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Số 20 - năm 2021

Tin tức

Tập đoàn điện lực ViệT nam (EVn) Và các đơn Vị
Thành Viên hoàn Thành TốT nhiệm Vụ đảm bảo
cung cấp điện Trong ngày bầu cử

Ngày 23/5, các nhà máy điện và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đều 
vận hành an toàn, ổn định. Mưa giông lớn tại một số khu vực ở Tây Nguyên và 
miền Nam có gây ảnh hưởng cung cấp điện, nhưng các đơn vị đã khắc phục 
nhanh chóng. 

Cùng với công tác đảm bảo điện, một số nhà máy điện, trạm điện chủ động 
phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức điểm bầu cử riêng tại đơn 
vị, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri đối với các CBCNV 
đang trực vận hành tập trung dài ngày.
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ban hành kế hoạch đào Tạo chuyển đổi nhận Thức Về 
chuyển đổi số Trong EVn

Đây là nội dung tại Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 10/5/2021 của Hội 
đồng thành viên Tập đoàn. Kế hoạch đề ra tổng thể 59 nội dung cần triển khai 
trong giai đoạn 2021 – 2022, với 5 nhóm đối tượng: 
 Lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị 

cấp 2, cán bộ quản lý các cấp
 Cán bộ quản lý cấp 2, 3
 Chuyên gia
 Giảng viên các trường
 Người lao động

ban hành kế hoạch Truyền Thông Về chuyển đổi số
giai đoạn 2021 - 2022 Trong EVn

Tại Quyết định số 60/QĐ-HĐTV ngày 18/5/2021 của Hội đồng thành viên 
Tập đoàn, kế hoạch được ban hành về 5 lĩnh vực: Tổng quan về chuyển đổi 
số; Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất; Chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu 
tư xây dựng; Chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và DVKH; Chuyển đổi 
số trong quản trị nội bộ.

EVn ban hành kế hoạch Tiêm Vắc xin phòng, chống dịch 
coVid-19 cho cbcnV

Trước đó, Tập đoàn đã có công văn gửi Bộ Y tế đăng ký tiêm cho 
100.000 CBCNV. 

Tại văn bản số 2769/EVN-TCNS ngày 24/5/2021 gửi các đơn vị thành 
viên, Tập đoàn thông báo: Do số lượng phân bổ vắc xin theo từng đợt, nên 
việc tiêm vắc xin sẽ triển khai trước cho các CBCNV trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ lãnh đạo, chỉ huy, trực điều độ, điều hành, vận hành, sửa chữa hệ thống 
điện, hệ thống VT&CNTT, CBCNV thường xuyên phải đi công tác tại các tỉnh, 
thành phố khác,…, cho đến khi toàn bộ CBCNV của Tập đoàn được tiêm đủ 
liều theo quy định.

Tập đoàn cũng giao một số đơn vị chủ trì, phối hợp với địa phương để 
triển khai việc tiêm vắc xin cho CBCNV của EVN trên cùng địa bàn.
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Thông tin quản lý
chuyển đổi số Trong EVn
 Công ty Điện lực Quảng Bình (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) 

vừa chính thức áp dụng ứng dụng phần mềm cấp phiếu công tác điện 
tử, giúp rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính cho CBNV, đồng thời góp 
phần phục vụ hiệu quả trong lao động và sản xuất - kinh doanh tại đơn vị.

đầu Tư - xây dựng
 Toàn bộ vướng mắc về mặt bằng đoạn tuyến 

đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 (thuộc dự 
án đường dây 500kV mạch 3) đã được tháo gỡ. 
Đây là thông tin từ Ban Quản lý dự án các công 
trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia). Dự kiến, công trình này sẽ 
hoàn thành vào đầu tháng 6/2021.
 Trên 3.200 tỉ đồng là ước tính tổng giá trị mà Tổng công ty Điện lực TP 

Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng mới 7 TBA 110/220kV và hơn 800km lưới điện 
trung/hạ tại TP Thủ Đức (thuộc TP Hồ Chí Minh) trong giai đoạn 2021 – 2026.  
 Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa đóng điện công trình đường 

dây và TBA 110kV Tân Yên (tỉnh Bắc Giang). Dự án được đầu tư hơn 
231 tỉ đồng, nhằm đảm bảo nguồn điện cấp cho Cụm công nghiệp Đồng 
Đình và phụ tải huyện Tân Yên.

ban hành hệ Thống nhận diện 
Thương hiệu mới của EVn

Tại Nghị quyết số 230/NQ-HĐTV ngày 
19/5/2021, Hội đồng thành viên EVN đã thông qua 
Hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Trong đó, có 
một số nội dung như: Hình ảnh nhãn hiệu EVN tại 
tay áo trái của trang phục bảo hộ lao động và mũ bảo 
hộ chỉ sử dụng Logo EVN; Mẫu biển trụ sở chỉ sử 
dụng 1 mẫu thống nhất trong toàn Tập đoàn.

Xem chi tiết tại đây.

https://vanhoa.evn.com.vn/c3/pages-c/Nhan-hieu-EVN-2-111.aspx
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kinh doanh - dịch Vụ khách hàng
 62,463 triệu kWh là sản lượng điện tiêu thụ toàn TP Hà Nội trong 

nửa đầu tháng 5/2021, tăng hơn 11% so với bình quân tháng 4, do ảnh 
hưởng của nắng nóng kéo dài. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khuyến 
cáo khách hàng nên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm giảm nguy cơ 
sự cố và tránh hóa đơn tiền điện tăng cao.
 66,2% là tổng số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền 

mặt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tính đến đầu tháng 5/2021, tương ứng tỉ lệ 
doanh thu không tiền mặt đạt 82%.
 Hơn 74.000 trường hợp chỉ số điện tăng bất thường đã được Tổng 

công ty Điện lực miền Trung phát hiện, xử lý cho khách hàng trong nửa 
đầu tháng 5/2021, thông qua ứng dụng cảnh báo chỉ số điện bất thường 
do Tổng công ty phát triển.

Truyền Thông - Quan hệ cộng đồng
 Chùm tin các đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19
 Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ tổng số 150 triệu đồng, trích từ 

Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Tập đoàn tới Công đoàn Y tế Việt 
Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
 300 triệu đồng là tổng số tiền được Tổng công ty Điện lực miền 

Trung và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng trao tặng TP Đà Nẵng, 
ngày 17/5.
 500 kg gạo, 30 thùng mì và 2.500 khẩu 

trang y tế, với tổng số tiền ủng hộ trên 12 
triệu đồng được Đoàn Thanh niên Tổng công 
ty Phát điện 3 trao tặng đến các điểm kiểm 
soát dịch bệnh và cách ly tập trung phòng 
chống, dịch COVID-19 thông qua Thành đoàn 
TP Hồ Chí Minh.

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


