Số 25 - năm 2021

Tin tức

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trao đổi các hợp đồng
mua bán điện với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện tại Lào
Sáng 28/6, tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tham
dự và trao đổi các hợp đồng mua bán điện giữa EVN với các chủ đầu
tư nhà máy thủy điện tại Lào, dưới dự chứng kiến của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Cụ thể, EVN đã trao đổi hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn
Phongsubthavy đối với cụm nhà máy thủy điện Nậm Yeuang, các nhà
máy thủy điện Nậm Mô 2, Nậm Tài, Nậm Sak, Nậm Sao, Nậm Chao.
Đồng thời, trao đổi hợp đồng mua bán điện với Công ty Kong Sup
Hydro Development Nam Neun 1 and Nam Neun 3 đối với Nhà máy
Thủy điện Nậm Nơn 1.
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Các hợp đồng mua bán điện trên tiếp tục đánh dấu bước tiến trong
quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác trong lĩnh vực
năng lượng.
Đến nay, nhiều nhà máy thủy điện tại Lào đã xuất khẩu điện năng sang
Việt Nam do các chủ đầu tư Việt Nam và Lào hợp tác đầu tư như: thủy
điện Xekaman 1 (290MW), Xekaman SanXay (32MW), cụm thủy điện
Nam Sak (265MW), …
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm Nhà truyền thống
ngành Điện
Sáng 24/6, trước phiên họp thứ 36 của Hội đồng Tư vấn khoa học và
công nghệ về an toàn hệ thống thủy điện trên bậc thang thủy điện sông
Đà, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã đến thăm Nhà Truyền thống ngành
Điện tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Hà Nội).
Bộ trưởng đánh giá cao EVN trong việc ứng dụng khoa học công
nghệ, thực hiện chuyển đổi số và mong muốn EVN tiếp tục phát huy
trong thời gian tới.
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Các công trình thủy điện trên sông Đà đủ điều kiện
chống lũ năm 2021
Đây là kết luận của Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ về an toàn
hệ thống thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà (gọi tắt là Hội đồng),
tại phiên họp ngày 24/6.
Qua các kết quả quan trắc và đo đạc đến thời điểm tháng 5/2021, Hội
đồng đánh giá các công trình thủy điện: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình,
Huội Quảng, Bản Chát đang vận hành an toàn và ổn định.
Xem chi tiết tại đây.
EVN lần thứ 5 tham gia diễn tập an toàn thông tin mạng
ASEAN - Nhật Bản
Chương trình diễn tập được tổ chức ngày 24/6 qua hình thức trực
tuyến, với chủ đề “Phối hợp xử lý tấn công qua VPN vào hệ thống Chính
phủ thực hiện mã hoá tống tiền cơ quan y tế”.
EVN tham gia diễn tập với 20 điểm cầu tại trụ sở Tập đoàn và các
tổng công ty, đơn vị thành viên. Trong đó, tổ công tác an ninh bảo mật
của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin là đơn vị tham
gia trực tiếp.
Diễn tập quốc tế ASEAN – Nhật Bản là hoạt động thường niên giữa
các nước thành viên Đông Nam Á và Nhật Bản nhằm nâng cao nhận
thức, thực hành kỹ năng, đánh giá lại các quy trình trong công tác đảm
bảo an toàn thông tin mạng.
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EVN chuyển 400 tỷ đồng đến Quỹ vaccine phòng, chống
dịch COVID-19
Ngày 23/6, EVN hoàn thành chuyển số tiền ủng hộ, sau cam kết và
trao tượng trưng tại sự kiện ra mắt Quỹ (ngày 5/6).
Đây là hành động nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và Chính
phủ, lời kêu gọi của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và
thể hiện vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Từ năm 2020 đến nay, EVN đã ủng hộ gần 450 tỉ đồng cho các hoạt
động phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời hỗ trợ giảm giá điện,
giảm tiền điện 3 lần cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thông tin quản lý
Chuyển đổi số trong EVN
 Tại Hội thảo trực tuyến giới thiệu chuyển đổi số và giải pháp
chuyển đổi số vào lĩnh vực truyền tải điện do Tổng công ty Truyền tải
điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp
