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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 14, tuần 2, tháng 4/2019

Tin tức

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành thông tin về tình hình của EVN 
tại Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 4/2019

Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 4/2019 được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 
ngày 3/4, với sự tham dự của các đại biểu là Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung 
ương. 

Các nội dung chính trong báo cáo chuyên đề mà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành trình bày gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0, tình hình cung cấp điện thời gian gần đây, những khó khăn và giải 
pháp trọng tâm trong thời gian tới của EVN.

Trong báo cáo, Chủ tịch HĐTV đã đưa ra các thông tin về giá điện ở Việt Nam so sánh với 
các nước trên thế giới. Theo Global Petrol Prices, trong số 93 nước được thống kê, Việt Nam có 
giá điện thấp hơn tới 73 nước, chỉ cao hơn Myanmar, Ai Cập, Iran, Iraq, Kuwait,... - là các nước có 
nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt rất lớn khiến giá điện thấp hơn mặt bằng chung.

Năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh 
tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. EVN thực hiện cung cấp điện tới 100% số xã và trên 
99% số hộ ở nông thôn, 11/12 huyện đảo trên toàn quốc. Chỉ số tiếp cận điện năng được xếp 
hạng 27/190 quốc gia và nền kinh tế, tăng 37 bậc so với năm 2017. Năng suất lao động của EVN 
cao gấp 10 lần năng suất lao động trung bình của cả nước. 

Toàn Tập đoàn đã và đang 
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ mới trong mọi mặt 
hoạt động, qua đó nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của EVN, cải thiện chất lượng 
dịch vụ cung cấp điện đến 
khách hàng.

Xem thông tin chi tiết tại đây.



2

EVN tổ chức Hội nghị công tác quản lý kỹ thuật - an toàn năm 2019

3 nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành giao cho các đơn vị 
thành viên, tại Hội nghị diễn ra ngày 5/4, gồm: Không để xảy ra sự cố chủ quan; Không để xảy ra 
tai nạn lao động dẫn đến chết người; Không có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu 
EVN giao.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị phải quản lý kỹ thuật chặt chẽ từ giai đoạn đầu tư xây 
dựng, tăng cường công tác giám sát, hiệu chỉnh thiết bị, đặc biệt đơn vị vận hành phải tham gia 
quá trình giám sát này; kịp thời phát hiện và khắc phục ngay sự cố. Nâng cao chất lượng cán bộ kỹ 
thuật, cán bộ vận hành, trong đó có đào tạo cán bộ ở các dự án có công nghệ mới, công nghệ phức 
tạp; thường xuyên bồi huấn lực lượng cán bộ kỹ thuật – an toàn để nâng cao trình độ chuyên 
môn; nghiên cứu mời chuyên gia đào tạo tại chỗ để đảm bảo vận hành hiệu quả, tiết giảm chi phí.

Xem thông tin chi tiết tại đây. 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
làm việc tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Lãnh đạo Tập đoàn đã tới kiểm tra tiến 
độ công trường xây dựng Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 mở rộng và tình hình sản xuất tại các 
nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 2, 
Vĩnh Tân 4 trong ngày 3/4.

Cụ thể, với tiến độ thực tế, dự án Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (600 MW) có 
thể hoàn thành vào tháng 10/2019, vượt kế 
hoạch 2 tháng. Tổng giám đốc EVN chỉ đạo EVNGENCO3/Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh 
Tân tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát dự án, đảm bảo chất lượng công trình và sớm 
đưa Nhà máy vào vận hành thương mại.

Đối với 2 nhà máy nhiệt điện đã vận hành (Vĩnh Tân 2 do EVNGENCO3/Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân quản lý và Vĩnh Tân 4 do EVN trực tiếp quản lý), Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu 
CBCNV các đơn vị tiếp tục vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy; đáp ứng huy động cao của 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; phát huy vai trò nguồn điện tại chỗ quan trọng đảm 
bảo điện cho miền Nam trong cao điểm mùa khô. Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác bảo vệ 
môi trường và phải coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong quá trình sản 
xuất kinh doanh.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà máy cũng kiến nghị EVN làm việc với Bộ Xây dựng và cơ 
quan chức năng liên quan để đưa tro, xỉ vào sử dụng làm vật liệu san lấp cho đường cao tốc tại 
tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận, góp phần giải "bài toán đầu ra” cho tro, xỉ của các nhà máy.
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Hội nghị trực tuyến về xây dựng thương hiệu EVN

Hội nghị diễn ra chiều 8/4, tại Hà Nội, nhằm thực hiện Nghị quyết số 558/NQ-HĐTV ngày 
14/12/2018 của Hội đồng thành viên EVN về việc xây dựng thương hiệu EVN. 

