
1

Số 28 - năm 2021

Tin tức

19 Tỉnh, Thành phía nam giãn cách xã hội, ngành Điện 
khuyến cáo khách hàng sử dụng dịch vụ Điện Trực Tuyến 

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí 
Minh tiếp tục triển khai tốt việc đảm bảo điện ổn định cho các trạm, chốt 
kiểm soát dịch, các địa điểm khám/chữa bệnh COVID-19, điện cho sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Một số công tác có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng sẽ tạm dừng 
trong thời gian này như: thay công tơ đo xa, bảo trì định kỳ hệ thống 
đo đếm, tăng cường công suất, di dời hệ thống đo đếm, kiểm tra/kiểm 
chứng điện kế… 

Ngành Điện khuyến cáo khách hàng sử dụng hình thức thanh toán 
tiền điện và các dịch vụ điện khác theo hình thức trực tuyến để góp phần 
phòng, chống COVID-19. 
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sẵn sàng Đảm bảo Điện phục vụ kỳ họp Thứ nhấT,
Quốc hội khóa xv

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
(EVNHANOI) thực hiện đảm bảo điện từ 
0h00 ngày 17/7/2021 đến hết 24h00 ngày 
06/8/2021. Những địa điểm đặc biệt quan 
trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện 
lưới, với hệ thống ATS tự động chuyển 
nguồn và máy phát điện dự phòng.

EVNHANOI cũng đã bố trí gần 2.000 
ca trực tăng cường để kiểm tra, tuần canh 
hành lang tuyến cáp, đồng thời tổ chức 
trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h 
trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV dự kiến 
diễn ra từ ngày 19/7 đến hết ngày 5/8.

Tổng giám Đốc Evn biểu dương hai nhân viên công Ty
Điện lực Đồng Tháp

Ngày 14/7, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân gửi thư khen 
ngợi, biểu dương anh Nguyễn Chí 
Cang và chị Hứa Thị Ánh Ngọc 
(nhân viên Điện lực TP Cao Lãnh, 
Công ty Điện lực Đồng Tháp). 
Trước đó, ngày 1/7, hai nhân viên 
này đã nhặt được 500 triệu đồng 
của khách hàng và trao trả lại cho 
người đánh rơi.
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Thông tin quản lý
nhân sự
 Bổ nhiệm:

 Ông Đinh Kim Cương - Kiểm soát viên Nhà nước phụ trách EVN 
giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 từ 
ngày 16/7/2021 (Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2021).

Đầu Tư - xây dựng
 Ban Quản lý dự án các công 

trình điện miền Trung (thuộc Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia) 
vừa phối hợp các đơn vị liên quan 
đóng điện, vận hành máy biến áp 
AT2 (220kV - 125MVA) thuộc TBA 
220kV Mường La và đấu nối (giai 
đoạn 2), qua đó hoàn thành toàn bộ 
công trình trạm biến áp này. 

 Vừa qua, TBA 110kV Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã được 
Ban Quản lý dự án lưới điện (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) 
nghiệm thu, đóng điện thành công. Công trình có tổng mức đầu tư 
42,3 tỉ đồng, góp phần nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện 
trên địa bàn tỉnh.

 Hai công trình cấp điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, gồm 
đường dây 110kV Hoà Bình - Đông Hải và TBA 110kV Vĩnh Hậu vừa 
được Tổng công ty Điện lực miền Nam đưa vào vận hành trước 2 tháng 
so với kế hoạch.

sản xuấT - Truyền Tải
 Tổng lượng điện sản xuất của các nhà máy điện do EVN sở 

hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO 3 và các công ty cổ phần) đạt 
37,63 tỷ kWh trong 6 tháng đầu năm 2021, chiếm tỷ trọng 29,28% toàn 
hệ thống.
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kinh doanh - dịch vụ khách hàng
 6 tháng đầu năm 2021, EVN đã tiếp nhận hơn 4,92 triệu yêu cầu 

dịch vụ điện của khách hàng. Trong đó, 99,41% tổng số yêu cầu được 
thực hiện qua các kênh trực tuyến và qua tổng đài chăm sóc khách hàng.

 Trước tình trạng tái diễn cuộc gọi giả mạo ngành Điện để lừa đảo 
khách hàng tại các tỉnh, thành phố phía Nam, EVN khuyến cáo khách 
hàng nâng cao tinh thần cảnh giác và thông báo ngay tới các Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng Điện lực để được hỗ trợ.

Truyền Thông - Quan hệ cộng Đồng
 100 triệu đồng vừa được Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng 

cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, nhằm hỗ trợ, động viên 
lực lượng trực điều độ hiện đang cách ly tại nơi làm việc thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

 17 máy phát điện (tổng trị giá 
170 triệu đồng) đã được Công ty Điện 
lực Cà Mau (thuộc Tổng công ty Điện 
lực miền Nam) trao tặng và lắp đặt cho 
các chốt kiểm soát phòng chống dịch 
COVID-19 tại khu vực biên giới trên 
địa bàn tỉnh.

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

- Sức mạnh nội sinh của EVN... xem chi tiết

- Ngành Điện chuyển mình nhìn từ mô hình cổ phần hoá EVNGENCO 2...
   xem chi tiết

- “Trong bối cảnh giãn cách xã hội, công nghệ số đã phát huy hiệu quả rõ rệt”…    
xem chi tiết

https://petrotimes.vn/suc-manh-noi-sinh-cua-evn-617836.html
https://congthuong.vn/nganh-dien-chuyen-minh-nhin-tu-mo-hinh-co-phan-hoa-evngenco2-160408.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/Trong-boi-canh-gian-cach-xa-hoi-cong-nghe-so-da-phat-huy-hieu-qua-ro-ret-6-12-28507.aspx
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