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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 12, tuần 4, tháng 3/2019

Tin tức

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng các dự án điện 
tại Bình Dương, Đồng Nai

Là nội dung chính tại các buổi làm việc của Chủ 
tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành với lãnh 
đạo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trong 2 ngày 
19 – 20/3. 

Lãnh đạo Tập đoàn kiến nghị UBND các tỉnh 
phối hợp, hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh 
tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với những 
công trình trọng điểm đi qua địa bàn, để đảm bảo tiến độ dự án, cũng như đảm bảo cung ứng điện 
cho miền Nam. 

Trong đó, tại Đồng Nai có đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 
500 kV Sông Mây - Tân Uyên, TBA 500 kV Tân Uyên và đấu nối;… tại Bình Dương có đường 
dây 500 kV Đức Hòa – Chơn Thành; các TBA 220 kV Bến Cát, Tân Định 2, Lai Uyên và đấu nối 
và đường dây 220 kV Chơn Thành – Bến Cát 2. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương có dự án 
đi qua cần chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam để triển khai 
quyết liệt, hoàn tất bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trong tháng 3/2019.

Hướng dẫn thủ tục công nhận vận hành 
thương mại cho 98 nhà đầu tư điện mặt trời

Hội nghị Chuẩn bị vận hành các nhà máy điện 
mặt trời do EVN tổ chức ngày 22/3, tại Hà Nội 
đã trao đổi, lấy ý kiến của gần 100 chủ đầu tư đối 
với Dự thảo quy trình quy định trình tự, thủ tục 
chạy thử nghiệm thu và công nhận ngày vận hành 
thương mại (COD) từng phần hoặc cả nhà máy. 

Đây cũng là dịp để EVN công khai, minh bạch 
thông tin về hiện trạng vận hành lưới điện khu vực 
miền Trung, miền Nam, giúp các nhà đầu tư nắm rõ, đồng thời cùng phối hợp với Tập đoàn đề 
xuất, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc. 
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Sự chủ động của EVN trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất điện được các nhà 
đầu tư rất hoan nghênh. Hiện nay, gần 100 nhà đầu tư điện mặt trời đang tập trung cao độ để 
phấn đấu đạt được các yêu cầu công nhận ngày vận hành thương mại (COD) trước thời điểm 
30/6/2019 - thời hạn mà nhà đầu tư được hưởng mức giá bán điện 9,35 cent/kWh theo Quyết 
định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tiến hành thử nghiệm và cấp chứng nhận COD cho gần 100 dự án điện mặt trời chỉ trong 
khoảng thời gian hơn 3 tháng tới sẽ là thách thức không nhỏ với các đơn vị quản lý vận hành hệ 
thống điện. Dù vậy, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định các đơn vị của EVN sẽ phối hợp, tạo điều kiện 
tối đa cho các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019. 

Xem thông tin chi tiết về Hội nghị tại đây

Giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh từ ngày 20/3/2019

Bộ Công Thương chính thức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa 
gồm thuế VAT), tăng 8,36% so với trước đó (1.720,65 đồng/kWh), theo Quyết định 648/QĐ-BCT 
ngày 20/3/2019.

Trên cơ sở mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh; cơ cấu phụ tải điện năm 2018, dự báo 
năm 2019; giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được Bộ Công Thương xây dựng 
theo cơ cấu biểu giá quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Do cơ cấu tiêu thụ điện có thay đổi, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được 
điều chỉnh trong phạm vi +/- 2% so với tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định 648/QĐ-BCT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đã đăng tải thông tin công khai trên website của Tập đoàn và các tổng công ty điện lực, trung tâm chăm 
sóc khách hàng. Đồng thời, niêm yết công khai Quyết định số 648/QĐ-BCT, Thông tư số 16/2014/
TT-BCT, Thông tư số 25/2018/TT-BCT và các văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Cục Điều tiết 
Điện lực, Bộ Công Thương tại các địa điểm giao dịch với khách hàng. 

Đối với các tổng công ty điện lực, Tập đoàn có văn bản số 1379/EVN-KD ngày 20/3/2019 về việc 
triển khai thực hiện giá điện mới, yêu cầu thực hiện chốt chỉ số công tơ đo đếm điện ngay trong ngày 
20/3/2019 của khách hàng (trừ công tơ bán lẻ điện sinh hoạt), thông báo chỉ số chốt đến khách hàng 
trong vòng 24h theo các hình thức thông báo đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện.

