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Tin tức

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành làm việc với lãnh đạo
tỉnh Quảng Bình về triển khai các dự án điện tại địa phương
Làm việc tại Hà Nội ngày 10/3, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị Tỉnh thúc
đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án nguồn và lưới điện của
EVN; đẩy nhanh tiến độ di dân tái định cư các dự án Nhà máy Nhiệt điện
Quảng Trạch 1, 2; đảm bảo an ninh trật tự khu vực Trung tâm Điện lực
Quảng Trạch.
Trong dịp này, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Tỉnh Quảng Bình cũng trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án NMNĐ
Quảng Trạch 2 cho EVN.
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Tổng Giám đốc EVN làm việc với ông Nguyễn Sỹ Cương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại biểu
Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Tại buổi làm việc ngày 15/3, trả lời Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
về một số nội dung, trong đó có vấn đề giảm phát các nguồn năng lượng
tái tạo thời gian qua, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân khẳng định:
Việc tiết giảm được EVN thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ
Công Thương. Tập đoàn/Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
triển khai công khai, minh bạch, công bằng với tất cả các chủ đầu tư và
tuân thủ các nguyên tắc của vận hành hệ thống điện.
Quảng Trị cần giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng
mặt bằng cho các dự án lưới điện giải tỏa công suất
nguồn năng lượng tái tạo
Là khẳng định của Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân trước kiến
nghị của tỉnh và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo về việc EVN cần đẩy
nhanh tiến độ các công trình truyền tải giải tỏa công suất trên địa bàn.
Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Quảng Trị, ngày
12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Tổng Giám đốc
EVN đã kiểm tra tiến độ một số dự án điện gió và công trình Trạm biến
áp 220kV Lao Bảo.
Xem chi tiết tại đây.
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Một số hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021
• Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã phát động trồng cây xanh tại
Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).
• Trồng mới 21.000 cây xanh là mục tiêu mà Đoàn Thanh niên EVN
phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. Sự kiện phát động hưởng ứng Tết
trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên EVN diễn ra ngày 12/3,
tại tỉnh Hòa Bình.
• Tổng công ty Phát điện 3 và huyện Tuy Phong (Bình Thuận) trồng mới
hơn 100 cây xanh tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Đây là sự kiện hưởng
ứng phong trào Tết Trồng cây 2021 của Tổng công ty, diễn ra ngày 12/3.

Văn bản - Thực thi
Bộ Công Thương làm rõ kiến nghị của nhiều chủ đầu TƯ
năng lượng tái tạo về việc cắt giảm công suất phát
Bộ Công Thương khẳng định:
• Cắt giảm là tình huống bắt buộc trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia
thừa nguồn và lưới điện quá tải cục bộ.
• Việc tiết giảm được EVN/A0 tính toán, thực hiện công khai, minh bạch,
bình đẳng cho tất cả các nhà máy mà không phân biệt chủ đầu tư.
• Bộ đã chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên giám sát EVN và các đơn vị liên
quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình
lưới điện nhằm đảm bảo giải tỏa công suất nguồn NLTT, hạn chế tối đa việc
cắt giảm nguồn NLTT, đảm bảo lợi ích và niềm tin của nhà đầu tư.
(Văn bản số 1226/BCT-ĐTĐL ngày 9/3/2021)
EVN hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2021
Tập đoàn yêu cầu các đơn vị đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết
kiệm điện, bảo vệ môi trường dưới nhiều hình thức và đa kênh (website,
mạng xã hội Facebook, Zalo,…) từ nay đến hết tháng 3/2021.
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Đồng thời, vận động các tổ chức, cơ quan, khách hàng thực hiện tắt đèn
và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ trái đất
2021 (20h30 – 21h30 ngày thứ Bảy, 27/3/2021).
(Văn bản số 1143/EVN-TT+KD ngày 10/3/2021)

