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EVN tích cực triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp 
cấp do virus Corona (nCoV) 

Trước diễn biến phức tạp của dịch 
nCoV, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng 
ủy EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
ban hành Chỉ thị số 492/CT-EVN ngày 
31/1/2020 về việc triển khai phòng, chống 
dịch bệnh do virus nCoV, với mục tiêu là 
không có CNVC lao động mắc dịch bệnh 
và đảm bảo yêu cầu sản xuất, kinh doanh điện năng an toàn, liên tục. 

Những ngày qua, các đơn vị của EVN đã và đang tích cực, chủ động triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của EVN và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, nhiều 
đơn vị thuộc EVN ở cả 3 miền tùy theo điều kiện cụ thể đã tổ chức phát khẩu trang cho người dân và 
khách hàng đến giao dịch; khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến để tăng cường 
thực hiện phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. 

Đảm bảo điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ việc phòng, chống dịch nCoV

Trong văn bản số 559/EVN-KD ngày 5/2/2020, EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực/công 
ty điện lực phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên 
địa bàn, đặc biệt là các bệnh viện, cơ sở y tế (kể cả các bệnh viện dã chiến chuẩn bị đưa vào hoạt 
động) có tiếp nhận theo dõi và điều trị cách ly cho bệnh nhân nghi và nhiễm virus nCoV.

Ngay trong cuối tuần vừa qua, nhiều đơn vị đã cấp tốc thi công, triển khai phương án cấp điện cho 
các bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly chống dịch nCoV tại địa phương như: Công ty Điện lực Củ Chi 
(EVNHCMC), Công ty Điện lực Lào Cai (EVNNPC), Công ty Điện lực Bình Định (EVNCPC)...

Cũng theo chỉ đạo của EVN, trong 
trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường 
trong khuôn viên khu vực bệnh viện, cơ sở y 
tế đang theo dõi và điều trị cách ly các bệnh 
nhân nghi nhiễm và nhiễm virus nCoV, các 
đơn vị đặc biệt lưu ý trang bị bảo hộ phù 
hợp để đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân 
viên làm nhiệm vụ.
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Tích cực ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trong sản xuất, kinh doanh

Tại phiên họp thứ nhất năm 2020 của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0, 
diễn ra ngày 4/2, Chủ tịch HĐTV Dương Quang hành đề nghị các đơn vị cần tiếp tục chủ động 
triển khai thực hiện, tiếp cận công nghệ của cuộc CMCN 4.0; đồng thời học tập, trao đổi kinh 
nghiệm với các đơn vị có kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới; đẩy mạnh công tác đào tạo 
nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNT, ứng dụng cuộc CMCN 4.0.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu các ban chuyên môn phối hợp với đơn vị tổ chức nghiệm thu các đề 
tài đã hoàn thành, từ đó đưa ra các quy định, quy chuẩn để ứng dụng rộng rãi trong toàn Tập đoàn.

Thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Đây là nội dung tại Quyết định số 10/QĐ-HĐTV ngày 30/1/2020 của Hội đồng thành viên 
EVN. Tổ công tác gồm 18 thành viên do Tổng giám đốc EVN làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh 
nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, để Tổng giám đốc trình Hội đồng 
thành viên Tập đoàn thông qua trước ngày 25/6/2020. 

Đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2020

Ngày 6/2/2020, Ban hường vụ Đảng ủy EVN ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐU yêu cầu các đơn 
vị tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân 
trong 6 tháng mùa khô và cả năm 2020, không để thiếu điện trong mọi tình huống.

Ngoài ra, Ban hường vụ Đảng ủy EVN cũng yêu cầu đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng 
các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt các dự án có tiến độ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2020; 
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chương trình tổng thể 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả...

