phát 
triển năng lượng quốc gia, góp phần làm rõ cơ chế đa dạng hóa các 
nguồn đầu tư vào xây dựng và vận hành lưới điện truyền tải.

Tham gia tọa đàm, ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV EVN 
và ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN đã làm rõ thêm 
những thông tin liên quan tới EVN.
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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

- Hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào: Khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt... 
xem chi tiết

- Chùm ảnh: Xanh – Sạch – Đẹp các nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng… 
xem chi tiết

- Khủng hoảng năng lượng châu Âu đáng sợ đến mức nào?… xem chi tiết

hợp tác Quốc tế
 Ngày 30/8, Phó Tổng 

giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh 
đã tiếp và làm việc với ông 
David Turk - Thứ trưởng Bộ 
Năng lượng Hoa Kỳ và đoàn 
công tác, về vấn đề chuyển 
dịch năng lượng tại Việt Nam, 
nhằm cụ thể hoá cam kết đạt 
mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

truyền thông - Quan hệ cộng Đồng
 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 

gia vừa hoàn thành và bàn giao công trình 
“Đường điện thắp sáng vùng biên” tại thị trấn 
Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). 
Công trình có tổng trị giá gần 200 triệu đồng, 
với quy mô lắp đặt 121 bộ đèn chiếu sáng 
bằng năng lượng mặt trời trên đoạn đường 
giao thông dài khoảng 7,5km.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Hop-tac-nang-luong-Viet-Nam-Lao-Khac-sau-tinh-doan-ket-dac-biet-6-12-31100.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-Xanh-sach-dep-cac-nha-may-Nhiet-dien-Hai-Phong-6-8-31098.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Khung-hoang-nang-luong-chau-Au-dang-so-muc-nao-6-12-31088.aspx

