
TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /EVN-KTSX 

V/v phổ biến thông tin về các sản 

phẩm chuyển đổi số 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

 Kính gửi:   

- Các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; 

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 

- Các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trung, Nam, TP 

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; 

- Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức; 

- Các đơn vị phát điện HTPT; 

- Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; 

- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin; 

- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia. 

 

Tập đoàn dự kiến tổ chức hội nghị giới thiệu, công bố các sản phẩm 

chuyển đổi số nổi bật trong lĩnh vực sản xuất trong năm 2021 (nêu tại Thông 

báo số 1066/TB-EVN ngày 24/11/2021) tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, nên đến nay chưa tổ chức được hội 

nghị này. 

Để kịp thời cung cấp thông tin về những sản phẩm nói trên cho các đơn 

vị nghiên cứu khả năng áp dụng sản phẩm phù hợp cho đơn vị cũng như tạo 

điều kiện trao đổi trong quá trình thực hiện chuyển đổi số giữa các đơn vị. Tập 

đoàn thông báo cho các đơn vị thông tin dưới dạng video giới thiệu về một số 

sản phẩm đã được phát triển và ứng dụng bước đầu (lưu tại đường dẫn 

https://www.mediafire.com/folder/ok8f1bwg4vmr4/Hoi+nghi+CDS). 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên HĐTV Đặng Huy Cường, 

Nguyễn Đức Cường (để b/c); 

- TGĐ Trần Đình Nhân (để b/c); 

- Các Ban CL, KD, VT&CNTT; 

- Lưu: VT, KT-SX. 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Sơn Hải 

 

https://www.mediafire.com/folder/ok8f1bwg4vmr4/Hoi+nghi+CDS
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