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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 37, tuần 2, tháng 12/2018

Tin tức

EVN xếp thứ 2 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam năm 2018

Kết quả vừa được công bố bởi Công ty Cổ phần Báo 
cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo điện tử 
Vietnamnet. Đây là năm thứ hai liên tiếp EVN duy trì vị trí 
thứ 2 trên Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam (VNR500). 

Bảng xếp hạng VNR500 đã được thực hiện 12 năm qua, 
trong đó EVN có 11 lần  liên tục nằm trong nhóm 10 doanh 
nghiệp dẫn đầu. Năm nay, ngoài Công ty mẹ - EVN, còn có 
14 tổng công ty, công ty con, công ty cổ phần thuộc EVN 
cũng lọt vào Bảng xếp hạng này. 

VNR500 nhằm ghi nhận và vinh danh các doanh nghiệp 
có đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 
Các tiêu chí được lựa chọn để đánh giá như: Tổng doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao 
động, tài sản và uy tín truyền thông,...

Đảm bảo than cho sản xuất điện trong năm 2019 

Đây là mục tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) đã bàn bạc, thống 
nhất trong các cuộc họp ngày 4/12, tại Hà Nội. 

Trong đó, TKV cam kết đảm bảo cung cấp 14,7 triệu tấn than nội địa, nhập khẩu và phối trộn 
để đảm bảo cung cấp cho các nhà máy của EVN; Tổng công ty Đông Bắc cam kết cung cấp 4,25 
triệu tấn than nội địa, đồng thời nhập khẩu và phối trộn để cung cấp thêm cho các nhà máy của 
EVN với sản lượng 2,5 triệu tấn.

Ông Đinh Quang Tri -  Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc 
EVN, đề nghị TKV và Tổng công ty Đông Bắc đảm bảo cung cấp đủ than theo cam kết, đối với 
than nhập khẩu có phối trộn phải đảm bảo theo quy chuẩn phù hợp với các nhà máy điện. 

Bên cạnh đó, Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần sẽ thử nghiệm nhập khẩu khoảng 1 
triệu tấn than trong năm 2019 để phục vụ cho các nhà máy điện tại Tổng công ty.
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Tăng cường công tác đào tạo kiểm soát và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

Mục tiêu này đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cụ thể hóa bằng chương trình phối 
hợp đào tạo với Công ty Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS).

Cụ thể, từ ngày 15/10 - 9/11, đoàn công tác của EVN gồm 7 CBCNV đã được MHPS đào tạo 
thực tế về QA/QC tại Nhà máy Takasago ở Nhật Bản và tại Văn phòng MHPS đóng ở Indonesia.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến tổng kết chương trình này (ngày 4/12), Lãnh đạo EVN 
nhấn mạnh sự quan trọng của công tác kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực quản lý 
dự án nói riêng và các lĩnh vực đầu tư, SXKD của Tập đoàn nói chung. Đồng thời, chỉ đạo các 
Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc cần nghiên cứu, học hỏi linh hoạt cách làm từ MHPS 
để triển khai có hiệu quả trong toàn Tập đoàn.

Cập nhật kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các dự án điện mặt trời đến 
tháng 12/2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố kết quả tính toán cụ thể về khả năng giải 
tỏa công suất các dự án nhà máy điện mặt trời trên 19 tỉnh, thành trong cả nước tại website 
www. evn.com.vn.

Thông tin bao gồm tổng công suất của các dự án điện mặt trời tại các địa phương có dự án và 
những đường dây, trạm biến áp 500 kV, 220 kV, 110 kV bị đầy tải, quá tải trong khu vực.

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 
2018 

Hơn 40 cán bộ nòng cốt phụ 
trách công tác Văn hóa doanh nghiệp 
(VHDN) trong toàn Tập đoàn đã 
tham dự chương trình đào tạo, trong 
các ngày 3-4/12, tại Hà Nội.

Trong đó, nội dung lý thuyết bao 
gồm những chủ đề chính như: Kinh 
nghiệm xây dựng VHDN của các tập 
đoàn lớn trên thế giới; cách triển khai và duy trì VHDN của EVN; trau dồi kỹ năng "mềm" về giao 
tiếp, truyền cảm hứng và khích lệ, kỹ năng tạo thông điệp và gây ảnh hưởng,…

Trong chương trình, các học viên cũng trải qua nhiều hoạt động thực tế để phát triển kỹ năng 
của cán bộ phụ trách VHDN, thông qua hình thức xây dựng đội nhóm teambuilding; đưa ra 
những công cụ truyền thông VHDN hiệu quả trong nội bộ Tập đoàn.

https://www.evn.com.vn/c2/nang-luong-tai-tao/Nang-luong-tai-tao-141.aspx
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Đảng bộ EVNNPC kết nghĩa với Chi bộ Vụ Dân tộc (Đảng bộ Cơ quan Văn phòng 
Quốc hội) 

Lễ kết nghĩa được tổ chức chiều 8/12, tại Hà Nội. Theo Biên bản kết nghĩa, trong giai đoạn 
2018 – 2023, Chi bộ Vụ Dân tộc và Đảng bộ EVNNPC sẽ phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
hoạt động công tác Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên; 

2 tổ chức Đảng cũng sẽ thường xuyên trao đổi, tham vấn kế hoạch phát triển của Đảng bộ Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc; với trọng tâm là công tác quy hoạch phát triển hệ thống điện, chương 
trình đưa điện về nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…, góp phần thực hiện tốt 
chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Khẩn trương xử lý sự cố lưới điện do mưa lớn bất thường tại miền Trung

Từ ngày 8 – 10/12, mưa lớn bất thường, kéo dài tại một số tỉnh ở  miền Trung gây ra tình trạng 
lũ lớn, ngập lụt nghiêm trọng. Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và các đơn vị trực 
thuộc đã khẩn trương, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. 

