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Số 15 - năm 2021

Tin tức

Chuyển đổi số và giải pháp nâng Cao hiệu quả quản lý 
đầu Tư xây dựng Của Tập đoàn điện lựC việT nam

Đây là chủ đề của hội nghị công 
tác đầu tư xây dựng, được EVN 
tổ chức trong các ngày 14, 15, 16 
tháng 4, tại TP. Đà Nẵng.

Có 17 tham luận được chia sẻ, 
trao đổi tại các phiên thảo luận với 
nhiều vấn đề nóng như: thực trạng 
vướng mắc về giải phóng mặt 
bằng; giải pháp đẩy nhanh tiến độ, 
đảm bảo chất lượng trong công 
tác chuẩn bị đầu tư; những khó khăn, tồn tại trong công tác đấu thầu lựa 
chọn nhà thầu xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị các công trình lưới điện,...

Chỉ đạo tại phiên toàn thể, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 
chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, giao các đơn vị thành viên 
triển khai quyết liệt và đồng bộ. 

Lãnh đạo Tập đoàn cũng nhấn mạnh, EVN được Chính phủ giao chịu 
trách nhiệm chính trong đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, do đó các dự án điện mà Tập đoàn 
được giao đầu tư phải đảm bảo nghiêm ngặt tiến độ hoàn thành.

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Chu-tich-HDTV-EVN-yeu-cau-cac-don-vi-thuc-hien-9-nhom-nhiem-vu-giai-phap-trong-cong-tac-dau-tu-xay-dung-6-12-27844.aspx
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Evn họp Ban Chỉ đạo xây dựng CáC dự án điện Trong 
quy hoạCh pháT Triển điện lựC quốC gia 

Cuộc họp diễn ra ngày 16/4, về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 
quý I/2021.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các ban quản lý dự 
án, các đơn vị cập nhật danh mục dự án trong giai đoạn 2021 - 2025; chủ 
động làm việc với địa phương để bổ sung vào quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác giám sát đầu tư, quản 
lý chất lượng và tiến độ dự án. 

Tập Trung hoàn Thành đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 
Của Evn giai đoạn 2021 - 2025

Ban Chỉ đạo Đề án đã họp ngày 15/4, trong đó giao Ban Tổ chức và 
Nhân sự EVN (chủ trì xây dựng dự thảo Đề án) bám sát các nghị quyết, 
quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Chiến lược phát 
triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để điều chỉnh nội dung Đề án 
cho phù hợp. 

Các Ban chuyên môn tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án, 
trình HĐTV Tập đoàn xem xét, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt 
trong thời gian tới.
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Thông tin quản lý

Chuyển đổi số Trong Evn
 Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức chương trình đào tạo chuyển 

đổi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo Tổng 
công ty và các đơn vị thành viên, ngày 13/4 tại TP.HCM.

đầu Tư - xây dựng
 Đường dây 110kV đấu nối Long Sơn và đường dây 110kV LSP 

Long Sơn – Long Sơn được Tổng công ty Điện lực miền Nam nghiệm 
thu đóng điện ngày 14/4, góp phần cung cấp điện cho Tổ hợp hóa dầu 
Long Sơn (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

 Trạm biến áp 220kV Thủy Nguyên (Hải Phòng) được Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia nghiệm thu đóng điện thành công ngày 19/4. 
Đây là trạm biến áp số 220kV đầu tiên trong hệ thống điện Việt Nam.

 Lũy kế đến hết quý I/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cải 
tạo và đưa vào vận hành 214 trạm biến áp 110kV không người trực 
trong tổng số 270 trạm biến áp đang vận hành.

 Tổng công ty Điện lực miền Trung hoàn thành dự án nâng cao khả 
năng truyền tải đường dây 110kV Đắk Hà – TBA 220kV Kon Tum trong 
tháng 3/2021, qua đó góp phần tăng cường giải phóng công suất cho các 
dự án điện mặt trời tỉnh Kon Tum.

sản xuấT - Truyền Tải
 “Hiệu chỉnh lò hơi nhằm 

nâng cao hiệu suất của nhà 
máy nhiệt điện và quản lý sử 
dụng than trong nhà máy nhiệt 
điện” là nội dung Hội thảo chuyên 
đề được Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 tổ chức ngày 13/4, tại tỉnh 
Ninh Thuận.
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TiếT kiệm điện
 “Sử dụng điện mùa nắng nóng: An toàn và tiết kiệm” là chủ đề 

hội thảo được Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tổng công ty Điện lực miền Nam, 
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 15/4. 

Truyền Thông - quan hệ Cộng đồng
 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có thư cảm 

ơn tới EVN đã ủng hộ, đồng hành và chia sẻ với tổ chức Công đoàn để 
các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được tổ chức 
thành công tốt đẹp.

 Công ty Điện lực Bình Dương (thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Nam) được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

 500 cây xanh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc trồng tại Khu di 
tích lịch sử đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), hưởng ứng phong trào “Trồng mới 
1 tỉ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

 1.000 cây xanh được Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp 
với UBND tỉnh Sóc Trăng trồng tại thị xã Ngã Năm, trong khuôn khổ phát 
động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và tham gia giải chạy ảo "Cùng 
miền Tây vượt hạn mặn”.

 40.000 con cá giống vừa 
được Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ 
(thuộc Tổng công ty Phát điện 1) 
phối hợp với huyện Tương Dương 
(tỉnh Nghệ An) thả xuống lòng hồ 
Thuỷ điện Bản Vẽ, góp phần tái tạo 
nguồn lợi thuỷ sản và cân bằng hệ 
sinh thái 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: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc

Thành viên Ban biên tập:
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết
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