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Số 21 - năm 2021

Tin tức

EVN ủNg hộ 30 Tỷ đồNg Vào Quỹ VacciNE phòNg chốNg 
dịch coVid-19

Tổng giám đốc EVN - ông Trần Đình Nhân đại diện trao số tiền này 
vào ngày 28/5 tại Hà Nội. GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y 
tế tiếp nhận ủng hộ.

Hành động này thể hiện sự chủ động, khẩn trương của EVN trong triển 
khai thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ; đồng thời phát huy vai 
trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng.
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NắNg NóNg cao điểm, EVN khuyếN cáo khách hàNg 
dùNg điệN aN ToàN, TiếT kiệm, hiệu Quả

Tổng lượng điện thương phẩm toàn quốc trong tháng 5 ước khoảng 
19,6 tỷ kWh, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngày 12/5 
ghi nhận phụ tải điện toàn quốc lên mức đỉnh mới, với công suất đỉnh là 
41.208 MW và sản lượng tiêu thụ điện là 837,5 triệu kWh.

Trước đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc và Trung Bộ, EVN khuyến cáo 
các cơ quan, công sở, doanh nghiệp và các hộ gia đình tiếp tục sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, vừa góp phần giảm thiểu nguy cơ quá 
tải cục bộ của lưới điện, vừa hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng 
đột biến.

BaN hàNh Bộ NhậN diệN ThươNg hiệu của EVN
Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu được Hội đồng thành viên Tập 

đoàn thông qua tại Nghị quyết số 230/NQ-HĐTV ngày 19/5/2021. Đây là 
sự bổ sung các tài sản thương hiệu chưa có trong Hồ sơ Hệ thống nhãn 
hiệu EVN trước đây.

Ngày 28/5, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì cuộc họp 
trực tuyến với các đơn vị thành viên để triển khai. 

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-ban-hanh-He-thong-nhan-dien-thuong-hieu--6-12-28173.aspx
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QuyếT Tâm hoàN ThàNh côNg TrìNh Nhà máy Thuỷ điệN 
hoà BìNh mở rộNg đúNg TiếN độ

Đây là nội dung chính tại Chỉ thị liên tịch số 2728/CTLT-EVN-CĐĐVN 
ngày 21/5/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công 
đoàn Điện lực Việt Nam về phát động thi đua liên kết xây dựng công trình 
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.

Phong trào thi đua nhằm kêu gọi, cổ vũ các đơn vị tham gia thi công 
phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng sớm nhất theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ.

Các mốc thời gian thi đua
	 Tháng	5/2021:	Phát	động	phong	trào	thi	đua;	ký	kết	giao	ước	thi	

đua	hoàn	thành	các	mục	tiêu	chính	đợt	1	(năm	2022).
	 Tháng	11/2022:	Sơ	kết	thi	đua	đợt	1;	ký	kết	giao	ước	thi	đua	hoàn	

thành	các	mục	tiêu	chính	đợt	2	(năm	2023).
	 Tháng	11/2023:	Sơ	kết	thi	đua	đợt	2;	ký	kết	giao	ước	thi	đua	hoàn	

thành	các	mục	tiêu	chính	đợt	3	(năm	2024).
	 Tháng	10/2024:	Tổng	kết	phong	trào	thi	đua.	

EVN dẫN đầu cả Nước Về Thực hàNh TiếT kiệm Năm 2020
Với kết quả thực hiện tiết kiệm 15.755 tỷ đồng, EVN đứng thứ nhất 

trong số 117 cơ quan, đơn vị (gồm 34 bộ ngành; 63 tỉnh/thành phố, 20 tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước). 

Đây là thông tin từ báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2020 (cập nhật đến ngày 5/5/2021), được 
đưa ra lấy ý kiến trong phiên họp 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
ngày 27/5.
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Thông tin quản lý

NhâN sự
* Điều động và bổ nhiệm:

 Ông Nguyễn Tiến Thành, 
Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông 
Dương kiêm Giám đốc Ban QLDA 
Nhiệt điện 1 (thuộc Tổng công ty 
Phát điện 3 - CTCP) giữ chức vụ 
Trưởng ban Quản lý xây dựng EVN, 
từ ngày 01/6/2021 (Quyết định số 644/QĐ-EVN ngày 20/5/2021).

chuyểN đổi số TroNg EVN
 Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) cần 

thực hiện tốt vai trò đầu não trong chuyển đổi số của EVN, để Tập 
đoàn trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Đây là một trong những 
chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại buổi làm việc 
với EVNICT, ngày 26/5 tại Hà Nội. 

 Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tập đoàn FPT vừa ký kết hợp 
tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị, kinh doanh điện năng và quản 
lý vận hành. Đây là đơn vị thứ 2 trong EVN kí kết hợp tác chuyển đổi số 
với FPT, sau Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

đầu Tư - Xây dựNg
 UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn 

trương xử lý dứt điểm công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng 
dự án đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà. Hiện việc bồi thường - giải 
phóng mặt bằng tại một số địa phương còn nhiều vướng mắc. Công trình 
có nguy cơ không kịp tiến độ hoàn thành vào tháng 8/2021.

 Trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn EVN đầu tư xây dựng 9 dự án 
220 - 500kV trên địa bàn TP Hải Phòng, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ 
tải công nghiệp ngày càng cao của TP trong thời gian tới.
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sảN XuấT - TruyềN Tải
 Lúc 2h05 ngày 25/5/2021, 

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã 
“cán mốc” sản lượng 250 tỷ kWh 
điện sản xuất. Đây là nhà máy 
thủy điện đầu tiên tại Việt Nam 
đạt được kết quả này, góp phần 
quan trọng vào việc đảm bảo an 
ninh năng lượng đất nước.

kiNh doaNh - dịch Vụ khách hàNg
 602 triệu kWh là lượng điện tiêu thụ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 

trong tuần từ ngày 10 đến 16/5 - con số cao chưa từng có. Nguyên nhân 
là do tình trạng nắng nóng kéo dài, khiến nhu cầu dùng điện tăng vọt.

 Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vừa khuyến khích khách hàng sử 
dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị thông minh (app 
EVNHANOI) trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ứng 
dụng trên được xây dựng với nhiều tiện ích thiết thực, giúp khách hàng 
chủ động kiểm soát tiêu dùng điện và quản lí mọi thông tin, dịch vụ điện 
của mình. 

 1 triệu khách hàng đã cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng của 
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trên các thiết bị thông minh, tính 
đến hết ngày 19/5/2021. Công cụ được EVNHCMC xây dựng nhằm giúp 
khách hàng theo dõi lượng điện tiêu thụ một cách trực quan, sinh động, 
hiệu quả.

 Thông tin “cắt điện luân phiên trên địa bàn TP Hà Nội” là không 
chính xác. Đây là khẳng định của EVNHANOI trước việc đưa tin sai lệch 
của một số trang tin điện tử, mạng xã hội. Đồng thời, Tổng công ty sẽ 
hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch khi nhiệt độ ngoài trời từ 36oC 
trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng).
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cổ phầN hoá
 2.148 tỷ đồng là tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 của 

Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP, đạt 141,10% so với kế hoạch đặt ra. 
Thông tin được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông của tổng công ty, ngày 
27/5 tại TP Hồ Chí Minh.

TruyềN ThôNg - QuaN hệ cộNg đồNg
 Chùm tin các đơn vị ủng hộ phòng, chống COVID-19
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc ủng hộ 500 triệu đồng tới mỗi tỉnh 

Bắc Ninh, Bắc Giang. Các công ty điện lực địa phương được uỷ quyền để 
đại diện trao tặng ủng hộ trong ngày 26 – 27/5.

- Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội vừa trao ủng hộ tổng 
số 1,5 tỷ đồng đến: TP Hà Nội, tỉnh Bắc Giang (mỗi tỉnh, thành 500 triệu 
đồng); tỉnh Bắc Ninh (300 triệu đồng); Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và 
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (mỗi bệnh viện 
100 triệu đồng).

- Tổng công ty Phát điện 1 ủng hộ 500 triệu đồng qua Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 28/5.

- Tổng công ty Phát điện 2 trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 
ngày 27/5.

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

Tin tham khảo

- Infographic: Trọng tâm chuyển đổi số của EVN... xem chi tiết

- 'Biến' tro bay thành Aerogel - siêu vật liệu của tương lai... xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Infographic-Trong-tam-chuyen-doi-so-cua-EVN-6-12-28158.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Bien-tro-bay-thanh-Aerogel-sieu-vat-lieu-cua-tuong-lai-6-8-28122.aspx

