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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 9, tuần 1, tháng 3/2019

Tin tức

Thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng dự án 
đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

Là một trong các nội dung chính tại buổi làm việc giữa 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành với lãnh đạo 
tỉnh Quảng Ngãi, ngày 27/2. 

Cụ thể, với các đường dây 500 kV: Quảng Trạch - Dốc 
Sỏi (đoạn đi qua tỉnh Quảng Ngãi dài khoảng 11,47 km), 
Dốc Sỏi - Pleiku 2 (qua tỉnh khoảng 85,83 km), do vướng 
mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng nên tiến độ các dự án hiện tiến triển chậm.

Nhấn mạnh đây là các công trình trọng điểm Quốc gia, Chủ tịch HĐTV EVN kiến nghị lãnh 
đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho UBND các huyện liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác này để 
bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp xử 
lý các hộ dân xây nhà trái phép tại vị trí móng và trong hành lang tuyến đường dây 500 kV, kịp thời 
ngăn chặn các trường hợp phát sinh.

EVN cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét chủ trương về mức hỗ trợ đất trồng cây 
lâu năm, đất rừng trồng trong hành lang tuyến đường dây cho phù hợp với vùng miền, với mức từ 
50% đến 70% (cao hơn mức hỗ trợ 30% theo quy định) để tháo gỡ vướng mắc. 

Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan trong tỉnh cần rà soát, tập trung 
vào cuộc quyết liệt để giải quyết những kiến nghị của EVN ngay trong tháng 3, đồng thời, làm tốt 
công tác tư tưởng, thuyết phục người dân để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, 
đảm bảo tiến độ dự án.

Các công trình được EVN khởi công xây dựng từ ngày 18/12/2018 và nỗ lực thi công cấp bách 
với mục tiêu đưa vào vận hành trước tháng 6/2020. 

Huyện đảo Lý Sơn thay đổi toàn diện nhờ điện 

Là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về sự đóng góp của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sự phát triển của huyện đảo này. 

Từ năm 2014, nhờ nguồn điện ổn định đã giúp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn 
hóa, tinh thần và đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên đảo.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn kiến nghị EVN tiếp tục giữ vững nguồn điện hiện tại và có kế 
hoạch nâng công suất để phục vụ nhu cầu ngày càng phát triển của huyện đảo.
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Tại buổi làm việc với địa phương ngày 27/2, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng 
định việc đảm bảo điện cho huyện đảo Lý Sơn nói riêng và các huyện đảo nói chung trên cả nước 
luôn là nhiệm vụ chính trị được EVN đặc biệt quan tâm thực hiện. Chủ tịch HĐTV chỉ đạo Tổng 
công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Ngãi phát huy hiệu quả sản xuất từ hệ thống 
điện mặt trời trên đảo, hạn chế nguồn điện diesel, tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực, nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho huyện đảo Lý Sơn.

Năm 2018, thời gian bình quân mất điện trong năm của mỗi khách hàng (SAIDI) huyện đảo Lý 
Sơn chỉ khoảng 57 phút, không có bất kỳ trường hợp nào mất điện do sự cố điện. Giá bán điện bình 
quân tới người dân là 1.824,96 đồng/kWh, trong khi giá điện bình quân năm 2013 (trước khi có 
điện lưới) là 2.760,7 đồng/kWh. Toàn bộ khách hàng trên đảo được trang bị hệ thống công tơ thu 
thập số liệu từ xa RF-Spider. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện tự động và kết nối tới hệ thống 
CMIS để phát hành hóa đơn theo hình thức hóa đơn điện tử.

3 kiến nghị của EVN để thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp 
mái tại Việt Nam

Cụ thể, Tập đoàn kiến nghị Chính phủ xem xét cơ chế hỗ trợ các hộ 
gia đình một phần kinh phí đầu tư ban đầu lắp đặt điện mặt trời áp mái; 
có cơ chế cho các nhà đầu tư (bên thứ 3) tham gia vào đầu tư.

EVN cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư sửa 
đổi Thông tư 16 để Tập đoàn và các đơn vị điện lực chính thức ký kết 
hợp đồng và thanh toán tiền điện cho khách hàng; xây dựng tiêu chuẩn 
kỹ thuật điện mặt trời áp mái đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả 

cho khách hàng cũng như hệ thống lưới điện; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế khuyến 
khích phát triển điện mặt trời nói chung và điện mặt trời áp mái nói riêng sau ngày 30/6/2019.

Đối với các nhà tài trợ, ngân hàng, nhà đầu tư, sản xuất, các tổ chức quốc tế và trong nước, Tập 
đoàn kiến nghị cần tham gia sâu rộng, cung cấp các giải pháp, gói dịch vụ hấp dẫn khuyến khích 
khách hàng đầu tư và sử dụng điện mặt trời áp mái,...