Rút ngắn thời gian lấy nước trong đợt 2 và đợt 3 vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Qua kiểm tra thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông báo điều chỉnh lịch lấy 
nước đợt 2 và đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 (văn bản số 874/TB-BNN-
TCTL ngày 6/2/2020), cụ thể:

- Đợt 2: Từ 0h00 ngày 5/2 đến 24h ngày 09/2/2020 (5 ngày, 
giảm 3 ngày so với kế hoạch).

- Đợt 3: Từ 0h00 ngày 19/2 đến 24h ngày 21/2/2020 (3 ngày, 
giảm 3 ngày so với kế hoạch).

Đến hết ngày 9/2/2020, diện tích đủ nước của toàn khu vực 
Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đạt trên 96% kế hoạch gieo cấy; 
có 10/11 tỉnh, thành đã hoàn thành việc lấy nước.
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Đầu tư - Xây dựng

- Công ty Điện lực Củ Chi (Tổng công ty Điện lực TP. HCM) hoàn thành thi công công trình 
đảm bảo điện cho bệnh viện dã chiến chống dịch nCoV tại Trường Quân sự TP. HCM (xã Nhuận Đức, 
huyện Củ Chi), ngày 8/2. Công ty đã kéo mới 3 lộ hạ thế với khối lượng gần 1,4km; xây dựng thêm 
20 cột hạ thế; lắp mới 5 tủ cầu giao tổng. hời gian thi công chỉ trong hai ngày. 

- Công ty Điện lực Lào Cai (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) hoàn thành lắp đặt thêm một trạm 
biến áp và nâng cấp đường dây cấp điện tiêu chuẩn để đảm bảo cấp điện cho khu vực cách ly phòng ngừa 
dịch nCoV đặt tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai, sáng 8/2.

- 21 trung tâm điều khiển xa (điều khiển xa 132 TBA 110kV) đã được Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đưa vào vận hành tính đến hết tháng 1/2020. Dự kiến, trong quý I/2020, Tổng công ty sẽ đưa 6 
trung tâm điều khiển xa còn lại (tại Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên) 
vào hoạt động. 

Sản xuất - Truyền tải

- 1,127 tỷ kWh là kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2020 của Công ty CP hủy điện Đa 
Nhim - Hàm huận - Đa Mi đối với cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha.

An toàn điện

- Đến hết tháng 1/2020, Truyền tải điện Lâm Đồng (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) hoàn 
thành công tác khai quang chống cháy và thu gom, đốt dọn thực bì tạo hành lang ngăn cháy tại các 
tuyến đường dây 220kV Đa Nhim - Đức Trọng, Bảo Lộc - Sông Mây, Bảo Lộc - Hàm Thuận - Phan 
Thiết và đường dây 500kV Pleiku - Di Linh - Tân Định. Thời tiết hanh khô, cùng với thời điểm 
bà con đồng bào đốt nương rẫy để chuẩn bị gieo trồng vụ mới dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy 
rừng rất cao. 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Gần 400 đơn vị máu được hiến tặng từ 
chương trình hiến máu nhân đạo do Tổng 
công ty Điện lực TP Hà Nội phối hợp Viện 
Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ 
chức ngày 9/2. Có hơn 500 lượt đăng ký 
hiến máu từ cán bộ, công nhân viên của 
tổng công ty và người dân trên địa bàn thành 
phố. Đây là sự bổ sung rất kịp thời trước tình 
hình bùng phát dịch bệnh do nCoV đã làm 
tăng nguy cơ thiếu nguồn cung cấp máu cho 
người bệnh.

Thông tin quản lý
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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: 024.66946720 * Fax: 024.37725192

Trưởng Ban biên tập: Đinh Thị Bảo Ngọc

Thành viên Ban biên tập: Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết

Phụ trách kỹ thuật gửi ile: EVNEIC 

Bản tin EVn

Thông báo - Chỉ dẫn

1. Hướng dẫn phòng bệnh do 
virus Corona – Nguồn: Trung tâm 
Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung 
ương, Bộ Y tế

2. Khuyến cáo sử dụng khẩu trang để tránh lây nhiễm nCoV – Nguồn: TXVN


