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Tìm kiếm ý Tưởng, sáng kiến sử dụng điện an Toàn, TiếT kiệm, 
hiệu quả Trong Thanh Thiếu niên - năm 2022 

Là cuộc thi do Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
phối hợp tổ chức. Lễ phát 
động diễn ra ngày 13/9 tại 
Hà Nội.

Các tỉnh, thành đoàn và 
đoàn trực thuộc sẽ nhận bài 
dự thi (bài viết, video clip, 
infographic, motiongraphic, các sản phẩm số, mô hình,…) từ ngày 13/9 
đến ngày 25/11/2022.

10 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ vào Vòng chung kết xếp hạng; đồng 
thời được đăng tải lên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tiến hành bình 
chọn. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 12/2022 tại Hà Nội.

Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về 
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời, tạo môi trường 
để thanh thiếu niên tham gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đưa 
hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày, 
qua đó cụ thể hoá phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.

Số 36 - năm 2022

Tin tức

https://www.evn.com.vn/d6/news/Phat-dong-cuoc-thi-Y-tuong-sang-kien-su-dung-dien-an-toan-tiet-kiem-hieu-qua-trong-thanh-thieu-nien-nam-2022-6-12-31160.aspx
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rà soáT Tiến độ các dự án Truyền Tải phục vụ nhập khẩu điện 
Từ nước ngoài về việT nam

Chỉ đạo tại cuộc họp vào 
ngày 19/9, ông Trần Đình 
Nhân – Tổng giám đốc EVN  
giao các Phó Tổng  giám 
đốc EVN phụ trách lĩnh 
vực, tiếp tục chỉ đạo, đôn 
đốc quyết liệt để triển khai 
các dự án hoàn thành đúng 
tiến độ. 

Lãnh đạo cao nhất của đơn vị cần có mặt tại mỗi công trường, đốc 
thúc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng với đó, 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 bồi thường giải 
phóng mặt bằng. Trong quá trình làm việc với các tỉnh/thành phố, nếu 
có vướng mắc cần báo cáo kịp thời để lãnh đạo EVN tháo gỡ.

Xem chi tiết tại đây.

Evn làm việc với đoàn công Tác Ủy ban khoa học, 
công nghệ & môi Trường cỦa quốc hội 

Tại buổi làm việc ngày 13/9, EVN đã đề xuất tháo gỡ nhiều vướng 
mắc để nâng cao hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, EVN kiến nghị ban hành cơ chế chính sách cho phép 
các doanh nghiệp nhà nước thí điểm thành lập Quỹ Đổi mới sáng tạo 
với những cơ chế phù hợp, đặc thù, chấp nhận hỗ trợ cho các nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có tính rủi ro cao.

Ngoài ra, cần xem xét sửa đổi Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-
BKHCN-BTC theo hướng nâng cao định mức công lao động cho cán bộ 
nghiên cứu khoa học, cũng như giảm bớt các thủ tục thanh quyết toán 
đối với chủ nhiệm đề tài.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-ra-soat-tien-do-cac-du-an-truyen-tai-nhap-khau-dien-6-13-31200.aspx
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công đoàn điện lực việT nam khEn Thưởng các Tập Thể, 
cá nhân đạT Thành Tích TốT Trong chương Trình “giờ Thứ 9+” 
và cuộc Thi "sáng Tạo vidEo clip bài Tập Thể dục"

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đã tặng Bằng 
khen cho tập thể Công đoàn Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc, tập thể 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
và 20 cá nhân đã tham gia, đạt 
thành tích xuất sắc trong chương 
trình “Giờ thứ 9+” trên kênh VTV3 
– Đài Truyền hình Việt Nam.

Đối với cuộc thi “Sáng tạo 
Video clip Bài tập thể dục”, có 23 
tác phẩm được nhận giải của Ban 
giám khảo; 18 tác phẩm đạt giải 
tương tác trên nhóm riêng tư “Đồng 
nghiệp EVN”. Trong đó, Công ty 
CP Nhiệt điện Hải Phòng đạt giải 
Nhất của Ban giám khảo; Điện lực 
Nam Buôn Ma Thuột (thuộc Công 
ty Điện lực Đắk Lắk) đạt giải Nhất 
về tương tác.

mộT số kếT quả sản xuấT - kinh doanh cỦa Evn Trong Tháng 8 
và 8 Tháng năm 2022

EVN tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đáng 
chú ý, do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện (như than, dầu, khí) tăng 
đột biến từ đầu năm đến nay làm chi phí sản xuất điện của EVN tăng rất 
cao, dẫn tới nhiều khó khăn về tài chính.
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Tháng 
8/2022 8 tháng năm 2022 So với 8 tháng 

năm 2021

Điện sản xuất toàn 
hệ thống (tỷ kWh) 23,9 181,92 5%

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

- Khởi công: 88 công trình
- Đóng điện, đưa vào vận hành: 
+ 6 công trình 500kV
+ 13 công trình 220kV 
+ 46 công trình 110kV

Kinh doanh và dịch 
vụ khách hàng

- Tỉ lệ khách hàng thanh toán 
tiền điện không dùng tiền mặt: 
90,72%.
- Tỉ lệ tiền điện thanh toán không 
dùng tiền mặt: 97,32%

Chuyển đổi số 
trong EVN

Tính đến hết tháng 8/2022: Hoàn thành 
86,5% kế hoạch 2 năm 2021-2022.

