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Lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác 
đảm bảo điện Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ngày 2/2, đoàn công tác đã kiểm tra tại các 
TBA 500kV Thường Tín, TBA 220kV Mai Động 
(thuộc EVNNPT), TBA 110kV Công viên 
Thống Nhất và làm việc với Công ty Điện lực 
Hoàn Kiếm (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An 
yêu cầu EVN và các đơn vị tính toán, xây dựng, 
chuẩn bị phương án đảm bảo điện trong cả những 
tình huống cực đoan nhất; sẵn sàng và kịp thời xử 
lý sự cố về điện.

Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức 
tạp, cần tiếp tục nỗ lực đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ các lực lượng phòng, chống dịch 
bệnh, đồng thời yêu cầu các CBNV, người lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng, 
chống dịch.

Tổng Giám đốc EVN kiểm tra công tác đảm bảo điện và chúc Tết một số đơn vị 
tại miền Trung

Sáng 8/2, thăm, chúc Tết tại TBA 500kV Đà 
Nẵng (thuộc EVNNPT) và Trung tâm Điều độ 
Hệ thống điện miền Trung (thuộc EVNNLDC), 
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu 
các đơn vị đảm bảo vận hành hệ thống điện an 
toàn, tin cậy; cung ứng điện ổn định. Đặc biệt 
là điều tiết nguồn điện mặt trời mái nhà ở miền 
Trung một cách hợp lý, đảm bảo an ninh hệ 
thống điện quốc gia.

Thăm và chúc Tết tại Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng Điện lực miền Trung (thuộc 
EVNCPC), Tổng Giám đốc EVN mong muốn đơn vị áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số hơn 
nữa trong thời gian tới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phản ánh nỗ lực, sự thay đổi của EVN 
trong công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng; hướng tới sự hài lòng của khách hàng sử 
dụng điện.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 6 - năm 2021

Tin tức



2

EVN chủ động các giải pháp đảm bảo 
điện Tết Nguyên đán Tân Sửu

EVN chỉ đạo các đơn vị tổ chức phân công, 
ứng trực 24/24h, chuẩn bị phương án nhân lực và 
phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các 
tình huống sự cố hệ thống điện nếu có.

Trên toàn quốc, từ 0h00 ngày 10/02/2021 (tức 
29 tháng Chạp) đến hết 24h00 ngày 14/02/2021 
(tức Mùng 3 Tết), các đơn vị không thực hiện các 
công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ trường hợp cắt 
điện để xử lý sự cố. 

Song song, các đơn vị triển khai đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng địa phương.

Dự báo tình hình phụ tải điện thấp trong dịp Tết, EVN cũng đã kiến nghị Bộ Công Thương 
về việc ban hành nguyên tắc vận hành nguồn năng lượng tái tạo (NLTT); đồng thời cho phép 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tiết giảm công suất các nguồn điện NLTT (điện 
gió, điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà) nhằm đảm bảo vận hành hệ thống.

Xem chi tiết tại đây.

Duy trì cung cấp điện ổn định tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)
Liên quan đến việc Điện lực Cẩm Giàng bị phong toả do có 2 ca dương tính COVID-19, 

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã triển khai ngay các phương án khẩn cấp để đảm 
bảo phòng chống dịch bệnh và cung cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn huyện này.

Cùng với việc điều động nhân lực từ một số đơn vị trong công ty để hỗ trợ xử lý sự cố khi 
cần thiết, PC Hải Dương cũng sẽ tạm ngừng cung cấp một số dịch vụ điện để đảm bảo các điều 
kiện trong thời kỳ cách ly y tế như: đăng ký lắp đặt mới công tơ, phúc tra, kiểm tra công tơ,...

