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Số 3 - năm 2023

Tin tức
Lãnh đạo Tập đoàn dự và pháT biểu chỉ đạo Tại hội nghị 
Tổng kếT công Tác năm 2022 của các đơn vị và 
đoàn Thanh niên Evn 
 Đối với Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia, ông Dương Quang Thành 
- Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu đảm bảo 
vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia 
an toàn, liên tục và ổn định, đặc biệt là hệ 
thống 500kV Bắc – Nam; đảm bảo tiến độ, 
khối lượng và chất lượng các dự án đầu 
tư xây dựng; phấn đấu hoàn thành đạt và 
vượt mục tiêu kế hoạch năm; nâng cao 
hiệu quả công tác tài chính,…

Xem chi tiết tại đây.

 Đối với Công ty Thuỷ điện Hoà Bình, 
ông Đặng Huy Cường – Thành viên HĐTV 
EVN đề nghị đơn vị tiếp tục vận hành 
đảm bảo an toàn đập và hồ chứa; vận 
hành các tổ máy an toàn, tin cậy, ổn 
định và linh hoạt, đạt tất cả các chỉ tiêu 
kỹ thuật EVN giao, phấn đấu tỷ lệ dừng 
máy do sự cố là 0%,…

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNNPT-tong-ket-cong-tac-nam-2022-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023-6-12-118699.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Nam-2022-Cong-ty-Thuy-dien-Hoa-Binh-dong-gop-gan-1500-ty-dong-cho-ngan-sach-nha-nuoc-6-12-118705.aspx
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 Đối với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, ông Đinh Thế Phúc - Thành viên 
HĐTV EVN đề nghị đơn vị nỗ lực phấn 
đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
đồng thời xây dựng nhà máy luôn ổn 
định, phát triển bền vững…

Xem chi tiết tại đây.

 Đối với Công ty Thuỷ điện Sơn La, 
ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng 
giám đốc EVN yêu cầu đơn vị tiếp tục 
quản lý vận hành an toàn đập và hồ 
chứa; đảm bảo các tổ máy hoạt động tin 
cậy, ổn định và linh hoạt, đạt tất cả các 
chỉ tiêu kỹ thuật được giao,…

Xem chi tiết tại đây.

 Đối với Đoàn Thanh niên EVN, ông 
Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường 
trực Đảng uỷ EVN chỉ đạo đẩy mạnh 
phong trào sáng tạo trẻ, phát huy tinh 
thần xung kích trong bối cảnh chuyển 
đổi số đang diễn ra mạnh mẽ; tiếp tục 
nâng cao chất lượng công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên mạnh cả về số 
lượng và chất lượng, bám sát nhiệm vụ 
chính trị của EVN,…

Xem chi tiết tại đây.

cấp nước đổ ải đợT 1 năm 2023 được 
Evn Thực hiện TốT

Kết thúc đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy 
lúa vụ Đông - Xuân 2023 tại khu vực Trung du 
và Đồng bằng Bắc Bộ (từ ngày 6 - 9/1), các 
hồ thủy điện thuộc EVN đã xả 1,41 tỉ m3 nước. 
Diện tích có nước đến hết ngày 9/1 đạt 121.942 
ha, đạt 24,5% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nha-may-Nhiet-dien-Vinh-Tan-4-No-luc-vuot-kho-de-dap-ung-cac-chi-tieu-duoc-giao-6-12-118734.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-ty-Thuy-dien-Son-La-dong-gop-ngan-sach-nha-nuoc-hon-2300-ty-dong-nam-2022-6-12-118729.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Doan-Thanh-nien-EVN-da-co-nhieu-but-pha-trong-nam-2022-6-12-118749.aspx
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Dự kiến, trong đợt 2, EVN sẽ tiếp tục tăng cường vận hành phát điện 
tối đa công suất các tổ máy trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy được 
duy trì ở mức cao nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi 
để lấy nước.

Xem chi tiết tại đây.

các đơn vị Thuộc Evn chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo điện 
dịp TếT nguyên đán Quý mão 

Các đơn vị đã khẩn trương lập phương án đảm bảo cung cấp điện, 
xây dựng kế hoạch chi tiết và bố trí nhân lực ứng trực 24/24h trong các 
ngày Tết.

Cụ thể, từ 0h ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 Tết) đến 24h ngày 
26/01/2023 (tức ngày mùng 5 Tết), các tổng công ty Điện lực không 
thực hiện các công việc trên lưới điện làm mất điện khách hàng, trừ 
trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Đồng thời, tổ chức trực tăng cường 
trực vận hành, trực chăm sóc khách hàng 24/24 giờ; sẵn sàng xử lý sự 
cố nếu có xảy ra, đảm bảo thông tin liên lạc, an ninh, an toàn phòng 
chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

đoàn Thanh niên Evn Tổ chức hội chợ Từ Thiện
Xuân yêu Thương 2023

Hội chợ với chủ đề “Hãy đến và làm giàu cho tâm hồn” diễn ra ngày 
12/1 tại Hà Nội.

Có 12 cơ sở đoàn, chi đoàn thanh niên của các đơn vị thuộc EVN 
có trụ sở tại Hà Nội tham gia với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng 
chủng loại, mẫu mã.