Thông tin quản lý
NhâN lực
	 Ông	Phạm	Văn	Thuận	–	nguyên	Trưởng	ban	Quản	lý	đầu	tư	EVN	

vừa	được	Đại	hội	đồng	cổ	đông	bất	thường	Tổng	công	ty	Phát	điện	2	–	
CTCP	bầu	giữ	chức	vụ	Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty	nhiệm	
kỳ	2021	–	2025.
	 Ông	Nguyễn	Văn	Tình	–	Trưởng	phòng	Kế	hoạch	Ban	QLDA	các	

công	 trình	điện	miền	Trung	 (thuộc	Tổng	công	 ty	Truyền	 tải	 điện	Quốc	
gia	-	EVNNPT)	được	bổ nhiệm	giữ	chức	vụ	Phó	Giám	đốc	Ban	QLDA	
các	công	trình	điện	miền	Trung	(Quyết	định	số	1486/QĐ-EVNNPT	ngày	
15/9/2022	của	Tổng	giám	đốc	EVNNPT).

Đào Tạo
	 Tập	đoàn	Điện	lực	Việt	Nam	và	Tetra	Tech	(đơn	vị	tư	vấn	của	Cơ	

quan	Phát	 triển	Quốc	 tế	Hoa	Kỳ	 -	USAID)	 phối	 hợp	 tổ	 chức	 hội	 thảo	
“Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới	trong	Tập	đoàn	Điện	lực	Quốc	
gia	Việt	Nam”.	Hội	thảo	dự	kiến	triển	khai	tại	3	miền,	trong	đó	chương	
trình	ở	miền	Bắc	đã	thực	hiện	ngày	12/9.
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 Các trưởng, phó Ban Kinh doanh của 5 Tổng công ty Điện lực đã 
tham gia khóa đào tạo “Trải nghiệm khách hàng: Phương thức tạo nên dấu 
ấn thương hiệu trong thời đại số”, do EVN tổ chức ngày 15 – 16/9. Trước 
những nhiệm vụ mới, mục tiêu cao hơn về kinh doanh – dịch vụ khách 
hàng, EVN đang nỗ lực xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng mới.

đầu Tư - xây dựng
 Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, hiện còn 19/77 điểm 

giao chéo với dự án đường cao tốc Bắc – Nam cần thực hiện di dời. 
Tổng công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ 
giải quyết những phần việc liên quan đến trách nhiệm của ngành Điện.

sản xuấT - Truyền Tải
 “Thực hiện biểu đồ điện áp và kinh nghiệm chỉnh định rơ-le F90” 

là chủ đề hội thảo được EVN tổ chức ngày 16/9. Qua đó, các đơn vị rà 
soát, đánh giá lại các quy định, nguyên tắc về điều khiển phụ tải, cắt tải 
do quá tải, điện áp thấp trong thông tư, quy trình, quy định và các văn bản 
hướng dẫn liên quan.
 Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Phát điện 2 

– CTCP) vừa tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và 
kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty (17/9/2012-17/9/2022).
 84,57 tỉ kWh là tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và các tổng 

công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) trong 8 tháng năm 2022, 
chiếm 46,49% sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

kinh doanh - dịch vụ khách hàng
 Vừa qua, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhiều khách 

hàng sử dụng điện đã bị mất tiền khi cung cấp thông tin, thực hiện giao 
dịch chuyển tiền tại địa chỉ https://app.stategrids.com/ giả mạo thương 
hiệu EVN. Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Trung đã gửi 
những khuyến cáo tới khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông 
tin cá nhân, thực hiện giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân 
tại website này. Trước đó, EVN cũng phát đi cảnh báo về trang web giả 
mạo http://evn158.top để khách hàng cảnh giác.
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hợp Tác quốc Tế
 Ngày 12/9, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã tiếp và làm 

việc với ông Robert Helms – Thành viên kiêm Giám đốc Điện gió ngoài 
khơi tại Quỹ Thị trường mới của Tập đoàn Copenhagen Infrastructure 
Partners (CIP) và đoàn công tác, về khả năng hợp tác trong phát triển 
một số dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn.

an Toàn điện
 Nhà máy Thủy điện Lai Châu là “Nhà máy thủy điện an toàn về 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểu mẫu” trên địa bàn 
tỉnh Lai Châu. Công ty Thủy điện Sơn La và Công an tỉnh Lai Châu vừa 
tổ chức ra mắt mô hình này nhằm góp phần thúc đẩy phong trào toàn 
dân tham gia phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự 
trên địa bàn tỉnh.

công nghệ và môi Trường
 Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành tài liệu Bộ quy tắc cấu 

hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong EVN (Quyết định 
số 1290/QĐ-EVN ngày 5/9/2022), quy định về các quy tắc lập trình an toàn 
và cấu hình đối với các thiết bị, hệ thống, ứng dụng đảm bảo an toàn thông 
tin, áp dụng thống nhất trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 Ngày 15/9, Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 tổ chức hội thảo “Áp 

dụng công nghệ thực hiện số hoá công trình điện trên nền tảng BIM”. 
Hội thảo được tổ chức trực tuyến tới 19 điểm cầu thuộc các ban quản lý dự 
án điện, các tổng công ty trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Truyền Thông - quan hệ cộng đồng
 1,41 tỷ đồng là số tiền mà Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP tài trợ 

cho 47 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sự hỗ trợ này đã kịp thời 
giúp các em học sinh và gia đình trang trải chi phí sinh hoạt, học tập.

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