Viettel tổ chức vừa qua, hai bên đã thống nhất thực hiện các bước thử
nghiệm chứng minh công nghệ phù hợp với nhu cầu của EVNNPT
trong thời gian tới.
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Đầu tư - Xây dựng
 Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đủ điều kiện đóng điện.
Đây là kết luận của Hội đồng nghiệm thu Dự án cấp Tổng công ty Truyền
tải điện Quốc gia tại phiên họp ngày 27/6.
 Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty
Điện lực miền Bắc) vừa khởi công dự án đường dây & TBA 110kV
Con Cuông (tỉnh Nghệ An). Tổng vốn đầu tư dự án hơn 46,7 tỉ đồng,
dự kiến đóng điện vận hành trong quý III/2021.
 Ngày 22/6, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (thuộc
EVNNPT) đóng điện TBA 220kV Bến Lức và đường dây đấu nối (tỉnh
Long An). Công trình tăng cường đảm bảo điện cho địa phương và vùng
phụ cận, đồng thời giải phóng công suất của các nhà máy năng lượng
mặt trời trên địa bàn.
Sản xuất - Truyền tải
 Tổng công ty Điện lực miền Nam phát động thi đua giảm sự cố,
nâng cao độ tin cậy lưới điện từ tháng 6/2021 đến hết năm 2021. Đợt
thi đua nhằm mục tiêu thực hiện nghiêm túc các nghiệp vụ trên phần
mềm Hệ thống quản lý mất điện, đảm bảo minh bạch chỉ số độ tin cậy
cung cấp điện của Tổng công ty.
 2,011 tỉ kWh là sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Thái
Bình tính đến ngày 22/6, vượt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt
hơn 56% kế hoạch cả năm 2021.
 Tỉ lệ tiêu thụ tro, xỉ của EVN trong năm 2020 đạt hơn 83,4% khối lượng
phát sinh. Trong giai đoạn 2015 – 2018, tỉ lệ tiêu thụ chỉ đạt hơn 40%.
Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
 Hơn 76.000 cuộc gọi của khách hàng đã được Trung tâm Chăm
sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tiếp nhận, xử lí thông
tin trong tháng 5/2021. Các cuộc gọi chủ yếu cần hỗ trợ tư vấn về thông
tin hóa đơn tiền điện, kiểm tra hệ thống đo đếm và báo sự cố điện trong
mùa nắng nóng.
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 2,35% là tỉ lệ tổn thất điện năng của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà
Nẵng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) trong giai đoạn 2016 – 2020,
là một trong những công ty điện lực có mức tổn thất thấp nhất toàn EVN.
Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
 Fitch Ratings vừa công bố nâng mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm
quốc tế từ mức "Ổn định" lên mức “Tích cực” cho Tổng công ty Điện lực
miền Nam. Điều này giúp Tổng công ty thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thị
trường vốn trong nước và mở rộng ra thị trường quốc tế để huy động vốn.
 Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc Tổng công ty Phát điện 2)
vừa phối hợp với các đơn vị liên quan trao tặng nhà tình nghĩa (trị giá
50 triệu đồng) cho gia đình ông Sô Minh Nhược (Phó Trưởng công an xã
Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).
* Chùm tin các đơn vị ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19:
 15 máy đo thân nhiệt tự động do Trung tâm Sản xuất thiết bị đo
điện tử Điện lực miền Trung tự thiết kế, lắp đặt đã được trao tặng cho các
chốt kiểm dịch tại TP Đà Nẵng.
 Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh vừa ủng hộ 1 tỉ đồng vào
Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, nâng tổng số tiền hỗ trợ của
Tổng công ty cho công tác phòng chống dịch từ năm 2020 đến nay là
3,6 tỉ đồng.

Tin tham khảo
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép... xem chi tiết
- EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số năm 2022: Có khả thi?... xem chi tiết
- Triển khai gói hỗ trợ 1.300 tỉ, tiền điện sẽ giảm từ đầu tháng 7... xem chi tiết
- Chùm ảnh: Thợ điện xứ Nghệ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép... xem chi tiết
Bản tin EVN
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
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