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BẢN TIN EVNBẢN TIN EVNBẢN TIN EVN
Số 09 - năm 2021

Tin tức

EVN pháT độNg hưởNg ứNg phoNg Trào TếT TrồNg cây 
Thực hiện Chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

EVN đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây tại Lai 
Châu, ngày 5/3.

Theo kế hoạch, EVN và các đơn vị thành viên sẽ chủ động xây dựng 
và thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại tất cả các cấp đơn vị. Năm 
2021, mục tiêu là trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh; cả giai 
đoạn 2021 – 2025 là 1 triệu cây xanh. 

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-se-trong-1-trieu-cay-xanh-trong-giai-doan-2021-2025-6-12-27550.aspx
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đồNg chí DươNg QuaNg ThàNh - đại biểu Quốc hội khóa XiV, 
bí Thư đảNg ủy, chủ Tịch hđTV Tập đoàN Tiếp Xúc cử Tri Trước 
kỳ họp Thứ 11 của Quốc hội

Ngày 2/3, tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố 
Hà Nội (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri các huyện Thanh Oai, Quốc Oai 
và Chương Mỹ, đại biểu Dương Quang Thành báo cáo kết quả hoạt động 
của Đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, tiếp 
thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp tiếp theo.

Dịp này, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Mầm 
non Phương Trung II, huyện Thanh Oai.

côNg Ty điệN lực lai châu góp phầN hoàN ThàNh Nhiệm Vụ 
chíNh Trị của EVN

Làm việc tại Công ty Điện lực Lai Châu ngày 5/3, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành biểu dương kết quả thực hiện đưa điện về vùng 
sâu, vùng xa, biên giới.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu đơn vị tiếp tục đảm bảo cung cấp điện, 
nghiên cứu đầu tư xây dựng nguồn thủy điện tại địa phương, xây dựng 
kế hoạch chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong 
sản xuất kinh doanh.
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TổNg giám đốc EVN làm Việc Với mộT số đơN Vị khu Vực 
phía bắc

* Ngày 4/3, tại Công ty Điện lực Lào Cai, Tổng Giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân yêu cầu đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản 
xuất – kinh doanh; đặc biệt nghiên cứu, rút ngắn thời gian cung cấp điện 
cho khách hàng, nâng cao chất lượng độ tin cậy cung cấp điện… 

* Ngày 6/3, tại Công ty Điện lực Điện Biên, lãnh đạo Tập đoàn yêu 
cầu đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quyết liệt giảm 
tỷ lệ tổn thất điện năng để “chuyển mình” mạnh mẽ trong thời gian tới.

* Tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu (thuộc Công ty Thủy điện Sơn La) 
ngày 6/3, Tổng Giám đốc EVN lưu ý đơn vị tiếp tục tuân thủ quy trình, 
quy định vận hành; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành và các địa 
phương để điều tiết, sử dụng nguồn nước hiệu quả cao nhất cho phát 
điện và cấp nước cho hạ du. 

EVN ủNg hộ 1 Tỉ đồNg hỗ Trợ TỉNh hải DươNg phòNg, 
chốNg Dịch coViD-19

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 3/3, 
đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã trao số tiền trên cho 
UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
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đoàN ThaNh NiêN EVN Tổ chức Nhiều hoạT độNg TiếN Tới kỷ 
Niệm 90 Năm Ngày ThàNh lập đoàN TNcs hồ chí miNh

Một số hoạt động trọng tâm như: phối hợp xây dựng công trình thanh 
niên “Công viên Tuổi trẻ” (tại khuôn viên Trường cấp III Lý Tự Trọng – tỉnh 
Hà Tĩnh); phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt các thế hệ tham gia 
công trường thanh niên cộng sản và tuyên dương công trình thanh niên 
tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh” (tại tỉnh Hoà Bình),…

Bên cạnh đó là các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; 
tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hưởng ứng Chiến 
dịch Giờ Trái đất 2021...

Thông tin quản lý

đầu Tư - Xây DựNg
 Hạng mục mở rộng Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi được đóng điện 

thành công lúc 0h15 phút ngày 7/3/2021. Đây là mốc quan trọng, sẵn 
sàng cho việc đóng điện đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 
2 vào cuối tháng 3/2021.
 “Hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án 

NMTĐ Hòa Bình mở rộng trong tháng 3/2021” là chỉ đạo của Phó Tổng 
giám đốc EVN Phạm Hồng Phương, tại cuộc họp rà soát công tác thi 
công dự án, ngày 4/3.
 Tính đến đầu tháng 3/2021, cụm công trình cửa xả Dự án Thủy điện 

tích năng Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) đã hoàn thành 100% khối lượng thi 
công; dự kiến nghiệm thu hoàn thành vào giữa tháng 3 này.

sảN XuấT - TruyềN Tải
 20,3 tỉ kWh là lũy kế tổng sản lượng điện sản xuất từ khi Nhà máy 

Thủy điện Lai Châu chính thức đi vào hoạt động (năm 2016) đến nay. Công 
trình không những có vai trò quan trọng trong phát điện, cấp nước cho 
đồng bằng sông Hồng, mà còn tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh 
Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.
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kiNh DoaNh - Dịch Vụ khách hàNg
 Tổng công ty Điện lực miền Nam chủ động triển khai các phương án 

đảm bảo cấp điện phục vụ chống hạn, mặn tại 21 tỉnh, thành phía Nam. 
Mùa khô năm nay, các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long 
tập trung trong tháng 2 - 3; riêng các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn dự báo vào 
tháng 3 - 4.

 94,7% hộ dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai có điện lưới quốc gia, tính 
đến hết 2020. Các hộ dân chưa có điện còn lại chủ yếu ở vùng sâu, vùng 
xa và sử dụng điện từ nguồn thủy điện tự tạo.

 Năm 2020, hơn 56% số khách hàng của Công ty Điện lực Điện Biên 
đã thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Kết quả này vượt 0,81% so 
với chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

TruyềN ThôNg - QuaN hệ cộNg đồNg
 80 chiếc xe đạp vừa được Công ty Thủy điện Sông Tranh (thuộc 

Tổng công ty Phát điện 1) phối hợp với chính quyền địa phương và các 
đơn vị hảo tâm trao tặng cho các em học sinh nghèo huyện Bắc Trà My 
và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). 

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

- EVN chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số...  
xem chi tiết

- “Với phụ nữ ngành Điện, khó khăn càng lớn, quyết tâm càng cao!”... 
xem chi tiết

- “Hạnh phúc là buổi sáng muốn đến nơi làm việc và buổi chiều muốn trở về 
nhà…”... xem chi tiết

- Sử dụng thiết bị bay không người lái: Quản lí lưới điện hiệu quả... xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-chu-trong-dao-tao-nguon-nhan-luc-thich-ung-voi-chuyen-doi-so-6-12-27528.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Ky-niem-Ngay-Quoc-te-Phu-nu-83-Voi-phu-nu-nganh-Dien-kho-khan-cang-lon-quyet-tam-cang-cao-6-12-27555.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Ky-niem-Ngay-Quoc-te-Phu-nu-83-Hanh-phuc-la-buoi-sang-muon-den-noi-lam-viec-va-buoi-chieu-muon-tro-ve-nha-6-12-27552.aspx
https://congthuong.vn/su-dung-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-quan-ly-luoi-dien-hieu-qua-153044.html