Các kiến nghị được nêu tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt 
Nam” do EVN tổ chức ngày 27/2. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của EVN trong 
lĩnh vực kinh doanh, nhằm phổ biến, triển khai tiếp cận các cơ chế chính sách khuyến khích đầu 
tư xây dựng, phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam nói chung và điện mặt trời áp mái nói 
riêng; trao đổi, chia sẻ, cập nhật công nghệ, kỹ thuật, giải pháp phát triển điện mặt trời áp mái dành 
cho mọi đối tượng khách hàng từ cơ quan, công sở của nhà nước tới các khách hàng doanh nghiệp 
và hộ gia đình. 

Xét riêng về điện mặt trời áp mái, sau 2 năm triển khai, mới có 1.800 khách hàng (công sở, doanh 
nghiệp, hộ gia đình…) tham gia với công suất lắp đặt khoảng 30 MWp, sản lượng điện năng phát 
lên lưới lũy kế là 3,97 triệu kWh. 

Về phía EVN, Tập đoàn cam kết sẽ hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu của người dân như: Hỗ trợ đấu nối, 
thanh toán tiền điện kịp thời sau khi có Thông tư hướng dẫn của các bộ/ngành; lắp đặt miễn phí 
công tơ hai chiều,...
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Công bố điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm khí điện miền Trung - 
địa điểm Trung tâm Điện lực (TTĐL) Dung Quất

Một số nội dung chính điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2612/QĐ-BCT ngày 25/7/2018 
của Bộ Công Thương như: Bổ sung Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất III (miền Trung 
III) với công suất khoảng 750 MW, do EVN là chủ đầu tư, vào vị trí dự phòng thuộc địa điểm xây 
dựng TTĐL Dung Quất đã được quy hoạch. Nhà máy sử dụng nhiên liệu khí từ nguồn khí mỏ Cá 
Voi Xanh, tiến độ đưa vào vận hành trong khoảng từ năm 2024 - 2026.

Như vậy, TTĐL Dung Quất sẽ có 3 Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp công suất khoảng 750 
MW/nhà máy. Trong đó: Nhà máy điện Dung Quất I, Dung Quất III do EVN là chủ đầu tư, vận 
hành năm 2023 và năm 2024-2026; Nhà máy điện BOT Dung Quất II do Sembcorp (Singapore) 
là chủ đầu tư, vận hành năm 2024 và dự phòng diện tích để có thể phát triển thêm 01 nhà máy điện 
tua bin khí hỗn hợp công suất khoảng 750 MW. 

Tổng sản lượng điện sản xuất của 3 nhà máy dự kiến trên 13 tỷ kWh/năm, sẽ góp phần quan 
trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung nói riêng và truyền 
tải cung cấp cho miền Nam thông qua hệ thống đường dây truyền tải 500 kV.

Phát biểu tại Lễ công bố điều chỉnh Quy hoạch, ngày 28/2, tại Quảng Ngãi, Phó Tổng giám đốc 
EVN Nguyễn Tài Anh khẳng định: Với năng lực và kinh nghiệm của mình, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ban, ngành và Ban Quản 
lý khu kinh tế Dung Quất tổ chức, quản lý, triển khai dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu, 
đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội và hiệu quả đầu tư của dự án.

Tổ chức - Nhân sự

- Ngày 26/2/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng 
giám đốc và các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và 
Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1). Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2019. Cụ thể:

+ Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV 
EVNSPC (Quyết định số 46/QĐ-EVN). 

+ Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm 
Tổng giám đốc EVNSPC (Quyết định số 48/QĐ-EVN). 

+ Ông Lê Xuân Hải - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV 
EVNSPC (Quyết định số 54/QĐ-EVN).

+ Ông Hoàng Văn Tuỳ - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, giữ chức vụ Thành 
viên HĐTV EVNSPC (Quyết định số 55/QĐ-EVN).

+ Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng 
thành viên EVNGENCO 1 (Quyết định số 38/QĐ-EVN).

+ Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn giữ chức vụ Thành viên 
HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO 1 (Quyết định số 36/QĐ-EVN).

Thông tin quản lý
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+ Ông Phùng Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 giữ chức vụ Thành viên HĐTV 
EVNGENCO 1 (Quyết định số 45/QĐ-EVN).

+ Ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVN giữ chức vụ Thành viên HĐTV 
EVNGENCO 1 (Quyết định số 39/QĐ-EVN).

Đầu tư  - Xây dựng

- Hơn 7.400 gói thầu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện qua mạng trong năm 
2018, chiếm trên 32% tổng số gói thầu toàn Tập đoàn trong năm, đồng thời chiếm trên 50% số lượng 
gói thầu qua mạng của cả nước. Cũng trong năm 2018, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu của EVN đạt 
trên 10%. 

