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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 29 - năm 2020

Ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch

Tại văn bản số 5008/EVN-TCNS ngày 26/7/2020, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị quán triệt 
trong đơn vị và CBCNV tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
về phòng dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020.

Xem chi tiết tại đây.

EVN khởi công xây dựng hạng mục Cảng nhập 
than và đê chắn sóng tại Trung tâm Điện lực 
Quảng Trạch

Lễ khởi công được tổ chức ngày 25/7, tại huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hạng mục này nằm trong Dự án cơ sở hạ tầng 
thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, có tổng mức 
đầu tư là 3.500 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn 
thành vào tháng 4/2023. Hoàn thành hạng mục này 
đúng tiến độ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc 
cung cấp than chạy thử nghiệm và phát điện các tổ 
máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2024.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị Ban Quản lý dự án Điện 2 và các đơn 
vị thi công, các đơn vị giám sát trên công trường tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, 
ngành, địa phương, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, thi công xây lắp triển khai dự án theo đúng 
cam kết trong Hợp đồng đã ký, phấn đấu đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Cũng tại lễ khởi công, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã phát 
động các đơn vị thi đua xây dựng công trình đáp ứng tiến độ và chất lượng.

Tin tức

Hạng mục Cảng nhập than và đê chắn 
sóng tại TTĐL Quảng Trạch
-	 Chủ	đầu	 tư:	Tập	đoàn	Điện	 lực	Việt	

Nam
-	 Đơn	vị	thi	công:	Liên	danh	Công	ty	CP	
Tư	vấn	và	Xây	dựng	Phú	Xuân	-	CTCP	
Tập	đoàn	Thái	Bình	Dương	-	CTCP	Tư	
vấn	xây	dựng	công	trình	thủy

-	 Quy	mô:	có	thể	tiếp	nhận	tàu	có	tải	
trọng	100.000	tấn,	cung	cấp	3,6	triệu	
tấn	than/năm.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-yeu-cau-cac-don-vi-thuc-hien-nghiem-tuc-cac-bien-phap-phong-chong-dich-COVID-19-6-12-26103.aspx
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Chủ tịch HĐTV EVN làm việc tại EVNCPC về nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2020

Chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 23/7, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu 
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tiếp tục vượt qua khó khăn đảm bảo điện cho 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh 
miền Trung – Tây Nguyên; tập trung vào các giải pháp đã đặt ra để hoàn thành nhiệm vụ EVN 
giao năm 2020.

Đồng thời thực hiện tốt  công tác tiết kiệm điện; tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh điện mặt 
trời mái nhà, hoàn thành lắp đặt công tơ đo xa vào năm 2021…

Cùng ngày, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì buổi làm việc với EVNCPC về việc triển khai 6 đề 
án ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 tại đơn vị.

Chủ tịch HĐTV EVN tham luận tại Diễn đàn cấp 
cao về Năng lượng Việt Nam 2020

Tại phiên toàn thể của Diễn đàn sáng 22/7, Chủ 
tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết, EVN 
đã thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao trong việc 
đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước, với nhu cầu điện tăng bình quân 10,5%/năm 
giai đoạn 2011-2019. 

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-TW của Bộ Chính trị, EVN đã xây dựng Chiến lược phát 
triển của Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, với các tiêu chí, chỉ tiêu bám sát và vượt trước so với Nghị quyết 55; đặc biệt tập trung xây 
dựng hệ thống lưới điện truyền tải đồng bộ với các trung tâm điện lực, đặc biệt là các trung tâm 
điện lực năng lượng mới và tái tạo.

EVN cũng đưa ra lộ trình xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, nâng cao hiệu quả ứng 
dụng khoa học công nghệ của cuộc CMCN 4.0, đẩy mạnh số hóa và phấn đấu đến năm 2025 
hoàn thành chuyển đổi thành doanh nghiệp số.

Tỉnh Quảng Nam cam kết bàn giao mặt bằng thi công đường dây 500kV mạch 3 trong 
tháng 7, 8/2020

Đây là khẳng định của ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại 
buổi làm việc với Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, ngày 20/7 tại tỉnh Quảng Nam.

