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LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

* Đối với Tổng công ty Điện lực 
miền Trung, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân yêu cầu đơn vị triển 
khai các giải pháp đảm bảo an toàn vận 
hành, cung cấp điện ổn định, liên tục 
cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và 
đời sống sinh hoạt nhân dân, góp phần 
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của 
miền Trung - Tây Nguyên...

Xem chi tiết tại đây.

* Đối với Trung tâm Dịch vụ sửa 
chữa EVN, Phó Tổng giám đốc EVN 
Ngô Sơn Hải yêu cầu đơn vị tập trung 
hoàn thành tất cả danh mục sửa chữa 
lớn năm 2023 được EVN giao đảm bảo 
tiến độ, chất lượng, đúng thời điểm; chú 
trọng công tác an toàn, tăng cường chế 
độ giám sát online, ứng dụng khoa học 
công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sửa chữa…

Xem chi tiết tại đây.

Số 2 - năm 2023

Tin tức

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNCPC-Hoan-thanh-xuat-sac-cong-tac-nam-2022-6-12-118666.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Trinh-do-nang-luc-sua-chua-cua-EVNPSC-ngay-cang-duoc-nang-cao-6-12-118665.aspx
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* Đối với Ban Quản lý dự án Điện 1, 
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng 
Phương yêu cầu bám sát chủ đề của năm 
2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, 
điều hành các dự án đáp ứng tiến độ, chất 
lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định về 
an toàn, môi trường, sức khỏe,…

Xem chi tiết tại đây.

* Đối với Ban Quản lý dự án Điện 2, 
Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh 
yêu cầu đơn vị kiểm soát chặt chẽ công 
tác quản lý chất lượng, tiến độ và chi phí 
đầu tư các dự án được giao; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thành 
việc số hóa quy trình trong năm 2023…

Xem chi tiết tại đây.

* Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng và công nghệ EVN, Phó Tổng 
giám đốc EVN Võ Quang Lâm yêu cầu 
đơn vị đảm bảo công tác quản lý vận hành 
Tòa nhà EVN an toàn, ổn định và hiệu 
quả; ứng dụng chuyển đổi số vào mọi lĩnh 
vực; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án 
đầu tư xây dựng được EVN giao...

Xem chi tiết tại đây.

* Đối với Trung tâm Thông tin Điện lực, 
Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm 
yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công 
tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông 
về văn hóa doanh nghiệp, tiết kiệm điện; 
tiếp tục số hóa mạnh mẽ các phương tiện 
truyền thông; tập trung đổi mới truyền 
thông trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử...

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Ban-QLDA-Dien-1-can-tiep-tuc-nang-cao-nang-luc-quan-tri-de-thuc-hien-hieu-qua-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-6-12-118636.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Ban-Quan-ly-du-an-Dien-2-can-no-luc-de-bao-dam-chat-luong-tien-do-cac-du-an-6-12-118641.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNCTI-van-hanh-an-toan-on-dinh-va-hieu-qua-toa-nha-EVN-6-12-118647.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNEIC-chuyen-dich-theo-muc-tieu-tro-thanh-trung-tam-thong-tin-hien-dai-chuyen-nghiep-6-12-118643.aspx
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BỘ CÔNG THưƠNG BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIệN NHÀ MÁy 
ĐIệN GIó, ĐIệN MặT TrờI CHUyỂN TIẾP

Mức giá trần (chưa bao gồm VAT) theo Quyết định số 21/QĐ-BCT 
ngày 7/1/2023 cụ thể như sau:

STT Loại hình nhà máy Mức trần của khung giá 
(đồng/kWh)

1 Nhà máy điện mặt trời mặt đất 1.184,90

2 Nhà máy điện mặt trời nổi 1.508,27

3 Nhà máy điện gió trong đất liền 1.587,12

4 Nhà máy điện gió trên biển 1.815,95

Đây là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt 
trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 
số 15/2022/TT-BCT thoả thuận giá phát điện theo quy định.

KẾT THúC ĐợT 1 Lấy NướC ĐỔ ảI, 23,5% DIệN TíCH GIeO TrồNG 
Có NướC

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi ngày 9/1/2023, mực nước 
trung bình ngày cuối cùng của đợt 1 lấy nước tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 
1,62m, cao nhất đạt 1,92m, bảo đảm đủ điều kiện cho các công trình thủy 
lợi đã được nâng cấp và công trình vùng ảnh hưởng triều vận hành. 

Diện tích có nước tính đến 16 giờ ngày 9/1/2023 là 117.305 ha/498.709 ha. 

Trong đợt này, các địa phương chủ yếu lấy nước để thau chua, rửa 
mặn, thau rửa hệ thống thủy lợi, tích trữ nước vào hệ thống kênh mương, 
vùng trũng.

Đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ 0h ngày 1/2 đến 24h ngày 8/2/2023 (8 ngày).

ĐầU Tư - xây DỰNG
 Ngày 3/1/2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và 

đoàn công tác đã kiểm tra công trường và làm việc với Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam về công tác thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình 
mở rộng. Trong đó, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến 
độ thi công, nhằm đảm bảo mục tiêu phát điện vào năm 2025. 

Thông tin quản lý
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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
- EVN đang thực hiện rất tốt việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 

2022... xem chi tiết
- Đại biểu Quốc hội cho rằng thời điểm này tăng giá điện là hợp lý...  xem chi tiết

SảN xUấT - TrUyềN TảI
 2,07 tỉ kWh là kết quả lượng điện sản xuất của Công ty Thuỷ điện Trị 

An trong năm 2022, tương đương 123,8% kế hoạch năm được EVN giao.
 Năm 2022, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN đã hoàn thành 78 danh 

mục sửa chữa lớn đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ.
 3,99% là tỉ lệ tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện lực miền 

Trung trong năm 2022, giảm 0,44% so với cùng kỳ năm 2021.

TrUyềN THÔNG - QUAN Hệ CỘNG ĐồNG
 Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao 55 phần 

quà Tết cho các bệnh nhân, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị 
tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), ngày 7/1.
 1.000 phần quà (tổng trị giá 500 triệu đồng) vừa được Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc trao tặng cho những gia đình có công với cách mạng; 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm HIV, nhiễm 
chất độc màu da cam/dioxin; người tàn tật; người già không nơi nương 
tựa,... trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhân dịp Tết Quý Mão.
 Công ty Thuỷ điện Hoà Bình tổ chức chương trình trao tặng "Quà 

Tết 2023" cho bà con xã Mường Tuổng, huyện Đà Bắc (Hoà Bình) vào 
ngày 7/1 với hơn 600 phần quà. Đây là xã thuộc vùng 135 của tỉnh Hoà 
Bình, có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc ít người.
 Ngày 7/1, Công ty Thủy điện Sơn La phối hợp với Đoàn Khối Doanh 

nghiệp Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tỉnh đoàn Sơn La 
tổ chức chương trình an sinh xã hội “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 
2023 tại bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, huyện Mường La. Đoàn đã trao tặng 
38 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn đặc biệt, người già neo đơn.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-dang-thuc-hien-rat-tot-viec-cap-nuoc-phuc-vu-san-xuat-vu-Dong-Xuan-nam-2022-2023-6-12-118673.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dai-bieu-Quoc-hoi-cho-rang-thoi-diem-nay-tang-gia-dien-la-hop-ly-6-12-118662.aspx