Trong đó, các công ty Điện lực như: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định đã tổ chức 
trực 24/24h từ ngày 9/12, đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin chỉ đạo và thực hiện cập 
nhật báo cáo trên website PCTT&TKCN của EVN.

Đến cuối ngày 10/12, 100% 
khách hàng tại TP Đà Nẵng bị ảnh 
hưởng mưa lũ đã được khôi phục 
điện. Còn tại tỉnh Quảng Nam, mưa 
lũ vẫn đang chia cắt, cô lập nhiều 
khu vực trên địa bàn tỉnh nên Công 
ty Điện lực tỉnh đang gặp rất nhiều 
khó khăn để khắc phục sự cố. 

Văn bản - Thực thi

Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Là nội dung tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương.

Trong đó:

- Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt 
lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm hoàn thành thủ tục 
đăng ký và trực tiếp tham gia thị trường điện.



4

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         tháng

Tỷ kWh

Tỷ kWh

16
,6

13

17
,6

17
,5

18
,5

8

18
,5

18
,9

8

18
,8

8

17
,9

18
,2

8

17
,7

6

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         tháng

14
,6

13
,1

3

14

16
,0

6

16
,0

2

17
,3

17
,1

5

17
,0

5

16
,9

16
,2

7

16
,6

8

Sản xuất - Truyền tải

Sản lượng điện sản xuất và mua năm 2018 của EVN ước thực hiện đến tháng 11/2018

Thông tin quản lý

- Nhà máy điện có công suất đặt đến 30 MW đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên 
và nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện có công suất đặt lớn hơn 
30 MW được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện.

- Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm đăng ký tham gia thị trường điện trong trường hợp 
mua điện tại các vị trí đo đếm thuộc phạm vi thị trường bán buôn điện quy định tại Điều 
70 của Thông tư này.

(Thông tư số 45/2018/TT-BCT)

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước thực hiện đến tháng 11/2018



5

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng 

- Trường Mẫu giáo Sao Mai (tại ấp Long Hải, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 
đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 6/12. 
Công trình do EVNSPC tài trợ 1,5 tỷ đồng để xây dựng. Ngôi trường gồm 3 phòng học, tổng diện 
tích 316 m2, là nơi học tập của hơn 70 cháu nhỏ của xã Long Hải. 

-  Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn hồ chứa các thủy điện Sơn La, Lai Châu là chương trình 
của Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện 
Mường La (Sơn La) và huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tổ chức tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường 
La, tỉnh Sơn La và thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó, Công 
ty Thủy điện Sơn La còn tặng 70 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại mỗi địa điểm tuyên 
truyền, với trị giá 300.000 đồng/suất. 

Thông báo - chỉ dẫn

EVN khen thưởng 12 đơn vị đạt giải Clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Quyết định 1450/QĐ-EVN về việc tặng Bằng khen cho 
các đơn vị đã đạt giải trong cuộc thi Clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) EVN năm 
2018. Trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải khuyến khích và 5 giải phụ. 

Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất, truyền tải tốt nội dung, thông điệp xây dựng VHDN của 
đơn vị. Tổng công ty Điện lực miền Nam là đơn vị đạt giải Nhất với tác phẩm “Điều tuyệt vời”. 

Các clip có nội dung tốt sẽ được lựa chọn để tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài ngành Điện.

Xem các clip đạt giải tại đây

https://vanhoa.evn.com.vn/thu-vien-video-4.aspx
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Chỉ đạo: Ban Quan hệ Cộng đồng 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 file: EVNEIC 

Bản tin EVn

Khảo sát ý kiến độc giả

Kính gửi Quý độc giả!

Từ tháng 4/2018 đến nay, thông qua hệ thống văn phòng điện tử e-office, với tần suất 1 số/
tuần, Bản tin EVN đã gửi đến quý vị các thông tin ngắn gọn, chính xác về mọi mặt hoạt động của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quý độc giả có hài lòng với những thông tin nhận được từ Bản tin EVN? Quý vị muốn tiếp 
tục đón nhận Bản tin hằng tuần này? Ban biên tập cần có những thay đổi như thế nào về nội dung, 
hình thức và cách thức phát hành để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của Quý độc giả... 

Ban biên tập Bản tin EVN rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của Quý vị thông qua 
Phiếu khảo sát ý kiến dưới đây.

Ban biên tập chân thành cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi và đồng hành cùng Bản tin EVN 
thời gian qua. 

Trân trọng!

Sử dụng thống nhất logo nhận diện 64 năm truyền thống ngành Điện

Tập đoàn đăng tải mẫu logo này trên website evn.com.vn , để sử dụng thống nhất trong các đơn 
vị của EVN, hướng tới kỷ niệm 64 năm truyền thống ngành điện (21/12/1954 - 21/12/2018). 

Xem chi tiết tại đây

Bộ nhận diện và clip tuyên truyền Tuần lễ hồng lần IV 

Tuần lễ hồng lần thứ IV là một trong những hoạt động của Tháng Tri ân khách hàng năm nay, 
sẽ được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 12/2018.

Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng năm 2018 tại đây

Clip tuyên truyền Tuần lễ hồng năm 2018 tại đây

https://www.evn.com.vn/
https://www.evn.com.vn/d6/news/Logo-EVN-ky-niem-64-nam-Ngay-Truyen-thong-nganh-Dien-luc-6-12-22738.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-nhan-dien-Tuan-le-hong-IV-6-12-22772.aspx
https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Tuan-le-hong-EVN-lan-thu-IV-648-738.aspx
https://docs.google.com/forms/d/13oBIv_Z5Hi313gGZ7s1HLVTJvDbADKRe5jxEuavXAKQ/viewform?edit_requested=true



