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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 05 - năm 2021

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19

Số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh tại Hải Dương, Quảng Ninh và đã lan ra một số 
tỉnh, thành phố khác trên cả 3 miền. 

Trước tình hình CBNV, người lao động tại các vùng dịch có nguy cơ mắc dịch bệnh rất 
cao, EVN liên tục có các văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên quán triệt trong cơ quan, 
đơn vị, toàn thể CBCNV thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phòng, chống COVID-19. 

Trong đó, tại văn bản số 562/EVN-TCNS ngày 1/2/2021, yêu cầu các đơn vị tại tỉnh/
thành phố đang có dịch bệnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của EVN về điều tra, truy vết 
các trường hợp nghi nhiễm; điều tra khi có CBCNV dương tính với nCoV. Bố trí lực lượng 
trực tiếp sản xuất (điều độ, viễn thông dùng riêng và CNTT, vận hành nhà máy điện, trạm 
biến áp, sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố) nghỉ tập trung sau ca làm việc.

Tại các vùng khác, tất cả các đơn vị đều phải sẵn sàng chuẩn bị các phương án, kịch bản 
phòng, chống dịch COVID-19 theo diễn biến của dịch bệnh. 

Chùm ảnh CBNV đảm bảo điện trong vùng dịch Chí Linh – Hải Dương:
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Chùm tin Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của các 
đơn vị trong tuần:

* Chỉ đạo đối với Ban Quản lý dự án Điện 1 ngày 26/1, Tổng Giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân yêu cầu Ban tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành để đảm bảo chất 
lượng và tiến độ các dự án; bồi huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV; khai 
thác tối đa thế mạnh công nghệ trong các khâu quản lý, điều hành, giám sát các dự án; tiếp 
tục đẩy mạnh tìm kiếm, tạo việc làm để đảm bảo công việc và thu nhập cho CBCNV…

Cùng ngày, chỉ đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô 
Sơn Hải yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, đảm bảo vận hành nhà 
máy an toàn, ổn định với độ khả dụng cao; điều hành kế hoạch linh hoạt với thị trường phát 
điện; gắn liền tăng trưởng kinh tế với công tác bảo vệ môi trường; cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần cho người lao động.

Tại Ban Quản lý dự án Điện 2, Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh yêu cầu đơn 
vị tiếp tục nâng cao năng lực quản lý dự án, tăng cường công tác quản lý lao động, kỷ luật 
lao động, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực….

* Chỉ đạo đối với Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) ngày 27/1, Tổng Giám đốc 
EVN Trần Đình Nhân yêu cầu EVNEIC tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh 
các hình thức truyền thông đa phương tiện, có tính tương tác cao với độc giả; phát huy vai 
trò của đội ngũ CTV trong toàn Tập đoàn; góp phần nâng cao công tác truyền thông của 
EVN nói chung, nâng cao vị thế của EVNEIC nói riêng…

* Chỉ đạo đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN ngày 28/1, 
Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu đơn vị nỗ lực nắm bắt, làm chủ 
công nghệ; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; đặc biệt cần tiếp tục thực hiện tốt 
công tác quản lý kỹ thuật tòa nhà; cùng đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước 
nâng cao chất lượng dịch vụ…

* Chỉ đạo đối với Tổng công ty 
Điện lực miền Trung ngày 29/1, 
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân yêu cầu đơn vị cần bứt phá 
mạnh mẽ hơn nữa, trở thành Tổng 
công ty Điện lực hàng đầu khu 
vực Đông Nam Á; đồng thời bám 
sát và triển khai chuyển đổi số 
theo Chủ đề năm của Tập đoàn; 
tiếp tục cải thiện độ tin cậy cung 
cấp điện…
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Đầu tư - Xây dựng

- Ngày 26/1, Ban Quản lý dự án các công trình điện 
miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện xung kích 
thành công máy biến áp AT1 (220/110/22kV - 125MVA) 
tại TBA 220kV Mường La và đấu nối. Công trình sẽ đảm 
bảo thu gom nguồn công suất của các thủy điện nhỏ khu 
vực tỉnh Sơn La và lân cận để chuyển tải lên hệ thống điện 
quốc gia.

- Năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành đầu tư xây dựng 415 dự án 
điện, trong đó có một số dự án trọng điểm như: Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung 
(50MW), cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu (tỉnh Bình Định),…

Sản xuất - Truyền tải

- Sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2020 đạt 11,765 tỉ 
kWh, đạt trên 101% kế hoạch EVN giao. 

- Công ty Truyền tải điện 1 đã chuẩn bị sẵn các phương án để quản lý vận hành truyền tải 
điện an toàn trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh miền Bắc - Đây 
là khẳng định của ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc công ty.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 88,7% là tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 của Tổng công 
ty Điện lực miền Trung, vượt kế hoạch EVN giao. Đây cũng là Tổng công ty dẫn đầu trong 
toàn Tập đoàn về thực hiện cung cấp dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh dừng công tác trên lưới từ 0h ngày 10/02/2021 
đến hết 24h ngày 16/02/2021, trừ tình huống bất khả kháng. Đây là một trong những 
thông tin về việc đảm bảo điện Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của đơn vị. 

Thông tin quản lý

EVN cơ bản đảm bảo mực nước phục vụ lấy nước đổ ải đợt 2

Trong thời gian lấy nước từ ngày 26/1/2021 – 2/2/2021, Tập đoàn đã duy trì xả nước 
các hồ chứa thủy điện để đảm bảo duy trì lượng dòng chảy trên sông Hồng theo yêu cầu 
của Tổng cục Thủy lợi.

Đến cuối ngày 30/1/2021, diện tích có nước đã đạt khoảng 67% tổng diện tích gieo 
cấy cần lấy nước.

Tính riêng đợt 1, tổng lượng nước đã xả của các hồ thủy điện của EVN là 1,43 tỷ m3, 
với lưu lượng xả trung bình khoảng 2.989 m3/s.
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Tiết kiệm điện

- 480 gia đình tại TP Hồ Chí Minh trong tổng số trên 60.600 gia đình tham gia chương 
trình “Thi đua tiết kiệm điện năm 2020” của Thành phố, vừa được Ban chỉ đạo cung ứng tiết 
kiệm và an toàn điện của Thành phố và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tặng Giấy 
chứng nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố” năm 2020.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Ngày 29/1, đoàn công tác của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Thanh 
niên EVN đến thăm và chúc Tết CBNV, đoàn viên thanh niên tại Trạm biến áp 500kV Đông 
Anh (Hà Nội).

- Ngày 30/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Thủy điện Bản Vẽ (thuộc 
Tổng công ty Phát điện 1) phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao trường mầm non 
Võ Liệt (huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An). Công trình do EVN tài trợ phần lớn kinh 
phí xây dựng (4 tỉ đồng). 

- Tác phẩm logo và slogan 
mang tên “Tiết kiệm điện thành 
thói quen” của tác giả Nguyễn Duy 
Thành (Hà Nội) vừa đạt giải Nhất 
cuộc thi sáng tạo logo và slogan 
về tiết kiệm điện. Cuộc thi do Bộ 
Công Thương, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và Ngân hàng Thế giới 
phát động từ tháng 10 – 12/2020.

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

- Chủ tịch HĐTV EVN trả lời phỏng vấn chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam...  
xem chi tiết

- PTC 1 chuẩn bị sẵn các kịch bản để đảm bảo truyền tải điện an toàn trước dịch COVID-19 
bùng phát... xem chi tiết

- Chùm ảnh: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương giữa tâm dịch COVID-19... xem chi tiết

- Quảng Ninh, Hải Dương cách ly tập trung lực lượng trực vận hành điện... xem chi tiết

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/chu-tich-evn-tra-loi-phong-van-chuyen-gia-tap-chi-nang-luong-viet-nam.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/PTC-1-chuan-bi-san-cac-kich-ban-de-dam-bao-truyen-tai-dien-an-toan-truoc-dich-COVID-19-bung-phat-6-14-27374.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chum-anh-Cong-ty-TNHH-MTV-Dien-luc-Hai-Duong-giua-tam-dich-COVID-19-6-12-27371.aspx
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3056272



