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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 11, tuần 3, tháng 3/2019

Tin tức

“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Là nội dung chuyên đề được Đảng ủy Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức học tập dưới 
hình thức trực tuyến ngày 15/3. GS.TS Mạch 
Quang Thắng – Báo cáo viên Trung ương, giảng 
viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh là người truyền đạt nội dung cho gần 3.500 
cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ EVN (với 77 
điểm cầu kết nối).

Sau Hội nghị này, ông Nguyễn Hữu Tuấn - 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đề nghị 
cán bộ chủ chốt các đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện một số nội dung cụ thể như: Tiếp tục gắn 
nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và triển 
khai thực hiện chương trình công tác hàng năm và chương trình hành động của cấp ủy, coi đây là nội 
dung và giải pháp quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và 
các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện, góp phần đẩy 
mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Tổng công ty Đông Bắc cam kết cung cấp đủ than cho phát điện

Là khẳng định của Đại tá Phương Kim Minh - Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc 
phòng) trong buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 14/3, tại Quảng Ninh.

6,32 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVN trong năm 2019 là kế hoạch 
đã được 2 bên thống nhất trước đó. Hiện nay, hầu hết các NMNĐ đã hoàn thành ký hợp đồng với 
Tổng công ty Đông Bắc theo đúng khối lượng thỏa thuận. 

Trong quý I/2019, Tổng công ty Đông Bắc cung cấp cho các NMNĐ của EVN chưa đạt được 
khối lượng theo hợp đồng đã ký, dẫn tới một số nhà máy phải hoạt động cầm chừng. EVN đề nghị 
đơn vị cung cấp đảm bảo nguồn nhiên liệu cho phát điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa 
khô (từ tháng 4 đến tháng 6) cần cung cấp tăng thêm 5% khối lượng đã ký hợp đồng để sẵn sàng cho 
hệ thống huy động cao nguồn nhiệt điện. 
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Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 
làm việc tại EVN

Khảo sát phục vụ thẩm tra, chỉnh lý dự án Luật 
Dân quân tự vệ (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng 
dự bị động viên là nội dung chính của buổi làm việc 
ngày 12/3. 

Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, 
trưởng đoàn công tác đánh giá cao EVN đã thực hiện 

nghiêm túc, sâu sát và đúng pháp luật về hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. 
Những góp ý sâu sát, thiết thực của EVN sẽ được đoàn công tác xem xét, tiếp thu để các dự án luật 
có tính khả thi, hiệu quả, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.

Hiện nay, toàn Tập đoàn có 152 Ban Chỉ huy quân sự từ đơn vị cấp 1 đến đơn vị cấp 3, với tổng số 
609 cán bộ Ban Chỉ huy và 8.056 tự vệ. EVN cũng có 1 tiểu đoàn, 6 đại đội, 177 trung đội và 412 tiểu đội.

EVN hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài phát triển dự án nguồn điện 

Tuần qua, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp và làm việc với lãnh đạo một số nhà đầu 
tư/đoàn công tác nước ngoài như Công ty Enterprize Energy - đại diện Tổ hợp các nhà đầu tư dự án 
điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà; Công ty Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS); đoàn doanh 
nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN với nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn 
GE, Tập đoàn 3M, Tập đoàn AES , Tập đoàn Exxon,…

Trao đổi về cơ hội hợp tác trong tương lai, lãnh đạo EVN khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác với 
các đối tác phù hợp, nhằm chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Điện Việt Nam, 
đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Văn bản - Thực thi

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển dự án điện mặt trời

Cụ thể: Trước ngày 1/1/2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị 
gia tăng, tương đương với 9,35 Uscents/kWh, theo tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ 
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD. 

Kể từ ngày 1/1/2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định trên được điều chỉnh theo tỉ giá 
trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày 
công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Bộ Công Thương cũng bãi bỏ Khoản 2, Điều 18 và phụ lục 3 của Thông tư số 16/2017/TT-BCT 
ngày 12/9/2017. Đồng thời, bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện 
mặt trời trên mái nhà.

(Thông tư 05/2019/TT-BCT, ngày 11/3/2019)
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Đầu tư - Xây dựng

- Ngày 22/3 là mốc tiến độ dự kiến Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng sẽ đốt than lần đầu. 
Trước đó, Nhà máy đã đốt lò lần đầu bằng dầu nhẹ LDO và bắt đầu thông thổi lò vào cuối tháng 
1/2019. Nhà máy gồm một tổ máy công suất 600 MW do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu 
tư; Tổ hợp nhà thầu Doosan – Mitsubishi - PECC2 - Pacific (DMPP) trúng thầu thi công.  

