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Số 10 - năm 2023

Tin tức

Công TáC quản lý kỹ ThuậT Cần đạT đượC mụC Tiêu
vận hành an Toàn, hiệu quả và đảm bảo môi Trường

Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN  
Dương Quang Thành, tại Hội nghị Công tác Quản lý kỹ thuật năm 2023 của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu công tác quản lý kỹ thuật phải có các chỉ tiêu 
gắn với không xảy ra tai nạn lao động do chủ quan; giảm sự cố hàng năm từ 
50% so với năm trước liền kề; tăng hệ số khả dụng các nhà máy điện. Đồng 
thời, đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng, tập trung vào các tiêu chí để 
đánh giá chất lượng dịch vụ theo quan điểm khách hàng.

Các đơn vị cần tập 
trung nâng cao công 
tác quản lý kỹ thuật và 
vận hành an toàn, tối 
ưu hệ thống nguồn, 
lưới điện; ứng dụng 
mạnh mẽ chuyển đổi 
số trong quản lý kỹ 
thuật; đẩy mạnh phong 
trào sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật; đảm bảo môi 
trường….

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Quan-ly-tot-cong-tac-ky-thuat-de-dam-bao-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-cua-EVN-6-12-119279.aspx
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Cần Có Chỉ Tiêu, ThướC đo Cụ Thể đánh giá mứC độ
Tự động hóa lưới điện phân phối

Đây là một trong những trao đổi của 
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, tại Hội 
thảo Tự động hóa lưới điện phân phối vào 
ngày 9/3 tại TP. Đà Nẵng.

Thực tế, mức độ tự động hóa tại 5 Tổng 
công ty Điện lực đang khác nhau. Vì vậy, cần 
có chỉ tiêu, thước đo cụ thể để đánh giá thực 
trạng từng đơn vị, từ đó xây dựng mục tiêu, 
định hướng rõ ràng và thực hiện hiệu quả 
phát triển tự động hóa lưới điện phân phối, để cung cấp điện tốt nhất cho 
khách hàng.

Tổng giám đốC Evn Trần đình nhân đôn đốC Tiến độ 
Triển khai dự án đường dây 500kv monsoon - Thạnh mỹ

Ngày 8/3, làm việc với các đơn vị liên quan 
để rà soát tổng thể tiến độ dự án đường dây 
(đoạn qua lãnh thổ Việt Nam), Tổng giám đốc 
EVN Trần Đình Nhân yêu cầu thành lập ban 
chỉ đạo do lãnh đạo EVN làm trưởng ban để 
điều hành thi công xây dựng công trình nhằm 
giải quyết kịp thời mọi vướng mắc nếu có.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu Ban QLDA 
Điện 2 đẩy nhanh hoàn thiện các trình tự, thủ tục cũng như biện pháp tổ 
chức thi công sau này.

Evn Tham gia hưởng ứng ngày “quyền Của người Tiêu dùng 
việT nam” năm 2023

Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày 
Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 và khai mạc chương trình 
“Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” vào ngày 12/3 tại Hà Nội.

Theo chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã thiết lập 
gian hàng để giới thiệu, quảng bá và hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng 
hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI, giới thiệu các dịch vụ 
điện trực tuyến...
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Chuẩn bị TốT nhấT CáC điều kiện Tiến Tới đại hội Công đoàn 
điện lựC việT nam lần Thứ vi

Là một trong những nội dung chính tại 
Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Công đoàn Điện lực Việt Nam mở rộng lần 
thứ 15, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội nghị 
diễn ra ngày 9/3 tại TP. Huế.

Các đại biểu đã tiến hành quy trình rà 
soát, bổ sung các chức danh với 5 bước 
theo quy định của Đảng và Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam; góp ý vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành tại Đại hội 
VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.

khuyến khíCh CbCnv TíCh CựC Tham gia hoạT động
hưởng ứng Chiến dịCh giờ Trái đấT 2023 do văn phòng
ban Chỉ đạo TiếT kiệm năng lượng (bộ Công Thương) Tổ ChứC 

Là nội dung chính tại Thông báo số 89/TB-EVN ngày 8/3/2023 về một số 
hoạt động khác hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. 

