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Số 11 - năm 2021

Tin tức

Đồng chí nguyễn Thị Kim ngân - chủ Tịch Quốc hội Thăm
và Trồng cây lưu niệm Tại Tổng công Ty pháT Điện 2

Sự kiện diễn ra ngày 17/3 tại TP Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân 
- Chủ tịch Quốc hội đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà máy Nhiệt 
điện Cần Thơ và đề nghị Tổng công ty tích cực hưởng ứng phong trào 
"Tết trồng cây" theo phát động của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội cũng gửi tặng phần quà động viên, khích lệ cán bộ, 
nhân viên, người lao động của Tổng công ty Phát điện 2 tiếp tục phấn 
đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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Đoàn công Tác ủy ban Khoa học - công nghệ và
môi Trường của Quốc hội Thực hiện giám sáT Tại
Trung Tâm Điện lực vĩnh Tân

Qua chương trình giám sát diễn ra 
ngày 16 -17/3, đoàn công tác đánh giá 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nghiêm 
túc, quyết liệt thực hiện các yêu cầu 
về bảo vệ môi trường tại các nhà máy 
nhiệt điện. 

Một số yêu cầu đặt ra trong thời gian 
tới như: áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng môi trường ISO 14001 tại các nhà máy; quan trắc môi trường liên 
tục với đầy đủ thông số, kết nối về các cơ quan quản lý Nhà nước; đẩy 
mạnh tiêu thụ tro xỉ, giảm tải bãi chứa; tiếp tục trồng nhiều cây xanh tại 
các nhà máy...

chủ Tịch hĐTv Evn làm việc với Tổng công Ty pháT Điện 1
Làm việc tại Hà Nội ngày 16/3, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 

Thành yêu cầu đơn vị cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số; bám sát nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số 
và ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất 
- kinh doanh.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu Tổng công ty quyết liệt triển khai các giải 
pháp cân đối tài chính; đặc biệt, sau khi hoạt động theo mô hình công 
ty cổ phần.
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Đoàn Thanh niên Evn cần xung Kích, Đi Đầu hoàn Thành 
nhiệm vụ chính Trị Được Tập Đoàn giao

Đây là một trong những chỉ đạo của 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành tại buổi làm việc 
giữa Thường trực Đảng ủy Tập đoàn 
và Đoàn Thanh niên EVN, ngày 16/3 
tại Hà Nội.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu 
Đoàn Thanh niên EVN xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai mục tiêu 
chuyển đổi số của Tập đoàn; hoàn thành số hóa công tác quản lý đoàn viên 
trong năm 2021; nghiên cứu cơ chế, chính sách cho đoàn viên, thanh niên 
tiên phong trong các lĩnh vực công tác…

Đoàn công Tác lãnh Đạo Tỉnh Thái bình làm việc với Evn
Làm việc tại Hà Nội ngày 18/3, hai bên đã trao đổi, thảo luận và khẳng 

định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thắt chặt mối quan hệ hợp tác để thực 
hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn; 
đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh Thái Bình.
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Tổng giám Đốc Evn Trần Đình nhân làm việc với ubnD Tỉnh 
nghệ an

Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An 
ngày 18/3, Tổng Giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân đề nghị địa phương giải 
quyết dứt điểm vị trí còn vướng mắc 
đối với công trình xây dựng đường 
dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện 
BOT Nghi Sơn 2 vào lưới điện quốc gia. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai bảo vệ 
thi công từ ngày 23/3/2021. 

Với những công trình/dự án điện khác, Chủ tịch UBND tỉnh giao các 
sở, địa phương liên quan xây dựng phương án trình UBND tỉnh trước 
ngày 31/3/2021.

Cũng trong dịp này, Tổng Giám đốc EVN đã đến kiểm tra công trường và 
tặng quà động viên các lực lượng đang thi công công trình đường dây 500kV 
đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Tổng giám Đốc Evn Trần Đình nhân Kiểm Tra hoạT Động 
của mộT số Đơn vị Tại nghệ an - Thanh hóa

Trong chương trình công tác ngày 17 – 18/3, Tổng Giám đốc EVN đã 
làm việc với Công ty Điện lực Nghệ An (thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc); Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (thuộc Tổng công ty Phát điện 1).

