
1

Số 23 - năm 2021

Tin tức

Lãnh đạo Bộ Công Thương Làm việC với Tập đoàn điện LựC 
việT nam

Tại buổi làm việc với Tập đoàn ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các 
dự án nguồn, lưới điện theo Quy hoạch được duyệt; tiếp tục nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng; bảo đảm tài chính lành mạnh, đủ khả 
năng thu xếp vốn đầu tư theo kế hoạch,…

Thay mặt Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tiếp 
thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và cam kết Tập đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực 
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đảm bảo cung cấp đủ 
điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Chủ động ứng phó với Thời TiếT CựC đoan
Dự báo, trong các tháng 6 - 7, miền Bắc sẽ tiếp tục xuất hiện những 

đợt nắng nóng cao điểm. 

Tại cuộc họp ngày 8/6, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẵn sàng ứng phó trước những điều 
kiện thời tiết cực đoan. Các nhà máy điện trong và ngoài Tập đoàn phải 
đảm bảo công suất khả dụng, sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống.

Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực tăng cường tuyên truyền đến 
người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất về việc sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối.

Sự Cố điện do Bão Số 2 đã đượC khắC phụC nhanh Chóng
Sáng 13/6, bão số 2 (Koguma) đổ bộ vào khu vực từ Thái Bình đến 

phía bắc Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng 
của bão, một số ít khách hàng tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, 
Thái Bình, Quảng Ninh bị ảnh hưởng. 

Ngay sau bão, các công ty điện lực đã khẩn trương sửa chữa, gia cố 
và cơ bản cấp điện trở lại cho khách hàng. 
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vận động CBCnv nhắn Tin ủng hộ Công TáC phòng, Chống 
dịCh Covid-19

Là nội dung chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam với các công 
đoàn trực thuộc, hưởng ứng chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Đây là chương trình được Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ 
Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, qua Cổng Thông tin điện 
tử nhân đạo Quốc gia – 1400. Thời gian thực hiện từ ngày 3/6 đến hết 
ngày 2/8/2021.

Công đoàn điện LựC việT nam ủng hộ 4 Tỷ đồng Cho 
Chương Trình “vaCCine Cho Công nhân”

Đây là số tiền được tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn 
đóng góp.

Chiều 3/6, Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đại 
diện trao số tiền ủng hộ 
tới chương trình do Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và Quỹ Tấm lòng 
Vàng (Báo Lao động) 
phát động.
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pháT động CuộC Thi viếT/video “mầm xanh evn” Trên 
group đồng nghiệp evn

Cuộc thi dành cho cán bộ, nhân viên, người lao động đang công tác tại 
các đơn vị trong toàn Tập đoàn, là thành viên của Group Đồng nghiệp EVN.

Nội dung các bài dự thi về con của chính mình hoặc của đồng nghiệp 
trong đơn vị, nhằm phát hiện, biểu dương các học sinh, sinh viên (là con 
của CBCNV EVN) có thành tích xuất sắc trong học tập và các mặt rèn luyện.

Cuộc thi nhằm khích lệ tinh thần hiếu học, chăm lo cho thế hệ tương 
lai của đất nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam tới từng gia đình CBCNV.

Thể lệ và các mốc thời gian của cuộc thi xem tại đây

Thông tin quản lý

đầu Tư - xây dựng
 5 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn hoàn thành đóng điện 

49 công trình lưới điện 110 - 500kV, trong đó có nhiều công trình quan 
trọng như: đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa, đường dây 220kV 
Phả Lại rẽ Hải Dương, máy 2 Trạm biến áp 220kV Thanh Nghị, cải tạo 
đường dây 110kV Hóc Môn - Bà Quẹo (đoạn Bình Tân – Bà Quẹo) và 
bàn giao 100% mặt bằng đoạn đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 
(thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3).

Sản xuấT - Truyền Tải
 104,66 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong 5 tháng 

đầu năm 2021. Trong đó, nhiệt điện than vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất (51,7%), 
tiếp đó là thủy điện (22,9%), tuabin khí (12,7%), năng lượng tái tạo (11,3%)…

kinh doanh - dịCh vụ kháCh hàng
Một số thông tin lũy kế 5 tháng đầu năm 2021:
 Gần 70% tổng số khách hàng của EVN đã thanh toán tiền điện 

không sử dụng tiền mặt, tương ứng tỉ lệ tiền điện được thanh toán theo 
phương thức này đạt trên 90%.

https://vanhoa.evn.com.vn/d6/news/Huong-ung-cuoc-thi-viet-Mam-xanh-EVN-tren-nhom-Dong-nghiep-EVN--5-112-24608.aspx
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 3,92 triệu yêu cầu về các dịch vụ điện đã được các tổng công ty 
điện lực tiếp nhận, chủ yếu thông qua các kênh Trung tâm CSKH, Trung 
tâm Hành chính công & dịch vụ công.

TiếT kiệm điện
 738 triệu kWh là tổng sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 5 tháng đầu 

năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tương đương 2,23% sản 
lượng điện thương phẩm.

năng lượng Tái Tạo
 5.606MWp là tổng công suất điện mặt trời mái nhà tại 21 tỉnh, thành 

khu vực phía Nam, tính đến hết tháng 5/2021. Sản lượng điện phát lên 
lưới lũy kế 5 tháng đầu năm đạt gần 2,62 tỉ kWh. 

Truyền Thông - Quan hệ cộng đồng
 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 vừa trao tặng 300 triệu 

đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhằm ủng hộ công tác 
phòng chống dịch COVID-19.

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

- “Mạo danh ngành Điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị khởi tố 
hình sự”... xem chi tiết

- Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2 trên đường 
về đích... xem chi tiết

- Khi nào hết dịch, mẹ về!... xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Mao-danh-nganh-Dien-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san-co-the-bi-khoi-to-hinh-su-6-12-28240.aspx
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Du-an-duong-day-500kV-mach-3-doan-Doc-Soi-Pleiku-2-tren-duong-ve-dich-6-166-10426
https://www.qdnd.vn/bo-doi-cu-ho-tren-tuyen-dau-chong-dich/nhat-ky-doi-mat-covid-19/khi-nao-het-dich-me-ve-662048