1. Chương trình công bố hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và 
Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

- Thời gian: sáng ngày 18/3/2023
- Địa điểm: Khu vực phố đi bộ hồ 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
2. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến 

thức về Giờ Trái đất”
- Thời gian dự thi: Từ ngày 17/3 đến 

31/3/2023
- Phương thức dự thi: trên trang web:

www.tietkiemnangluong.com.vn
Cùng với thông báo này, các đơn vị 

lưu ý tiếp  tục thực hiện chỉ đạo của 
EVN tại văn bản số 883/EVN-TT+KD 
ngày 28/02/2023 về việc phối hợp tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 
dịch Giờ Trái đất 2023.
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Chuyển đổi số Trong Evn
 97,18% là kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số của EVN tính đến 

hết tháng 2/2023. Trong đó, hai lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng 
và đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành 100%.

đầu Tư - Xây dựng
 Trong 2 tháng đầu năm 2023, EVN và các đơn vị đã khởi công 7 công 

trình và đưa vào vận hành 11 công trình lưới điện từ 110kV đến 500kV.
 Công trình Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ và đấu nối (tỉnh Hưng Yên) 

được Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công 
ngày 11/3.  
 Tổng khối lượng thi công xây lắp Trạm cắt 220kV Bờ Y và đấu nối đã 

đạt khoảng 97%. Ban QLDA Điện 2 phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 
31/3/2023, phục vụ mục tiêu nhập khẩu điện từ các nhà máy thủy điện 
Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) về Việt Nam.

sản XuấT - Truyền Tải
 Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống 

đạt 38,61 tỉ kWh, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiệt điện than vẫn 
là nguồn điện được huy động nhiều nhất (16,47 tỉ kWh, chiếm 42,7% sản 
lượng điện sản xuất toàn hệ thống).
 30,53 tỉ kWh là sản lượng điện truyền tải toàn hệ thống trong 2 tháng 

năm 2023, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước.

hợp TáC quốC Tế
 Ngày 8/3 tại Hà Nội, Tổng giám 

đốc EVN Trần Đình Nhân đã tiếp và 
làm việc với ông Peck Khamkanist - 
Giám đốc điều hành Impact Electrons 
Siam, nhà sáng lập dự án điện gió 
Monsoon (Lào). Tổng giám đốc EVN 
đề nghị Chủ đầu tư đưa dự án này 
vào phát điện thương mại theo đúng 
kế hoạch (quý II/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

 Ngày 7/3 tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương 
làm việc với nhóm các nhà tài trợ (Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng 
Đầu tư Châu Âu, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Tái 
thiết Đức) về giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy 
Thuỷ điện tích năng Bác Ái.
 Tuần qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc đã làm việc với Công ty Fitch Ratings (Singapore) để  
thu thập thông tin, phục vụ quá trình đánh giá, xếp hạng tín nhiệm doanh 
nghiệp năm 2023.

Công nghệ - môi Trường
 Tổng công ty Phát điện 3 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tiếp tục 

tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ; thống nhất về trách nhiệm vận 
hành và chia sẻ bãi lưu trữ xỉ chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đảm 
bảo công tác môi trường – Đó là một số chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân tại buổi làm việc với hai đơn vị vào ngày 7/3 để rà soát tình 
hình tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4.
 “Xu hướng và thách thức công nghệ mới đối với các nhà máy thủy điện 

tích năng” là chủ đề hội thảo do EVN và Tập đoàn VOITH Hydro (Đức) phối 
hợp tổ chức vào ngày 7/3 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm 
quốc tế để nghiên cứu, học tập trong các dự án thủy điện tích năng sẽ triển 
khai tại Việt Nam thời gian tới.

Truyền Thông - quan hệ Cộng đồng
 Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức phát động toàn thể 

CBCNV tham gia quyên góp ủng hộ chương trình “Cùng ngư dân thắp 
sáng đèn trên biển”. Chương trình do Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tổ 
chức, nhằm khơi dậy tình cảm của người dân với tổ quốc; động viên, hỗ trợ 
ngư dân bám biển làm kinh tế và góp phần bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải thiêng 
liêng của Tổ quốc.
 Ngày 10/3, Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối 

hợp với huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) tổ chức thả 50.000 cá giống 
xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.