Lãnh đạo Tập đoàn yêu 
cầu các đơn vị cần đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ 
vào hoạt động sản xuất – kinh 
doanh; chú trọng công tác an 
toàn vệ sinh lao động và bảo vệ 
môi trường; đổi mới sáng tạo 
trong công tác đào tạo, phát 
triển và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực.
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Thông tin quản lý

chùm Tin hưởng ứng TếT Trồng cây 2021 
* Ngày 19/3, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam/Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối 
hợp với Viện Kinh tế Văn hóa (Liên hiệp 
các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) cùng 
chính quyền địa phương tổ chức Lễ trồng 
cây “Con đường Du lịch hoài niệm” 
tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào 
(tỉnh Tuyên Quang) và thị trấn Hương Canh 
(huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

* Ngày 17/3, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phối hợp với huyện Tuy 
Phong (tỉnh Bình Thuận) tổ chức phát động Tết trồng cây 2021. Luỹ kế tới 
nay, nhà máy đã trồng hơn 21.000 cây xanh, trên 50 ha diện tích khuôn 
viên đã được phủ xanh.

* Ngày 16/3, Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia phát động Tết trồng cây tại 
Trạm biến áp 220kV Bảo Lâm (huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Cao Bằng). Mục tiêu của Tổng 
công ty là trồng mới và chăm sóc 7.000 cây 
xanh trong năm 2021; lũy kế đến hết năm 
2025 là 30.000 cây xanh. 

Tổ chức và nhân sự
Bổ nhiệm:
 Ông Bùi Quốc Hoan, chuyên viên Ban Kinh doanh EVN giữ chức vụ 

Phó Trưởng ban Kinh doanh EVN, từ ngày 01/4/2021 (Quyết định số 366/
QĐ-EVN ngày 22/3/2021).
 Ông Trần Viết Trung, chuyên viên Ban Truyền thông EVN giữ chức 

vụ Phó Trưởng ban Truyền thông EVN, từ ngày 01/4/2021 (Quyết định số 
368/QĐ-EVN ngày 22/3/2021).
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Đầu Tư - xây Dựng
 Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình, hiện còn 4 vị trí móng và 26 khoảng cột chưa 
bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai thi công đường dây 500kV mạch 3 
Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2.
 Ngày 12/3, Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc vừa đóng điện, đưa vào vận hành công trình đường dây và TBA 
110kV Văn Yên (tỉnh Yên Bái), tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới 
điện phân phối thông minh tại khu vực đông dân cư trong các thành phố/thị 
xã vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
 Dự kiến, quý II/2021, đường dây 110kV Long Sơn (do Tổng công ty 

Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư) sẽ hoàn thành đóng điện, góp phần 
cấp điện cho Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

sản xuấT - Truyền Tải
 Trên 22 tỉ kWh là tổng sản lượng 

điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện 
Nghi Sơn (thuộc Tổng công ty Phát 
điện 1) kể từ khi đi vào hoạt động 
(năm 2014) đến nay.

Kinh Doanh - Dịch vụ Khách hàng
 Số hộ dân có điện tại tỉnh Nghệ An hiện đạt 98,8%, trong đó, số hộ 

nông thôn có điện đạt 98,6%.
 Khách hàng có sản lượng điện sử dụng tăng đột biến từ 1,3 lần so với 

tháng trước liền kề sẽ được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh phúc 
tra hóa đơn tiền điện. Khi có ý kiến của khách hàng về việc hóa đơn tiền 
điện tăng cao, Giám đốc Công ty Điện lực trực tiếp chỉ đạo để giải quyết 
dứt điểm kiến nghị của khách hàng không quá 24h.
 Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã rà soát tình hình cung ứng, lập 

kịch bản và có giải pháp đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa hè 2021 trên 
địa bàn Thủ đô.
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 Từ ngày 15/3/2021, khách hàng tại Hà Nội sẽ không cần bỏ vốn đầu 
tư để xây dựng trạm biến áp, nếu có nhu cầu sử dụng điện với công suất 
từ 89kVA đến dưới 160kVA (tương đương 80kW đến 145kW).

Truyền Thông - Quan hệ cộng Đồng
 Tổng Giám đốc EVN vừa gửi Thư khen anh Nguyễn Quý Đôn (Phân 

xưởng sửa chữa cơ khí – Hòa Bình, thuộc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa 
EVN) đã chủ động mang số tiền nhặt được (20,8 triệu đồng) tới cơ quan 
công an để tìm trả lại cho người đánh rơi.

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

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

- Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hỗ trợ đoàn viên xây, sửa 52 mái ấm công 
đoàn… xem chi tiết

- Kỹ sư Đào Thanh Oai và giải pháp mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng... 
xem chi tiết

https://laodong.vn/cd-dien-luc/cong-doan-dien-luc-viet-nam-ho-tro-doan-vien-xay-sua-52-mai-am-cong-doan-891264.ldo
https://vanhoa.evn.com.vn/d6/news/Ky-su-Dao-Thanh-Oai-va-giai-phap-mang-lai-gia-tri-lam-loi-hang-chuc-ty-dong-5-115-24511.aspx
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