Tiến độ bàn giao mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chậm nhất trong số các địa phương 
có đường dây đi qua. Hiện nay, khu vực cũng sắp bước vào mùa mưa, sẽ còn gây nhiều khó khăn 
trong công tác thi công. Tổng giám đốc EVN mong muốn tỉnh Quảng Nam cần quyết liệt hơn 
nữa để sớm bàn giao mặt bằng dự án cho thi công.

Phó chủ tịch Huỳnh Khánh Toàn nhất trí với đề nghị của EVN, yêu cầu lãnh đạo các sở, 
ngành, huyện hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 7 (với các vị trí móng) và tháng 
8 (với các vị trí hành lang tuyến).
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Tuyên dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu và tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi 
việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020

Tại buổi tuyên dương do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 22/7, có 114 nữ 
CNVCLĐ và 16 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua này được vinh danh.

Xác định rõ vai trò, khả năng của nữ CNVCLĐ trong sự phát triển bền vững của EVN, nhiều 
năm qua, Tập đoàn và Công đoàn các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện để chị em phụ nữ phát 
huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời làm tốt vai trò của người vợ, người 
mẹ trong gia đình.

Đầu tư - Xây dựng

- Ngày 22/7, công trình Đường dây và Trạm 
biến áp 110kV Việt Trì 2 (tỉnh Phú Thọ) được Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức gắn 
biển chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc 
khánh 2/9 và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Phú Thọ 
(nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Sản xuất - Truyền tải

- Ngày 25/7/2020, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) đạt 
mốc sản lượng 20 tỷ kWh, góp phần trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tiết kiệm điện

- 202 triệu kWh là sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) 
trong 6 tháng đầu năm 2020, chiếm 2,23% so với sản lượng điện thương phẩm.

Thông tin quản lý
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Ngày 23/7, tổ chức Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm mức BB đối với EVNHANOI. 
Đây là tổng công ty phân phối đầu tiên trong EVN thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm. 

- EVN khuyến cáo khách hàng không mua, 
không sử dụng các thiết bị “siêu tiết kiệm điện”, 
“thẻ tiết kiệm điện thông minh”,…, sử dụng thông 
tin giả mạo thương hiệu EVN để bán hàng, đồng 
thời chưa được các cơ quan có thẩm quyền chứng 
nhận về chất lượng.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 7 căn nhà tình thương vừa được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) trao 
tặng cho các gia đình chính sách tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Đoàn Thanh niên EVNHANOI phối hợp với Trung ương Đoàn, Tổng đội Thanh niên 
Xung phong tỉnh Kon Tum vừa lắp đặt và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn 3, xã 
IaDom, huyện IaHDrai, tỉnh Kom Tum.

- Ngày 23/7, Tổng công ty 
Phát điện 2 (EVNGENCO2) 
phối hợp với UBND phường Trà 
Nóc, TP Cần Thơ trao tặng 100 
phần quà cho các gia đình thương 
binh, liệt sĩ, người có công với 
cách mạng trên địa bàn.

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: 024.66946720 * Fax: 024.37725192

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

- EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm quốc tế BB… xem chi tiết

- Xuất hiên thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên Internet và mạng xã hội… xem chi tiết

- EVNGENCO 3 nghiên cứu thành công thiết bị bay kiểm tra lò hơi nhà máy nhiệt điện… xem chi tiết

- Cuộc chiến cân não trên đường dây điện sống của thợ hotline… xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHANOI-duoc-xep-hang-tin-nhiem-quoc-te-muc-BB-6-12-26088.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Xuat-hien-thong-tin-quang-cao-gia-mao-thuong-hieu-EVN-tren-Internet-va-mang-xa-hoi-6-12-26087.aspx
https://congthuong.vn/evngenco3-nghien-cuu-thanh-cong-thiet-bi-bay-kiem-tra-lo-hoi-nha-may-nhiet-dien-140905.html
https://danviet.vn/cuoc-chien-can-nao-tren-duong-day-dien-song-cua-tho-hotline-20200724110141676.htm

