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Số 7 - năm 2022

Tin tức

EVN hoàN ThàNh TốT Nhiệm Vụ cấp Nước phục Vụ đổ ải
Vụ đôNg XuâN 2021 - 2022

Kết thúc 3 đợt lấy nước, các hồ thủy điện của EVN 
đã xả 4,24 tỷ m3 nước, tiết kiệm được khoảng 1,33 tỷ 
m3 nước so với kế hoạch. 

Đến cuối ngày 17/2/2022 (ngày cuối cùng lấy nước), 
diện tích đủ nước toàn vùng đạt hơn 503,2 ha, tương 
ứng 99,34% kế hoạch, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Trong suốt thời gian lấy nước tập trung, 2 Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc và TP. Hà Nội điện lực cũng đồng thời đảm bảo cung 
cấp điện phục vụ bơm dẫn nước. 

đoàN côNg Tác của EVN làm Việc Tại TỉNh ThaNh hóa
Ngày 17/2, ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên 

HĐTV EVN và ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng 
giám đốc EVN cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến 
độ dự án treo dây mạch 2 đoạn Thanh Hóa - Nghi 
Sơn - Quỳnh Lưu trên Đường dây 220kV Thanh Hóa 
– Vinh. Đây là công trình cần hoàn thành trong tháng 
3/2022, góp phần giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt 
điện BOT Nghi Sơn 2 và truyền tải công suất từ miền Trung ra miền Bắc. 

Cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc) về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 
trong năm.
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cầN đảm bảo cuNg cấp ThaN cho sảN XuấT điệN Năm 2022
Đây là một trong những nội dung chính tại buổi làm việc của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 
(TKV), Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) vào ngày 17/2.

Một số đề nghị của EVN đối với TKV và Tổng công ty Đông Bắc như: 
trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá than trong nước để tránh việc tăng giá 
than pha trộn; xem xét một số phương án tiết giảm chi phí như giảm tỷ lệ 
than nhập khẩu, tăng tỷ lệ than trong nước…

chùm ảNh: băNg giá XuấT hiệN ở VùNg Núi phía bắc, cbNV 
NgàNh điệN ứNg Trực phòNg Ngừa sự cố

Trong các ngày 20 - 21/2, đợt rét đậm, rét hại với cường độ mạnh nhất 
trong mùa đông năm nay đã làm băng giá xuất hiện tại nhiều vùng núi cao 
như Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng. Để đảm bảo cấp điện an toàn, 
tin cậy, CBNV ngành Điện tại địa phương đã chủ động tăng cường kiểm tra 
những đường dây, trạm biến áp phân phối bị băng giá bao phủ để kịp thời xử 
lý nếu có sự cố. Chùm ảnh tổng hợp từ các đơn vị.
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Thông tin quản lý
đầu Tư - Xây dựNg
 Ngày 15/2, đoàn công tác Ủy ban Quản 

lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) 
đã kiểm tra tiến độ các dự án tại Trung tâm 
Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). 
Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN 
Nguyễn Tài Anh kiến nghị CMSC có ý kiến 
với UBND tỉnh Quảng Bình để đẩy nhanh 
tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng 
các hạng mục, đảm bảo hoàn thành bàn 
giao mặt bằng cho nhà thầu trong quý I/2022.

sảN XuấT - TruyềN Tải
 Giải pháp chèn mềm bộ sấy không khí kiểu quay áp dụng tại tổ 

máy số 3 - Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng là chủ đề của hội thảo trực 
tuyến vào ngày 17/2, dành cho các đơn vị quản lý nhà máy nhiệt điện 
trong EVN. Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng là đơn vị tiên phong tại Việt 
Nam đã áp dụng công nghệ này để mang lại lợi ích cả về kinh tế và kỹ 
thuật cho nhà máy.

phấN đấu đạT 10.000 sáNg kiếN TroNg Tập đoàN điệN lực 
ViệT Nam giai đoạN 2022 - 2023

Đây là nội dung chính tại Kế hoạch số 
97/KH-CĐĐVN do Công đoàn Điện lực Việt 
Nam ban hành ngày 14/02/2022, nhằm triển 
khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng 
kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. 

Trong đó, giai đoạn 1 (từ nay đến hết 
ngày 31/5/2022) dự kiến đạt 3.000 sáng 
kiến (sáng kiến được tính từ ngày 01/9/2021); giai đoạn 2 (từ ngày 01/6/2022 
đến hết ngày 30/9/2023) đạt 7.000 sáng kiến.
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côNg Nghệ - môi TrườNg
 Ngày 15/2, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công 

ty AIONTech và Công ty Vinteg tổ chức hội thảo về ứng dụng công 
nghệ thực tế ảo (VR/AR). EVNHCMC sẽ nghiên cứu áp dụng vào một số 
lĩnh vực như xây dựng phòng truyền thống, trải nghiệm khách hàng, công 
tác đào tạo, thi sát hạch chuyên môn, kiểm tra lưới điện, mô phỏng thiết 
bị điện và tiếp tục phát triển ứng dụng cao hơn vào những năm tiếp theo.

TruyềN ThôNg - QuaN hệ cộNg đồNg
 150.000 con cá giống vừa được Công ty Thủy điện Sông Tranh 

(thuộc Tổng công ty Phát điện 1) thả xuống lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 
2 (tỉnh Quảng Nam). Qua 7 đợt thả, số lượng cá được thả xuống lòng hồ 
là 550.000 con, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện.

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

- Nhiều khó khăn, liệu dự án Thủy điện Ialy mở rộng có đảm bảo tiến độ…  
xem chi tiết

- Dự án đường dây 220kV Nậm Mô – Tương Dương có thể hoàn thành 
đúng hẹn?… xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Clip-Nhieu-kho-khan-lieu-Du-an-Thuy-dien-Ialy-mo-rong-co-dam-bao-tien-do--6-13-30072.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Du-an-duong-day-220kV-Nam-Mo-Tuong-Duong-co-the-hoan-thanh-dung-hen-6-13-30091.aspx