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 548/3.311 khách hàng trọng điểm trên toàn quốc (có sản lượng điện tiêu thụ từ 
3 triệu kWh trở lên trong năm 2018) đã ký biên bản/thỏa thuận tham gia chương 
trình điều tiết phụ tải của EVN, theo Ban Kinh doanh Tập đoàn. Ước tính, tiềm 
năng tiết giảm sản lượng của số khách hàng đã ký tương đương 816,4 MW. 

Thông tin quản lý

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 
làm việc”, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay diễn ra từ ngày 1 – 31/5.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị; đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, sát với 
cơ sở trực tiếp sản xuất, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo người sử dụng 
lao động, người lao động, các tổ chức đoàn thể.

Một số nội dung cần tập trung triển khai gồm: Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các 
phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN tại đơn vị; Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt 
công tác ATVSLĐ - PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao 
động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất; Thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện các điểm mất 
an toàn, lãnh đạo các cấp phải có trách nhiệm đề ra các biện pháp để loại trừ ngay…

(Văn bản số 1130/EVN-AT, ngày 8/3/2019)

EVN vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2019

Tổng giám đốc EVN và Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã kêu gọi CBCNV trong Tập 
đoàn đóng góp ủng hộ ít nhất 01 ngày lương tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn (2.310.000 đồng) 
với tổng hệ số mức lương của từng người (bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ nếu có). 

Số tiền thu được của mỗi đơn vị sẽ được trích 40% đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội của Tập 
đoàn do Công đoàn Điện lực Việt Nam quản lý sử dụng chung, 60% giữ lại bổ sung vào Quỹ tương 
trợ xã hội của đơn vị. 

Quỹ tương trợ xã hội nhằm kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp cán bộ, công nhân viên có 
hoàn cảnh khó khăn và triển khai các hoạt động từ thiện xã hội khác.

(Chỉ thị Liên tịch số 61/CTLĐ-EVN-CĐĐVN, ngày 11/3/2019)
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- Hoàn thành sớm 1 năm mọi chỉ tiêu về quản lý – vận hành trong kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là 
mục tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Thông tin đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý kỹ 
thuật - vận hành, an toàn vệ sinh lao động và công nghệ thông tin năm 2019 của Tổng công ty, ngày 14/3. 

Hợp tác quốc tế

- 30 học viên từ các công ty Điện lực trong khối ASEAN đã tham gia khóa học do Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam/Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức từ ngày 4-7/3. Đây là một phần 
trong chương trình hợp tác, đào tạo của HAPUA (Hội nghị các lãnh đạo ngành Điện của 10 nước 
ASEAN) năm 2019. Các học viên đã được đào tạo nâng cao khả năng phân tích, điều tra nguyên nhân 
sự cố trên lưới điện truyền tải 110 - 220 kV và lưới điện phân phối 22 kV; xác định nguyên nhân gốc 
của các sự cố này trong công tác quản lý tài sản, vận hành lưới điện và kiểm tra lưới điện.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Tuần qua, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP.HCM 
(EVNHCMC) đã phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019. 

Trong đó, EVNHANOI phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội kêu gọi người dân hưởng ứng Kế hoạch 
tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của UBND TP. Hà Nội 2019. 

EVNNPC kêu gọi toàn thể người lao động trong Tổng công ty tích cực tham gia, tự giác tắt các đèn 
chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và tại gia đình; đồng thời chỉ đạo các công 
ty điện lực tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, lồng ghép với các hoạt động 
tuyên truyền cho Giờ trái đất 2019. 

EVNHCMC tổ chức đạp xe và thực hiện nhiều công trình thanh niên trên địa bàn Thành phố để 
phát động hưởng ứng Chiến dịch.

- Vẽ tranh hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019 là cuộc thi do Đoàn Thanh niên EVN tổ chức, 
dành cho con em của CBCNV-LĐ ngành Điện trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng (dưới 15 tuổi). Thời 
gian tiếp nhận tác phẩm dự thi sẽ kéo dài đến hết ngày 25/03/2019 (tính theo dấu bưu điện), gửi về 
địa chỉ Văn phòng Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Phòng 22.07, Tháp A, Tòa nhà 
EVN, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội). Lễ trao giải dự kiến được diễn ra ngày 30/3/2019. 

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

Tin tham khảo

- Chuyên gia World Bank: Việt Nam đang bán điện dưới mức thu hồi vốn… xem chi tiết

- Giá điện của Việt Nam thuộc Top rẻ nhất thế giới… xem chi tiết

- Tổn thất điện năng của Việt Nam đã đạt mức tiên tiến trên thế giới…xem chi tiết

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/ton-that-dien-nang-cua-viet-nam-so-voi-cac-nuoc-tren-the-gioi.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/gia-dien-viet-nam-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-513098.html?fbclid=IwAR05gHDdP93O8lw-ANV_Yh_owrmqPaJz9eouG05zk3S74frcv2Gq-bGqXtk
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-gia-world-bank-viet-nam-dang-ban-dien-duoi-muc-thu-hoi-von-20190315145628118.htm

