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Số 16 - năm 2021

Tin tức
Chủ TịCh hĐTV EVN Và ĐoàN CôNg TáC CủA Tập ĐoàN
làm ViệC Với mộT số ĐơN Vị khu VựC phíA NAm 

Một số chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại 
các buổi làm việc:
 Đối với Tổng công ty Điện lực miền Nam, 

cần quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn 
thành mục tiêu kế hoạch năm 2021; đẩy 
nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, 
đặc biệt là dự án phục vụ giải tỏa nguồn 
năng lượng mặt trời; quản lý hiệu quả nguồn 
điện mặt trời mái nhà trên địa bàn... 

Xem chi tiết tại đây.

 Đối với Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, cần đặt ra các mục tiêu 
phát triển ngang bằng các đơn vị tiên tiến trên thế giới; phát triển lưới điện 
phù hợp với xu thế xây dựng thành phố thông minh của TP. Hồ Chí Minh,…

Xem chi tiết tại đây.

 Đối với Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2, cần tiên phong trong 
thực hiện chuyển đổi số, trở thành doanh nghiệp số vào năm 2022.

Xem chi tiết tại đây.

 Đối với Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3, tập trung công tác tư vấn 
trong lĩnh vực quy hoạch điện; tăng cường nghiên cứu khoa học về tích trữ 
năng lượng, nghiên cứu các nguồn năng lượng mới như thủy triều, hydro,…

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/PECC-3-dam-bao-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-hieu-qua-6-12-27866.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-ty-CP-Tu-van-xay-dung-dien-2-can-tien-phong-ve-chuyen-doi-so-6-12-27876.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dat-muc-tieu-phat-trien-Tong-cong-ty-Dien-luc-TP-Ho-Chi-Minh-dat-trinh-do-tien-tien-the-gioi-6-12-27885.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNSPC-can-trien-khai-quyet-liet-cac-giai-phap-de-hoan-thanh-muc-tieu-2021-6-12-27881.aspx
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 Đối với Ban Quản lý dự án điện 3, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự 
án; xây dựng quy trình quản lý dự án để các nhà thầu tuân thủ thực hiện; 
đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xem chi tiết tại đây.

Chương trình công tác diễn ra trong các ngày 22 – 23/4, tại TP. Hồ Chí Minh:
-  Ngày 22/4: Làm việc với Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2, Công ty CP Tư vấn Xây dựng 

điện 3, Ban Quản lý dự án điện 3
-  Ngày 23/4: Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ 

Chí Minh

EVN Và pVN hợp TáC ChặT Chẽ TroNg sảN xuấT, muA báN ĐiệN
Ngày 19/4, tại Hà Nội, Tổng 

Giám đốc EVN - ông Trần Đình 
Nhân và Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
(PVN) – ông Lê Mạnh Hùng có 
buổi làm việc về các lĩnh vực 
hợp tác trong sản xuất, mua bán 
điện giữa hai bên. Đồng thời, 
tập trung thảo luận, tháo gỡ các 
vướng mắc khi thực hiện điều 
chỉnh Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 để tham 
gia thị trường điện.

EVN pháT ĐộNg CáC ĐơN Vị ThàNh ViêN hưởNg ứNg CuộC Thi 
“sáNg kiếN Vì CộNg ĐồNg” lầN Thứ iV

EVN yêu cầu các đơn vị phổ biến nội dung phát động cuộc thi đến các 
cơ quan, đơn vị và CBCNV trong toàn Tập đoàn.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp phối hợp vận động, 
khuyến khích CBCNV tích cực tham gia.

Các đơn vị thành viên, đặc biệt là Trung tâm Thông tin Điện lực tăng 
cường phổ biến, truyền thông nội bộ về cuộc thi.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-nang-cao-nang-luc-cua-Ban-Quan-ly-du-an-6-12-27867.aspx
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CôNg Ty ViễN ThôNg ĐiệN lựC Và CôNg Nghệ ThôNg TiN 
(EVNiCT) NhậN giải ThưởNg sAo khuê 2021

Sản phẩm đạt giải là “Hệ thống thông tin tích hợp văn phòng điện tử 
và tiện ích hành chính”. 

Hệ thống này bao gồm phần mềm Digital Office và các module tiện ích 
phục vụ công tác hành chính văn phòng, hiện đang được sử dụng tại văn 
phòng Cơ quan EVN, 9 Tổng công ty và các đơn vị thành viên thuộc EVN.

Đây là lần thứ 10, EVNICT vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê.

CảNh báo ViệC giả mạo ThươNg hiệu EVN Để Cho VAy TíN Chấp 
Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phía Nam xuất hiện các tờ 

rơi đăng tải thông tin hỗ trợ vay tín chấp dưới dạng giả mạo và lợi dụng 
hình ảnh, logo và tên của EVN.