- 125 tỷ đồng là tổng mức đầu tư công trình Đường dây và Trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp 
Đồng Văn IV (tỉnh Hà Nam). Trạm biến áp có quy mô công suất 2 x 63 MVA, được trang bị hệ thống 
thông tin, SCADA hiện đại kết nối đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm Điều 
khiển xa của Công ty Điện lực Hà Nam. Trạm vừa được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
gắn biển công trình chào mừng các dịp thi đua trong năm, trong đó có kỷ niệm 65 năm ngày Truyền 
thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Sản xuất - Truyền tải

- Lễ nhận Cờ thi đua của Chính phủ được Công ty Thủy điện Sơn La 
tổ chức ngày 25/2. Năm vừa qua, Công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao, trong đó nộp ngân sách tỉnh Sơn La 1.345 tỷ đồng, 
tổng sản lượng sản xuất của hai nhà máy Thủy điện Sơn La và Thủy điện 
Lai Châu đạt 15,74 tỷ kWh, tương đương 126,66% kế hoạch giao.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- EVNHANOI đảm bảo điện an toàn tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội. 
Trong thời gian từ 24/2 - 1/3, EVNHANOI đã bố trí tăng cường hơn 1.300 ca trực đảm bảo điện 
24/24h; không thực hiện ngừng/giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp lưới điện,…

- Gần 47.000 bóng đèn tiết kiệm điện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đổi cho các hộ nghèo trong 
chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2018. Một số kết quả khác từ chương trình như: Phát 
hơn 5,1 triệu tờ rơi tiết kiệm điện; tư vấn sử dụng điện tới hơn 8 triệu lượt người; thực hiện hơn 100.000 
lượt tuyên truyền tiết kiệm điện trên phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; hơn 5 triệu hộ 
trên cả nước tham gia Gia đình thi đua tiết kiệm điện; triển khai 1.600 tuyến phố tiết kiệm điện,..

- 100% số xã và 98,54% số hộ nông thôn tại 27 tỉnh thành miền Bắc đã được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) cung cấp điện tính đến hết năm 2018. Tổng sản lượng điện thương phẩm của 
EVNNPC năm qua đạt 64,2 tỷ kWh, tăng 12,09% so với năm 2017; trong đó thành phần công nghiệp 
chiếm tỷ trọng 65,02%, tăng 13,43%. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 5,1%, giảm 0,53% so với cùng 
kỳ năm trước và cán đích trước 1 năm so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020.
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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

Thông báo - Chỉ dẫn

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn thư lưu trữ năm 2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 830/EVN-VP ngày 21/2/2019 gửi các 
đơn vị thành viên, về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2019 trong đó đề ra 
5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: 

1. Đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi/gửi nhận, xử lý văn bản và lập hồ sơ công việc điện tử trong 
toàn EVN (trừ các văn bản ở các cấp độ mật), thực hiện cải cách thủ tục hành chính để hướng tới một 
môi trường làm việc theo mô hình doanh nghiệp điện tử toàn diện, phù hợp với lộ trình và kế hoạch 
của Chính phủ điện tử. 

2. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 5202/CT-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn về 
việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

3. Văn phòng Tập đoàn và Ban Pháp chế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về 
công tác văn thư, lưu trữ, cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị.

4. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

5. Các đơn vị bố trí diện tích phòng/kho đảm bảo lưu trữ tài liệu an toàn, bảo mật thông tin.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Tập 
đoàn (qua Văn phòng Tập đoàn) để được hướng dẫn, xem xét giải quyết.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 50.000 con cá giống được thả xuống lòng hồ thủy điện Sông 
Tranh 2. Sự kiện do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1)/
Công ty Thủy điện Sông Tranh phối hợp với UBND huyện Bắc Trà 
My (tỉnh Quảng Nam) tổ chức. Với mục đích tái tạo nguồn lợi thủy 
sản, từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 200.000 con cá giống được bổ 
sung xuống lòng hồ. Qua đó, sản lượng cá người dân đánh bắt được 
trong khu vực lòng hồ đã được cải thiện rõ rệt hằng năm.

Tin tham khảo

- Gỡ nút thắt điện mặt trời áp mái… xem chi tiết

- Giá mua điện mặt trời ở các tỉnh phía Bắc dự kiến 2.486 đồng/kWh cao nhất cả nước… xem chi tiết

-  Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Mức giá mua điện hiện nay là đủ để các dự án năng lượng tái tạo có 
thể có lãi…xem chi tiết

https://nld.com.vn/kinh-te/go-nut-that-dien-mat-troi-ap-mai-20190227210116411.htm
https://nld.com.vn/kinh-te/gia-mua-dien-mat-troi-o-cac-tinh-phia-bac-du-kien-2486-dong-kwh-cao-nhat-ca-nuoc-20190224093115453.htm
https://baodautu.vn/muc-gia-mua-dien-hien-nay-la-du-de-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-co-the-co-lai-d95611.html
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