Xây dựng chương trình chăm sóc riêng cho khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Đó là một trong những chủ trương của Tập đoàn để khuyến khích khách hàng tham gia 
Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). 

Tại cuộc họp về nội dung này ngày 21/3, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các tổng công ty điện lực 
tăng cường vận động khách hàng tiềm năng tham gia Chương trình DR, tạo tiền đề để triển khai 

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-to-chuc-hoi-nghi-huong-dan-thu-tuc-cong-nhan-van-hanh-thuong-mai-cho-98-nha-dau-tu-dien-mat-troi-6-12-23339.aspx
https://www.evn.com.vn/userfile/User/tcdl/files/2019/3/648.pdf
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những chương trình dài hạn theo Chiến lược Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu phụ tải 
giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Trước ngày 30/4, các tổng công ty điện lực sẽ hoàn thành ký thỏa thuận tham gia chương 
trình DR phi thương mại đối với hơn 5.000 khách hàng thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng 
lượng trọng điểm, có sản lượng điện tiêu thụ từ 3 triệu kWh/năm trở lên. 

Ban Kinh doanh EVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan 
để xây dựng cơ chế tài chính trong các chương trình DR thương mại, mang đến nhiều lợi ích hơn 
cho khách hàng.

DR là chương trình khuyến khích khách hàng chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện được cung 
cấp từ hệ thống điện quốc gia khi có yêu cầu, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm 
của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

Tiết kiệm 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019 - 2025

Là một trong những mục tiêu cụ thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chương trình 
quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Bên cạnh đó, còn những 
mục tiêu khác như giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5% vào năm 2025; đảm bảo 100% 
cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định;…  

Trong các nhiệm vụ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chính phủ yêu cầu tổ chức hoạt động 
tuyên truyền về tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất điện 
năng trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện hằng năm và 5 năm, triển khai thí điểm các 
dự án ESCO,…

 (Quyết định số 280/QĐ-TTg , ngày 13/3/2019)

Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện

Đó là một trong các chỉ tiêu cụ thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác kinh doanh khách 
hàng năm 2019. 

Trong đó, Ban Kinh doanh và các Ban Tập đoàn phối hợp cùng EVNICT và các tổng công ty điện 
lực triển khai việc cung cấp dịch vụ điện theo hướng điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ, 
triển khai thí điểm cuối Quý II/2019 và hoàn thành triển khai nhân rộng trong năm 2019.

Ngoài ra, còn những chỉ tiêu khác như phấn đấu giảm SAIDI ≤ 400 phút; chỉ số tiếp cận điện năng 
xếp hạng ít nhất từ 24/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới; năng suất lao động tăng trên 10%;…

(Chỉ thị 999/CT-EVN, ngày 1/3/2019)

Văn bản - Thực thi
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Thông tin quản lý

Tổ chức - Nhân sự:

- Ông Mai Tống Giang , Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, từ ngày 01/04/2019.

Đào tạo

- Tư duy quản lý theo Chiến lược đại dương xanh là hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) tổ chức ngày 19/3 dành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, lãnh đạo các ban 
chuyên môn EVN và 9 Tổng công ty trực thuộc. Hội thảo cung cấp thông tin, nhận thức chung về 
Chiến lược Đại dương xanh; đẩy mạnh thay đổi tư duy và khuyến khích phát triển tính sáng tạo; 
xác định những trở ngại về chiến lược, xây dựng mục tiêu cụ thể cho đơn vị.

- Chương trình đào tạo E-learning được Ban Tổ chức và Nhân sự EVN phối hợp với Tổng công ty 
Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức trong các ngày 20-22/3. Chương trình nhằm chuyển giao 
phần mềm đào tạo trực tuyến cho cán bộ đào tạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của EVNCPC.

Đầu tư - Xây dựng

- Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng thử nghiệm đốt than lần đầu thành công ngày 22/3, vượt 
tiến độ gần 1 tháng so với kế hoạch. Đây là mốc tiến độ quan trọng để có thể đưa vào nhà máy 
vận hành thương mại trong tháng 10/2019. Hệ thống khử SOx bằng nước biển (FGD), hệ thống 
khử NOx bằng NH3 (SCR), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) vận hành ngay từ khi đốt lò, đảm 
bảo trong quá trình thử nghiệm cũng như khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động sẽ không có 
cột khói đen.