Tập đoàn khẳng định không có bất kỳ hoạt động cho vay tín chấp nào 
như nội dung các tờ rơi. Đồng thời, không có đơn vị trực thuộc, doanh 
nghiệp liên kết nào của EVN có tên là “Ngân hàng Điện lực Việt Nam”.

EVN khuyến cáo người dân đề phòng và nâng cao cảnh giác, không 
để kẻ xấu lợi dụng.

CôNg Ty TruyềN Tải ĐiệN (pTC1) kỷ Niệm 40 Năm ThàNh lập Và 
ĐóN NhậN huâN ChươNg lAo ĐộNg hạNg bA

Sự kiện diễn ra ngày 24/4, tại Hà Nội.
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân thừa 
ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân 
chương cho công ty. 

Hiện, PTC1 là đơn vị thành viên lớn nhất 
của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 
quản lý lưới điện truyền tải 220 - 500kV tại 
28 tỉnh thành miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). 
Công ty đóng vai trò quan trọng trong việc 

đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế dân 
sinh cho miền Bắc, cũng như toàn quốc.
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Thông tin quản lý
ChuyểN Đổi số TroNg EVN
 EVN đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho triển khai đề án chuyển 

đổi số - Đây là thông tin được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công 
nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam cho biết tại phiên họp đầu tiên, ngày 20/4 tại Hà Nội.
 Tổng công ty Điện lực miền Nam thí điểm ứng dụng Digital Office tại 

4 công ty thành viên (các Công ty Điện lực Đồng Nai, Bến Tre, Bình Phước 
và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam) trong quý II/2021. Toàn 
bộ các đơn vị trong Tổng công ty sẽ triển khai vào cuối năm 2021.

Đầu Tư - xây dựNg
 Trung tâm Thiết kế (thuộc Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2) chính 

thức khai trương chiều 22/4 tại TP.Hồ Chí Minh. Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành dự và cắt băng khai trương. 
 96/96 TBA với tổng dung lượng 35.210kVA sẽ được Công ty Điện lực 

Quảng Ninh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) nghiệm thu, đóng điện đưa 
vào sử dụng trước ngày 30/4, góp phần nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn 
thất điện năng, ngăn ngừa nguy cơ sự cố do quá tải trong mùa nắng nóng 2021.

Đào Tạo, hướNg dẫN sử dụNg phầN mềm E-lEArNiNg Năm 2021
Thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam”, nhằm hỗ trợ các đơn vị sử dụng tốt phần mềm đào tạo 
trực tuyến (E-learning), Tập đoàn thông báo:

- Từ 20/4/2021 tới hết 10/5/2021, các Tổng công ty/đơn vị tự triển khai 
đào tạo E-learning các bài “Hướng dẫn sử dụng các tính năng tạo bài giảng, 
khóa Cử đi học, cuộc thi trên phần mềm E-learning” cho các cán bộ làm đào 
tạo, cán bộ tổ chức các kỳ thi sát hạch.

- Các ngày 13-14/5/2021, EVN tổ chức Hội nghị truyền hình để giải đáp 
các thắc mắc trong quá trình sử dụng tại đơn vị.

(Văn bản số 2101/EVN-TCNS ngày 26/4/2021)

Văn bản - Thực thi
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 Máy biến áp AT2 (220kV-250MVA) thuộc Trạm biến áp 220kV Mường 
Tè (Lai Châu) vừa được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung 
(thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) đóng điện, đưa vào vận hành. 
Công trình góp phần đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa 
và nhỏ khu vực Tây Bắc lên lưới điện quốc gia.
 Ban Quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) vừa 

khởi công công trình TBA 110kV Thành phố 2 và nhánh rẽ. Dự kiến, công 
trình sẽ hoàn thành trong quý IV/2021, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn 
định, tin cậy cho địa bàn tỉnh Thái Bình.

kiNh doANh - dịCh Vụ kháCh hàNg
 Từ 0h đến hết 24h các ngày 30/4 và 1/5/2021, Tổng công ty Điện lực 

TP. Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn thành 
phố nhân dịp nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam và 135 
năm ngày Quốc tế Lao động.
 Gần 80.000 khách hàng đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

tiếp nhận, giải quyết cấp điện mới trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, thời 
gian trung bình giải quyết các thủ tục cho khách hàng trung áp là 4,19 
ngày, nhanh hơn 2,81 ngày so với quy định của EVN.
 Tính đến hết quý I/2021, tỉ lệ khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực 

miền Nam sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 97%, 
cao hơn kế hoạch EVN giao (80%).

TruyềN ThôNg - QuAN hệ CộNg ĐồNg
 Ngày 18-19/4, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đến 

huyện đảo Bạch Long Vĩ để thăm hỏi, động viên CBNV đang làm việc tại 
Ban Kinh doanh điện năng Bạch Long Vĩ (thuộc Công ty TNHH MTV Điện 
lực Hải Phòng) nhân dịp Tháng công nhân năm 2021.

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
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