Kết thúc đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông - Xuân 2021
Trong thời gian đợt 2 lấy nước (từ 26/1 đến 2/2/2021), các hồ thủy điện của EVN đã xả 

trên 2,7 tỉ m3 nước. Tổng lượng nước mà các hồ đã xả sau 2 đợt đạt gần 4,2 tỉ m3.
Mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 2 được duy trì tương đối thuận lợi, một số 

thời điểm đạt trên 2,0m. 
Diện tích có nước tính đến kết 

thúc đợt 2 là 430.401 ha, đạt 82,4% 
diện tích gieo cấy theo kế hoạch, 
tăng 61,3% so với thời điểm kết 
thúc đợt 1; tuy nhiên thấp hơn 14% 
so với năm 2020, tương đương năm 
2019 và cao hơn 8 - 12% so với các 
năm 2017 và 2018.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Chi-dao-hoa-toc-cua-Bo-Cong-Thuong-ve-mot-so-van-de-cap-bach-de-bao-dam-van-hanh-an-toan-he-thong-dien-66-142-27422.aspx
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Đầu tư - Xây dựng
- Ngày 6/2, Ban Quản lý dự án các công trình 

điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan 
đóng điện nghiệm thu thành công MBA AT2, 
hoàn thành dự án TBA 220kV Tây Ninh. Qua đó, 
đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Tây Ninh, đặc biệt 
là khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời.

- 397 tỉ đồng là tổng giá trị các hợp đồng tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát các dự án 
năng lượng tái tạo và dự án lưới điện mà Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã kí kết 
trong năm 2020.

Sản xuất - Truyền tải
- 13.000MW – 15.000MW là dự báo công suất phụ tải toàn quốc trung bình vào giờ thấp 

điểm trưa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, giảm sâu so với ngày thường. Do đó, việc 
tiết giảm công suất huy động từ tất cả các loại hình nguồn điện, kể cả từ các nguồn năng lượng 
tái tạo là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện 
quốc gia.

- Công ty Truyền tải điện 3 (thuộc Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia) vừa phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ 
Phan Điền (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) tổ chức diễn tập 
phòng chống cháy rừng trong và liền kề hành lang lưới điện 
500kV Vĩnh Tân – Sông Mây và đường dây 500kV Vĩnh Tân – rẽ 
Sông Mây – Tân Uyên.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và Tổng công 

ty Điện lực miền Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về việc hai bên liên thông kết nối và tiếp 
nhận cuộc gọi của khách hàng sử dụng điện từ ngày 1/2/2021.

- Từ ngày 6-10/2, Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) 
tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn lưu động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng 
chăm sóc khách hàng mang tên “EVNHCMC.CSKH” trên thiết bị di động.

- Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực 
hiện điều chỉnh lịch ghi chỉ số công 
tơ trong thời gian trùng lịch nghỉ Tết 
Nguyên đán Tân Sửu. Thông tin được 
công khai trên website của các đơn vị. 

Thông tin quản lý
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Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- Ngày 3/2, tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), Đoàn thanh niên Tổng công ty 

Điện lực TP Hà Nội tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Hệ thống đèn chiếu sáng 
bằng năng lượng mặt trời”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ “Ngày thanh niên cùng hành 
động” do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

* Chùm tin an sinh xã hội của các đơn vị nhân dịp Tết Tân Sửu:
 10 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng), 20 xe đạp và 1.000 quyển vở vừa được Tổng 

công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu và Báo Tuổi Trẻ phối hợp 
trao tặng cho con, em cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích 
cao trong học tập.
 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (thuộc Tổng công ty Phát điện 3) vừa phối hợp với UBND 

xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) trao 79 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ 
cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
 Gần 50 triệu đồng là tổng kinh phí được Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng công 

ty phát điện 3) trao tặng cho các tổ chức xã hội, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
 240 suất quà với tổng trị 

giá gần 100 triệu đồng vừa được 
Công ty Thủy điện An Khê – Ka 
Nak (thuộc Tổng công ty Phát 
điện 2) trao tặng cho các đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn, gia đình 
chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai.

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

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

- Ialy – nơi mùa Xuân đến sớm… xem chi tiết
-  Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia sẵn sàng các phương án đảm bảo duy trì vận 

hành với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19… xem chi tiết
- Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng… xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Tuoi-tre-EVN-vung-niem-tin-tien-buoc-duoi-co-Dang-142-183-27389.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Trung-tam-Dieu-do-He-thong-dien-Quoc-gia-san-sang-cac-phuong-an-dam-bao-duy-tri-van-hanh-voi-dien-bien-phuc-tap-cua-dich-COVID-19-6-12-27409.aspx
http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/ialy-noi-mua-xuan-den-som/422344.vgp
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