Sản xuất - Truyền tải

- 128 khoảng trụ (gồm 67 khoảng trụ đường dây 500 kV và 61 khoảng trụ đường dây 220 kV) 
đã được Truyền tải điện Đắk Nông (Công ty Truyền tải điện 3) phát quang phòng chống cháy 
hành lang lưới điện. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Công cụ (tool) hỗ trợ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến trên website của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) và các website chăm sóc khách hàng là phương tiện giúp khách hàng chủ động tra 
cứu, kiểm tra lại hóa đơn tiền điện hằng tháng, đặc biệt trong tháng có điều chỉnh về giá bán điện.

- 3,16 ngày là thời gian bình quân Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) 
giải quyết cấp điện cho 106 trạm biến áp chuyên dùng trong 2 tháng đầu năm 2019. Trong đó, 
có 47 trạm do khách hàng đầu tư và 59 trạm do Tổng công ty đầu tư. 
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Khoa học công nghệ và Môi trường

- Công nghệ bay chụp ảnh bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được ứng dụng để khảo sát 
tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (bay chụp tại 6 phân khu, sử dụng 50 vị trí cất 
và hạ cánh trong khu vực tuyến thi công với độ cao trung bình từ 750 - 1.350m). Kết quả khảo 
sát được sử dụng cho tính toán điều chỉnh các số liệu thiết kế khi cần thiết, thống kê phục vụ cho 
công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tính khối lượng đào đắp phục vụ lập dự toán thi công 
công trình... 

Hợp tác Quốc tế

- Đại diện các tập đoàn Doosan (Hàn Quốc), Huanneng (Trung Quốc), Macquarie (Úc) đã làm 
việc với lãnh đạo Tập đoàn trong tuần qua để trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực điện. 
EVN sẵn sàng hợp tác với các đối tác tin cậy, phù hợp để phát triển ngành Điện Việt Nam, đảm 
bảo cung ứng đủ điện với chất lượng ngày càng tốt hơn tới khách hàng.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Hệ thống điện mặt trời áp mái trị giá 120 triệu đồng được Công ty Điện lực Phú Yên bàn giao 
cho Trường Tiểu học Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) ngày 19/3. Đây là một trong 
6 cơ cở trường học trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên được Tổng công ty Điện lực 
miền Trung hỗ trợ lắp đặt miễn phí, trong đó tại tỉnh Phú Yên do PC Phú Yên thay mặt triển khai.

- 20,4 triệu đồng là tổng giá trị các phần quà được Đoàn thanh niên EVN trao tặng cho Viện 
Huyết học - Truyền máu Trung ương và những bệnh nhi đang điều trị tại Viện, ngày 20/3. Số tiền 
này được trích từ nguồn kinh phí thu được qua “Hội chợ từ thiện Xuân yêu thương” do Đoàn 
Thanh niên EVN thực hiện trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

- Hơn 100 đoàn viên thanh niên đến từ 11 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên EVN tham 
dự Ngày hội đoàn viên EVN năm 2019, ngày 23/3, hướng tới chào mừng 88 năm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như Trận chung kết Giải bóng đá 
kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các trò chơi teambuilding. 

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

- Tiền điện hằng tháng của khách hàng có thể thay đổi thế nào sau điều chỉnh giá?… xem chi tiết

- Viện trưởng CIEM: Tăng giá điện là cần thiết để huy động đầu tư…  xem chi tiết

- Chuyên gia và doanh nghiệp nói gì về việc tăng giá điện?…  xem chi tiết

https://www.vietnamplus.vn/vien-truong-ciem-tang-gia-dien-la-can-thiet-de-huy-dong-dau-tu/558799.vnp
https://vov.vn/kinh-te/chuyen-gia-va-doanh-nghiep-noi-gi-ve-viec-tang-gia-dien-888754.vov
https://www.evn.com.vn/d6/news/Tien-dien-hang-thang-cua-khach-hang-co-the-thay-doi-the-nao-sau-dieu-chinh-gia-6-12-23329.aspx

