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Số 13 - năm 2021

Tin tức

Thủ Tướng Chính phủ phê duyệT Chiến lượC pháT Triển Tập đoàn 
điện lựC ViệT nam đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển được ban hành 
kèm theo Quyết định số 538/QĐ-TTg 
ngày 1/4/2021. 

Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, 
kinh doanh bền vững, hiệu quả và có 
lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở 
hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn 
của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp 
khác; có trình độ công nghệ, quản lý 
hiện đại và chuyên môn hóa cao; sản 
xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh 
mua bán điện năng, tư vấn điện là 
ngành, nghề kinh doanh chính; gắn kết 
chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với 
khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để 
ngành Điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội 
nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

Xem chi tiết tại đây. 

Người ký: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 05.04.2021 09:22:52 +07:00

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thu-tuong-phe-duyet-Chien-luoc-phat-trien-EVN-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-2-10-27740.aspx
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đoàn Công TáC đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương 
Khảo sáT Công TáC Chuyển đổi số Của Tập đoàn điện lựC ViệT nam 

Mục đích khảo sát nhằm đóng góp cho việc xây dựng Nghị quyết về 
chuyển đổi số của Đảng bộ Khối. 

Tại buổi khảo sát ngày 30/3, ông Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy Khối đánh giá: EVN chuyển đổi số thành công sẽ đóng vai 
trò dẫn dắt chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khác, đồng thời thúc đẩy 
quá trình chuyển đổi số của đất nước nhanh hơn.

EVn đề nghị uBnd Tp hải phòng sớm giải quyếT Vướng mắC 
Trong đầu Tư xây dựng CáC dự án điện

Đây là nội dung chính buổi làm việc ngày 31/3 tại TP Hải Phòng, do 
ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN và ông Nguyễn Văn Tùng – 
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng chủ trì.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia đầu tư 2 công trình cấp điện áp 500kV và 7 công trình 220kV, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư 16 công trình 110kV để đảm bảo 
cấp điện cho địa phương. 
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EVn lên phương án ứng phó Với mùa mưa Bão 2021
Tại phiên họp ngày 31/3 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô 
Sơn Hải yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác dựa trên đặc thù 
sản xuất của đơn vị và các loại hình thiên tai thường gặp; kiểm tra rà soát 
công tác PCTT&TKCN theo quy định, hoàn thành khắc phục các vấn đề 
còn tồn tại của công trình, thiết bị trước khi mùa mưa bão đến. 

giải quyếT dứT điểm Công TáC giải phóng mặT Bằng dự án 
nmTđ hòa Bình mở rộng Trong Tháng 4/2021

Là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng 
Phương tại buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án, ngày 2/4 tại tỉnh Hòa Bình.

Theo Ban QLDA điện 1, tính đến hết quý I/2021 đã bàn giao mặt bằng 
đủ điều kiện thi công hạng mục nhà máy, tuy nhiên tổng thể công tác bàn 
giao mặt bằng vẫn chậm tiến độ.
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Tổng liên đoàn lao động ViệT nam Công nhận KếT quả 
Bầu Bổ sung ChứC danh phó Chủ TịCh Công đoàn điện lựC 
ViệT nam Khóa V

Ngày 10/3/2021, ông Uông 
Quang Huy - Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Chính 
sách Pháp luật Công đoàn 
Điện lực Việt Nam trúng cử 
chức danh Phó Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm 
kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ phiếu 
bầu 100%.

Tổng Liên đoàn công nhận kết quả bầu cử tại Quyết định số 2266/QĐ-
TLĐ ngày 17/3/2021. 

“Chuyển đổi số Và an Toàn Thông Tin năm 2021”
Là chủ đề hội nghị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức trong các 

ngày 8 – 9/4, tại tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin 
của EVN trong giai đoạn 2018 – 2020 và trao đổi, thảo luận, bàn bạc để 
thực hiện chuyển đổi số thành công.
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Thông tin quản lý

Chuyển đổi số Trong EVn
 100% lãnh đạo, cán bộ nhân viên và người lao động Tổng công ty 

Điện lực TP Hà Nội được đào tạo nhận thức và cách tiếp cận chuyển 
đổi số. Khóa đào tạo được tổ chức trong các ngày 31/3 – 1/4.

 Vừa qua, Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC 2) tổ chức 
Hội thảo “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Xu thế, thách thức và bước 
đi của PECC 2”. Toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị tham gia. 

đầu Tư - xây dựng
 10 công trình ngầm hóa lưới điện tại Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) 

sẽ được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian 
tới, đáp ứng yêu cầu đồng bộ quy hoạch phát triển hệ thống điện với quy 
hoạch phát triển hệ thống giao thông, đô thị.

 TBA 110kV Thanh Hà và nhánh rẽ được Ban Quản lý dự án lưới 
điện (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) khởi công xây dựng ngày 
31/3. Dự kiến, công trình hoàn thành trong tháng 6/2021, góp phần giảm 
tổn thất của lưới trung áp tỉnh Hải Dương và lân cận.

 Công ty Điện lực Phú Thọ vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án 
Phát triển điện lực (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) nghiệm thu, 
đóng điện thành công máy biến áp T2 TBA 110kV Đoan Hùng (tỉnh 
Phú Thọ), góp phần đảm bảo cấp điện cho khu vực huyện Đoan Hùng 
và các vùng lân cận.

Kinh doanh - dịCh Vụ KháCh hàng
 Năm 2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh (thuộc Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc) phấn đấu thay thế trên 100.000 công tơ cơ sang công tơ 
điện tử, nâng tỷ lệ khách hàng sử dụng công tơ điện tử trong tỉnh lên 70%.
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an Toàn điện
 Gần 300 CBNV của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (thuộc 

Tổng công ty Điện lực miền Trung) vừa tham gia diễn tập xử lý sự cố, 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 

 Công ty Điện lực TP. Cần Thơ (thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Nam) vừa tổ chức tập huấn các phương án phòng cháy, chữa cháy 
cho hơn 80 cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị.

Truyền Thông - quan hệ Cộng đồng
 Ngày 31/3, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân gửi Thư khen 

anh Nguyễn Đắc Đại, công nhân Công ty Điện lực Chương Mỹ (thuộc 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) đã có hành động kịp thời cứu sống một 
người dân bị tai nạn điện giật.

 Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi 
sáng tác ảnh đẹp và ca khúc với chủ đề “Điện lực TP Hồ Chí Minh – 45 
năm cùng Thành phố tỏa sáng”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/4 đến hết 20/6 
(đối với cuộc thi ảnh); từ ngày 15/4 đến hết 30/6 (đối với cuộc thi sáng tác 
ca khúc).

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

- Ngành Điện miền Nam: Hướng dẫn khách hàng tiết kiệm điện trong cao 
điểm nắng nóng...  xem chi tiết

- Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Tọa đàm về công tác sản xuất, đảm bảo 
an ninh trật tự và môi trường... xem chi tiết

- Điện về Suối Bau... xem chi tiết

https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/nganh-dien-mien-nam-huong-dan-khach-hang-tiet-kiem-dien-trong-cao-diem-nang-nong-640700/
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/trung-tam-dien-luc-vinh-tan-toa-dam-ve-cong-tac-san-xuat--dam-bao-an-ninh-trat-tu-va-bao-ve-moi-truong-80002.htm
http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dien-ve-suoi-bau-38675