Tập đoàn đã làm việc với đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Truyền thông tương tác số KVH thực 
hiện tư vấn, khảo sát, đánh giá bộ nhận diện thương hiệu đã được EVN ban hành từ năm 2009 
đến nay, xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu trong thời gian tới.

Từ 16/4 - 30/05, Tập đoàn và đơn vị tư vấn sẽ tiến hành khảo sát về nhận diện và xây dựng 
thương hiệu EVN tại 37 đơn vị, bộ phận trực thuộc. Bên cạnh đó, đoàn khảo sát cũng sẽ làm việc 
với một số doanh nghiệp đối tác của EVN và các đơn vị trực thuộc tại địa phương.

Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ trong Tập đoàn được thực hiện tốt

Số lượng cán bộ, lao động nữ hiện chiếm khoảng 20,8% tổng số CBCNV, người lao động toàn 
Tập đoàn. Tỷ lệ nữ giới được bổ nhiệm vào vị trí quản lý (tính từ cấp phòng, ban, phân xưởng, đội 
của các đơn vị cấp 3 trở lên) đạt 13,07% tổng số cán bộ quản lý cùng cấp. Lao động nữ được phân 
công bố trí công việc phù hợp. 

Năm 2018, EVN phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp phát triển quyền năng phụ nữ Việt Nam 
(VBCWE) thực hiện khảo sát đánh giá chứng chỉ bình đẳng giới quốc tế. Tổng công ty Điện lực TP. 
Hồ Chí Minh trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu.

Năm nay, Tập đoàn phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ nữ (từ cấp phòng, ban, xưởng, đội lên đến cấp 
Tập đoàn) từ 13,07% lên 13,5% tổng số cán bộ quản lý cùng cấp; giữ tỷ lệ lao động nữ ổn định 
trong khoảng từ 20-21%; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của lao động nữ, 
phấn đấu đạt 100% lao động nữ được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn,…

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019, 
ngày 3/4, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN cũng đã trao giải Cuộc thi Phụ nữ EVN sáng tạo năm 
2018 cho 37 sáng kiến xuất sắc. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 09/CT-TTg 
về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất - kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 
tháng và cả năm 2019.

Một số nội dung trong Chỉ thị gồm: Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan khẩn trương xử lý các vướng mắc, bất cập trong cung ứng điện quý II/2019; thúc đẩy việc 
ký kết hợp đồng dài hạn giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với các hộ 
tiêu thụ than để làm căn cứ xây dựng kế hoạch khai thác than dài hạn và khả thi…

(Chỉ thị số 09/CT-TTg , ngày 1/4/2019)

Văn bản - Thực thi
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Quy trình Thử nghiệm và giám sát thử nghiệm công trình nguồn điện

Quy trình được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành tại Quyết định số 25/
QĐ-ĐTĐL, áp dụng trong các công trình nguồn điện đấu nối vào lưới điện quốc gia từ cấp điện 
áp trung áp trở lên.

Theo quy trình, tối thiểu 05 ngày làm việc trước thời điểm dự kiến bắt đầu thử nghiệm, các 
chủ đầu tư/đối tác phải thông báo bằng văn bản cho các đơn vị liên quan về kế hoạch thử nghiệm 
đã được cấp điều độ có quyền điều khiển phê duyệt...

 (Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019)

Quy trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện các dự án điện trong 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, quy định trình tự, thủ tục đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện giữa 
EVN với các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án nhà máy điện (không bao gồm dự án điện mặt trời 
trên mái nhà).