Hơn 130 triệu đồng thu được từ hội chợ này sẽ sử dụng để tổ chức 
các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội của Đoàn Thanh niên EVN.

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Cac-ho-thuy-dien-cua-EVN-da-cap-hon-14-ty-m3-nuoc-trong-dot-dau-lay-nuoc-gieo-cay-vu-Dong-Xuan-6-12-118714.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Ron-rang-Hoi-cho-tu-thien-Xuan-yeu-thuong-2023-6-12-118735.aspx
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đầu Tư - Xây dựng
 Ngày 12/1, ông Phạm Hồng Phương 

- Phó Tổng giám đốc EVN cùng lãnh 
đạo Ban QLDA Điện 1 đi kiểm tra công 
trường và tặng quà động viên lực lượng 
thi công Trạm biến áp 500kV Lào Cai và 
đường dây 220kV đấu nối (tại huyện Bảo 
Thắng, tỉnh Lào Cai).

 Ban QLDA các công trình điện miền Bắc 
(thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan 
đóng điện thành công máy biến áp 500kV 
AT1 (600MVA) thuộc dự án nâng công suất 
TBA 500kV Quảng Ninh (TP. Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh), qua đó hoàn thành toàn bộ dự 
án này. TBA 500kV Quảng Ninh hiện nay có 
tổng công suất 1.525MVA.

Thông tin quản lý

Evn yêu cầu các đơn vị Thành viên Tăng cường đảm bảo
an Toàn Thông Tin Trong TếT nguyên đán Quý mão 2023

Một số lưu ý của EVN nhằm đảm bảo an toàn thông tin phục vụ điều 
hành sản xuất kinh doanh của EVN trong dịp Tết như: 
 Tăng cường và bố trí trực 24/7 trong dịp Tết.
 Rà soát các hệ thống quản lý tài khoản, đặc biệt các hệ thống quản 

trị truy cập từ xa (remote access, VPN) để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi 
thực hiện công tác quản trị, vận hành, hỗ trợ vận hành hoặc xử lý sự cố; 
rà soát lại danh sách tài khoản người dùng và phải đảm bảo tuân thủ các 
quy định hiện hành của hệ thống (sử dụng mật khẩu mạnh, có hoạt động 
trong vòng 90 ngày gần đây, đổi mật khẩu theo quy định, không có các tài 
khoản lạ/không phù hợp với chức năng nhiệm vụ);
 Tăng cường theo dõi, giám sát các hệ thống thông tin, hệ thống ứng 

dụng, dịch vụ/cổng dịch vụ, hệ thống điều khiển công nghiệp, hệ thống 
SCADA, thị trường điện, các thiết bị mạng và thiết bị an toàn thông tin tại 
các vị trí phân vùng mạng/liên mạng/kết nối Internet.

(Văn bản số 7255/EVN-VTCNTT ngày 21/12/2022)

văn bản - chỉ đạo
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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

-  EVNHCMC đặt đồng hồ đếm ngược để giám sát kế hoạch
  chuyển đổi số…xem chi tiết
- Đổ ải vụ Đông Xuân năm 2022-2023: Phấn đấu tiết kiệm
  khoảng 2 tỷ m3 nước…xem chi tiết

Tin tham khảo

sản XuấT - Truyền Tải
 Năm 2022, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty Thuỷ điện Sơn 

La là 12,89 tỷ kWh, đạt 100,12% so với kế hoạch EVN giao. Trong đó, 
Nhà máy Thủy điện Sơn La sản xuất được 8,813 tỷ kWh, Nhà máy Thủy 
điện Lai Châu đạt 4,077 tỷ kWh.
 Tổng lượng nước sử dụng phát điện năm 2022 của Công ty Thủy 

điện Hòa Bình là 40,56 tỷ m3, bằng 84% lượng nước về. Tổng lượng điện 
sản xuất đạt gần 9,4 tỷ kWh, tương đương 92,59% so với kế hoạch giao.

hợp Tác Quốc Tế
 Ngày 11/1 tại Hà Nội, ông Nguyễn 

Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN đã 
tiếp và làm việc với ông Christoph 
Prommersberger - Phó Đại sứ Vương 
quốc Hà Lan tại Việt Nam và đoàn công 
tác, về hợp tác triển khai các hoạt động 
thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Truyền Thông - Quan hệ cộng đồng
 Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội vừa đến thăm, tặng quà tại Trung 

tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Trung tâm nuôi dưỡng 
người già, trẻ em tàn tật và Trung tâm bảo trợ Xã hội III - Thành phố Hà 
Nội nhân dịp đón Xuân Quý Mão năm 2023.
 Công ty Thủy điện Ialy vừa tặng 320 suất quà cho các gia đình chính 

sách, gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 8 xã, phường thuộc 
địa bàn có các nhà máy của công ty đóng chân. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHCMC-dat-dong-ho-dem-nguoc-de-giam-sat-ke-hoach-chuyen-doi-so-6-12-118744.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Do-ai-vu-Dong-Xuan-nam-2022-2023Phan-dau-tiet-kiem-khoang-2-ty-m3-nuoc-6-12-118743.aspx



