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Số 26 - năm 2021

Tin tức

EVN ký Thỏa ThuậN hợp Tác ToàN diệN Và hợp đồNg 
TíN dụNg dự áN NMNđ QuảNg Trạch i Với ViETcoMbaNk 

Lễ ký diễn ra ngày 30/6, tại Hà 
Nội. Hai bên sẽ ưu tiên sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ của nhau. Trọng tâm 
hợp tác là Vietcombank tài trợ vốn 
cho EVN và các đơn vị thành viên, 
cung cấp các dịch vụ thanh toán và 
quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế 
và tài trợ thương mại, các sản phẩm 
dịch vụ ưu đãi cho CBNV của EVN.

Cũng trong dịp này, Vietcombank và EVN đã ký hợp đồng tín dụng trị 
giá 27.100 tỉ đồng tài trợ cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I 
(bằng gần 70% tổng giá trị dự án).

EVN ký kếT khoảN Vay khôNg bảo lãNh chíNh phủ Trị giá 
74,7 Triệu Euro cho dự áN Nhà Máy Thủy điệN ialy Mở rộNg

Lễ ký diễn ra ngày 29/6 tại Hà Nội, giữa EVN và Cơ quan Phát triển 
Pháp (AFD). Khoản vay tương đương 1.900 tỉ đồng, chiếm hơn 30% tổng 
mức đầu tư của dự án.

Điều này thể hiện nỗ lực của EVN trong việc đa dạng hóa các kênh huy 
động tài chính khi Chính phủ dừng cấp bảo lãnh đối với các dự án nguồn 
điện của Tập đoàn. 
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Theo kế hoạch, dự án khởi 
công trong quý II/2021 và hoàn 
thành vào quý IV/2024. Một trong 
những mục tiêu quan trọng của dự 
án (360MW) là góp phần cải thiện 
chế độ làm việc của hệ thống điện, 
tăng nguồn và điện năng phủ đỉnh 
của biểu đồ phụ tải.

Số hóa các Quy chế QuảN lý Nội bộ TroNg Tập đoàN
điệN lực Quốc gia ViệT NaM

Thông qua phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ, EVN đã hệ 
thống hóa toàn bộ quy chế này đồng bộ với các văn bản pháp luật liên 
quan để CBNV dễ dàng tra cứu. 

Ngày 2/7, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã chủ 
trì cuộc họp trực tuyến về công bố phần mềm này đến các đơn vị thành 
viên của Tập đoàn trên cả nước.

ra MắT kêNh TruyềN ThôNg Thứ 3 của EVN TrêN MạNg xã hội
Kênh Youtube “Điện lực Việt 

Nam – EVNNews” được đưa vào 
hoạt động từ ngày 1/7/2021. Lễ ra 
mắt kênh được Ban Truyền thông 
EVN và Trung tâm Thông tin Điện 
lực tổ chức chiều cùng ngày.

Với các video clip ngắn kết hợp 
hình ảnh đẹp và đồ họa hiện đại, 
kênh gồm 12 chuyên mục với 
những thông tin nổi bật về EVN nói riêng, ngành Điện nói chung, tư vấn 
– chỉ dẫn hữu ích cho khách hàng sử dụng điện,…

Mời đăng ký theo dõi kênh (subscribe) tại: 
https://www.youtube.com/c/DIENLUCVIETNAM_EVNnews/featured
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Thông tin quản lý
chuyểN đổi Số TroNg EVN
 Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa phát động hai cuộc thi về 

chuyển đổi số (ảnh và video) dành cho toàn thể CBCNV trong Tổng 
công ty. Dự kiến, kết quả của hai cuộc thi này sẽ được công bố trong 
tháng 10/2021.
 16 hệ thống cảnh báo xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện dựa 

trên nền tảng hệ thống thông tin di động toàn cầu (GMS) do Công ty CP 
Thủy điện Sông Ba Hạ lắp đặt là phương tiện cảnh báo hiệu quả cho 
người dân tại vùng hạ du sông Ba.

Tổ chức - NhâN Sự
 Từ ngày 1/7/2021, Công ty Điện lực TP Thủ Đức (thuộc Tổng công ty 

Điện lực TP Hồ Chí Minh) chính thức vào hoạt động. Công ty được sáp nhập 
từ Công ty Điện lực Thủ Đức và Công ty Điện lực Thủ Thiêm trước đây. 

đầu Tư - xây dựNg
 Ngày 29/6, đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2 đã 

đóng điện, đi vào vận hành sau gần 3 năm thi công. Dự án hoàn thành đã 
góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam; đồng thời là động lực 
thúc đẩy hoàn thành toàn cụm dự án đường dây 500kV mạch 3.
 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công 

ty Truyền tải điện Quốc gia) đóng điện thành công máy biến áp AT2 
thuộc TBA 220kV Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Công trình đóng điện có ý 
nghĩa quan trọng để giải phóng công suất cho các nhà máy điện gió vào 
vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021.

đảM bảo điệN cho gầN 2.300 điểM Thi TốT Nghiệp ThpT
NăM 2021 TrêN cả Nước

Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 7-8/7. Trong bối cảnh dịch 
COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các tổng công ty điện lực đã chủ động 
chuẩn bị phương án đảm bảo điện tại các địa điểm tổ chức thi và phục 
vụ kỳ thi.
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SảN xuấT - TruyềN Tải
 4,101 tỉ kWh là tổng sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 2 (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP) trong 6 tháng đầu 
năm 2021, đạt 107,13% kế hoạch được giao.
 Nắng nóng và hanh khô diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung 

khiến nguy cơ cháy rừng rất cao, có thể ảnh hưởng tới lưới điện truyền tải. 
Các đơn vị truyền tải điện đã và đang chủ động triển khai công tác phòng, 
chống cháy rừng dọc hành lang tuyến đường dây để hạn chế ảnh hưởng 
đến an toàn lưới điện.

kiNh doaNh - dịch Vụ khách hàNg
 Gần 240.000 cuộc gọi qua tổng đài 19006769 đã được Trung tâm 

Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp nhận, xử lí 
thông tin từ ngày 31/5 – 27/6/2021. Riêng trong ngày 3/6 đã có 16.597 
cuộc gọi, gấp 3 lần so với ngày thường.
 100% quân số của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tiếp tục được 

tăng cường ứng trực 24/24h, nhằm đảm bảo xử lý nhanh nhất các sự cố 
về điện trong thời gian nắng nóng cao điểm.

TruyềN ThôNg - QuaN hệ cộNg đồNg
 Chùm tin các đơn vị ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19:
 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa ủng hộ 3 tỉ đồng vào 

Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, từ nguồn đóng góp của 
CBCNV Tổng công ty.
 8 máy phát điện vừa được Công ty Điện lực Tây Ninh (thuộc Tổng 

công ty Điện lực miền Nam) trao tặng cho các chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tân Biên và Cửa khẩu quốc tế 
Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

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