Quy trình gồm các mục: Chấp thuận mua điện; Thỏa thuận đấu nối; Thỏa thuận SCADA/
EMS (SCADA/DMS), Hệ thống thông tin điều độ, rơ le bảo vệ và tự động hóa; Thỏa thuận đo 
đếm; Đàm phán giá điện và PPA; Thẩm định, thông qua và phê duyệt PPA…

 (Quyết định số 373/QĐ-EVN, ngày 27/3/2019)

Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng

- 5 dự án điện mặt trời (ĐMT) đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung triển khai đầu 
tư gồm: Trị An; Phước Thái 1, Phước Thái 2+3, Sê San 4 và dự án ĐMT nổi Ia O. Tại cuộc họp 
trực tuyến về công tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trong EVN ngày 4/4, Phó Tổng giám 
đốc EVN Nguyễn Tài Anh đã yêu cầu những đơn vị liên quan tiếp tục tập trung giải quyết, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển các dự án này.

- 5.662 tỷ đồng là số tiền Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng các công 
trình trọng điểm năm 2019, trong đó có 5 công trình 220 kV và 69 công trình 110 kV.

- Trạm biến áp 110 kV Hưng Nguyên vừa được Công 
ty Điện lực Nghệ An đóng điện thành công và gắn biển 
công trình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc. Dự án được khởi công tháng 10/2018 
với tổng vốn đầu tư 74,7 tỷ đồng, gồm 2 MBA 63 MVA 
- 110/35/22kV và hệ thống thông tin, Scada kết nối về 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc. 
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Rút ngắn thời gian xử lý sự cố điện dưới 75 phút là một trong những biện pháp được Tổng công ty 

Điện lực TP HCM (EVNHCMC) áp dụng trong cao điểm mùa khô năm 2019. Dự báo từ nay đến 
tháng 6, nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài, EVNHCMC tăng cường công tác sửa chữa điện không cần 
cắt điện (live-line), triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), vận động khách hàng tiết 
giảm phụ tải trong những giai đoạn cao điểm, nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện…

An toàn - Tiết kiệm điện
- 11 chương trình tiết kiệm điện được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai 

năm 2019. Mỗi chương trình đều được gắn với mục tiêu, đối tượng cụ thể, nhưng cùng chung 
tiêu chí: “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm chi phí, khai thác hiệu quả nguồn 
năng lượng tái tạo vì môi trường xanh”. Năm nay, EVNSPC đặt ra chỉ tiêu kế hoạch là tiết kiệm 
1,5% sản lượng điện thương phẩm và hoàn thành các chương trình tiết kiệm điện do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam giao.

Đào tạo
- “Mỗi tổng công ty ít nhất phát triển được 10 - 15 cặp người cố vấn - người được cố vấn, các đơn vị 

trực thuộc phát triển từ 2 - 3 cặp người cố vấn - người được cố vấn” là yêu cầu của Phó Tổng giám đốc 
EVN Võ Quang Lâm tại Hội thảo Chương trình đào tạo cố vấn, ngày 2/4. Đây là loại hình đào tạo 
trực tiếp mà người có nhiều kinh nghiệm sẽ bổ trợ, kèm cặp, chia sẻ, hướng dẫn nhằm nâng cao 
năng lực chuyên môn hoặc năng lực lãnh đạo/quản lý cho người được cố vấn.  

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- Chương trình Kỷ niệm truyền thống 55 năm Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng (4/4/1964-

4/4/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã được Công ty Điện lực Thanh Hóa 
(PC Thanh Hóa) tổ chức ngày 4/4. Đến nay, 100% số xã và trên 99,3% số hộ dân trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa đã được sử dụng điện lưới quốc gia. 

- Công trình thanh niên "Sửa chữa, cải tạo đường dây điện và lắp đèn chiếu sáng" đã được Điện lực 
Thuận An (Công ty Điện lực Bình Dương) bàn giao cho cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Từ Tâm tại 
phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công trình gồm: Cải tạo 60m đường dây 
điện, trồng 2 trụ điện bê tông 8,5m và lắp đặt 2 bộ đèn chiếu sáng, với tổng giá trị 7 triệu đồng.

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

- Chủ tịch HĐTV EVN: Điều chỉnh giá điện đã được các bộ ngành thẩm định kỹ… xem chi tiết
- Những người giữ điện ở Côn Đảo…  xem chi tiết
- Kiểm tra, xử phạt chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao…  xem chi tiết
- EVN nỗ lực đảm bảo điện trong mùa khô năm nay…  xem chi tiết