Thông tin quản lý
Đầu tư - Xây dựng
• Cụm công trình cửa xả thuộc Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái vừa
được Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư EVN nghiệm thu, đồng ý đưa
vào sử dụng, sau hơn 14 tháng thi công.
• Ngày 8/3, tại buổi làm việc với chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT
Nghi Sơn 2, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chỉ đạo các đơn
vị phải hoàn thành thi công đóng điện đường dây 500kV đấu nối nhà máy
(tuyến 2) vào lưới điện quốc gia trong tháng 3/2021.
• Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân giải tỏa công suất
NMNĐ BOT Vân Phong 1 vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc giải
phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty
Truyền tải điện Quốc gia đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ngày
10/3 để tiếp tục tháo gỡ.
• Ngày 12/3, Ban Quản lý dự
án các công trình điện miền Bắc
(thuộc Tổng công ty Truyền tải
điện Quốc gia) đóng điện, đưa
vào vận hành MBA AT2 500kV600MVA, thuộc dự án nâng công
suất TBA 500kV Quảng Ninh.
Sản xuất - Truyền tải
• 4,158 tỉ kWh là tổng sản lượng điện sản xuất lũy kế 2 tháng đầu năm
2021 của Tổng công ty Phát điện 3, đạt 14,1% kế hoạch năm.
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

10 KÊNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CỦA EVNHANOI

• Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa ra mắt hệ sinh
thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số, bao gồm 10 kênh kết nối
giữa khách hàng với ngành Điện.
Chatbot
EVNHANOI trên
ứng dụng
Messenger

Website:
evnhanoi.com.vn
App
EVNHANOI
& Epoint
Email:
evnhanoi@evnhanoi.vn

Fanpage:
EVNHANOI

Chính thức
ra mắt tháng 3/2021,
10 kênh kết nối
đồng nhất về:
- Nhận diện thương hiệu
- Trải nghiệm người dùng
- Cơ sở dữ liệu
khách hàng.

Zalo
Official EVNHANOI

Tổng đài chăm sóc
khách hàng (24/7):
1900.1288
Phòng giao dịch
khách hàng đặt
tại các công ty điện lực
Đầu số 8088 dịch vụ nhắn tin
truy vấn các thông tin
về điện

SMS
8088

Cổng Dịch vụ công Quốc gia:
dichvucong.gov.vn

Thông qua hệ sinh thái, người dùng có thể:
Theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày, hằng tháng.
Theo dõi lịch ghi chỉ số điện.
Tính hóa đơn tiền điện; thanh toán tiền điện.
Báo mất điện; đăng kí các dịch vụ điện trực tuyến.
Tư vấn các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn; tự đặt ngưỡng cảnh báo sử dụng điện…
Lựa chọn, truy cập để sử dụng bất kỳ lúc nào.

• Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh khuyến cáo khách hàng cài đặt
ứng dụng (app) EVNHCMC CSKH nhằm theo dõi, kiểm soát lượng điện
tiêu thụ hằng ngày, để tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong
mùa nắng nóng.
Công nghệ và môi trường
• Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cần tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa
học công nghệ trong công tác sản xuất, bảo vệ môi trường. Đây là chỉ
đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh tại buổi làm việc với Nhà
máy, ngày 12/3 tại tỉnh Bình Thuận.
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Năng lượng tái tạo
• 748 triệu kWh là tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới tại
21 tỉnh, thành khu vực Nam bộ, lũy kế 2 tháng đầu năm 2021.
Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
• Tổng công ty Điện lực miền Trung và Hội Khuyến học Đà Nẵng vừa
phối hợp trao 13 suất học bổng, tổng trị giá 65 triệu đồng cho 13 sinh viên
ngành Y hiện đang học tập tại TP Đà Nẵng. Trong đó, EVNCPC ủng hộ 50
triệu đồng.
• 200 triệu đồng là số
tiền mà Đoàn Thanh niên
Tổng công ty Điện lực TP
Hồ Chí Minh vừa cam kết
hỗ trợ Thành đoàn Thủ
Đức nhằm triển khai một
số công trình thanh niên
trên địa bàn Thành phố.

Tin tham khảo
- Phát triển 7 doanh nghiệp nhà nước trở thành “cánh chim đầu đàn”…
xem chi tiết
- Phát triển hệ thống điện hiện đại tại TP Thủ Đức... xem chi tiết
- EVNSPC đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp điện cho tổ hợp hóa
dầu miền Nam... 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

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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