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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 21, tuần 1, tháng 6/2019

Tin tức

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục giải trình 
về điều chỉnh giá điện trước Quốc Hội

Trong phiên thảo luận của Quốc hội, chiều 30/5, Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục giải trình về vấn đề 
điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tăng 8,36% từ ngày 
20/3/2019. Lãnh đạo Chính phủ khẳng định việc điều hành 
giá điện phải đảm bảo kiểm soát được lạm phát và có mức giá 
hợp lý để kêu gọi đầu tư vào ngành Điện. 

Theo quy định, điện là mặt hàng vận hành theo thị 
trường, có sự điều tiết của Nhà nước. Khung giá, cơ chế 
điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, EVN sớm nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
biểu giá điện hiện hành vừa bảo vệ người có thu nhập thấp, vừa phù hợp hơn với nhu cầu, đời sống 
của người dân ngày càng được nâng cao. 

Theo tính toán của EVN, toàn bộ nguồn doanh thu tăng thêm sau khi điều chỉnh giá điện ước 
tính chỉ trên 18.000 tỷ đồng, vẫn chưa đủ để bù đắp các chi phí sản xuất điện (dự kiến tăng hơn 
20.000 tỷ đồng). Tập đoàn sẽ tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, phấn đấu bảo đảm 
cân bằng tài chính.

Xem chi tiết tại đây. 

EVN làm việc với các chuyên gia kinh tế cao cấp 

Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia sẽ giúp Tập đoàn 
thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính 
phủ giao phó; đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người dân và xã hội – Đây là khẳng định của Chủ tịch HĐTV 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Dương Quang Thành, tại 
buổi làm việc với 12 chuyên gia kinh tế cao cấp ngày 31/5. 

Một số chủ đề trọng tâm được các chuyên gia góp ý, trao 
đổi như: Tình hình cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn trong 
giai đoạn tới, những rủi ro đối với hệ thống điện khi các dự án 

điện mặt trời ồ ạt nối lưới, lộ trình triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, vấn đề công khai 
minh bạch thông tin đối với ngành Điện,…

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dieu-hanh-gia-dien-phai-dam-bao-2-muc-tieu-6-12-23757.aspx
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Tổng công ty Đông Bắc cam kết đảm bảo cung ứng than 

Đại tá Phương Kim Minh - Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc cho biết sẽ đảm bảo đủ than 
với chất lượng ổn định cho sản xuất điện theo hợp đồng đã ký. Khối lượng than dự kiến thực hiện 
trong 6 tháng cuối năm 2019 là 3,37 triệu tấn. 

Tại buổi làm việc ngày 30/5, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng đề nghị Tổng công ty 
Đông Bắc ký hợp đồng và có phương án cung ứng than cho các nhà máy điện của EVN trong giai 
đoạn 2020 - 2025. 

Năm 2019, khối lượng than Tổng công ty Đông Bắc cấp cho các nhà máy điện của EVN dự kiến 
đạt 6,32 triệu tấn, chiếm 78% tổng kế hoạch tiêu thụ than của Tổng công ty. 

EVN làm việc với các nhà báo chuyên trách theo dõi thông tin về kỳ họp Quốc hội 

Tại buổi làm việc được tổ chức sáng 29/5, tại Hà Nội, các Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn 
Hải, Võ Quang Lâm và lãnh đạo các ban chuyên môn của EVN, lãnh đạo Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia đã chia sẻ thông tin về tình hình cung cấp điện năm 2019, đồng thời giải đáp 
những vấn đề liên quan đến việc thực hiện giá điện, hóa đơn tiền điện.

Xem chi tiết tại đây. 

1.  TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế 
của Thủ tướng Chính phủ.

2.  PGS. TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ 
tướng Chính phủ.

3.  TS. Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

4.  TS. Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

5.  TS. Phạm Chi Lan - nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

6.  TS. Ngô Trí Long - Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính).

7.  Th. S. Nguyễn Tiến Thỏa - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

8.  TS. Nguyễn Minh Phong - Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền lý luận - Báo Nhân dân.

9.  TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế.

10. TS. Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế.

11.  TS. Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI.

12.  Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. 

12 CHuyêN GiA kiNH Tế CAo CấP:

Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao sự chủ động, tinh thần cầu thị của EVN khi tổ chức buổi làm 
việc và cung cấp thông tin kịp thời về các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn; cũng 
như giải đáp những thắc mắc mà dư luận đang rất quan tâm.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-trao-doi-thong-tin-voi-bao-chi-ve-tinh-hinh-cung-ung-dien-nam-2019-6-12-23750.aspx
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Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới năm 2019

Từ ngày 1/6/2019 – 30/6/2019, các đơn vị tuyên truyền thông qua treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, 
áp phích hoặc đưa lên màn hình điện tử trong cơ quan:

- Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2019: “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”

- Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2019: “Giới và Đại dương”

(Văn bản số 2692/EVN-KHCNMT ngày 27/5/2019)

Văn bản - Thực thi

Gần 500 bệnh nhân được tài trợ thay thủy tinh thể miễn phí

Chương trình mổ mắt từ thiện “Niềm tin 
Việt” do EVN tài trợ, phối hợp với Quỹ Tấm 
lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam, được 
công bố ngày 29/5. EVN sẽ góp phần cứu 
chữa, tìm lại ánh sáng cho những bệnh nhân 
bị bệnh lý về mắt có hoàn cảnh khó khăn 
trên cả nước.

Đây là chương trình an sinh xã hội có ý 
nghĩa lớn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 
trong Chiến lược quốc gia về chống mù lòa 
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Cùng với việc tài trợ cho gần 500 ca mổ mắt thay thủy tinh thể, 
EVN và Quỹ “Tấm lòng Việt” cùng huy động tất cả các tổ chức, cá nhân, đoàn thể xã hội chung tay 
hỗ trợ và đồng hành cùng chương trình. 

Hiện chương trình đã sàng lọc, khám hỗ trợ và mổ mắt cho 200 bệnh nhân có bệnh lý về mắt tại 
tỉnh Thái Bình. Trong năm nay, chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại tỉnh Hải Dương, Phú Thọ và 
tiến tới mở rộng ra các tỉnh, thành trên cả nước.

EVN tài trợ lắp đặt 5 bể bơi di động cho học sinh tại 
tỉnh Hòa Bình

Kinh phí tài trợ 250 triệu đồng được EVN ủy quyền cho 
Công ty Thủy điện Hòa Bình trao tặng cho UBND tỉnh Hòa 
Bình ngày 3/6, tại Lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai 
liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa 
lũ”. Chương trình do Ban Chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống 
thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt 
Nam (UNICEF) và Hội đồng đội Trung ương phát động. 

Trong những năm qua, Tập đoàn đã luôn làm tốt công tác quản lý vận hành, cảnh báo xả lũ của các hồ 
chứa thủy điện do Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc quản lý, tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy định. 
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Sản xuất - Truyền tải

- 21,25 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5/2019. Lũy kế 5 
tháng đạt 95,61 tỷ kWh, tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước. 

- 34,4 triệu kWh/ngày là sản lượng truyền tải bình quân trong tháng 5 từ miền Bắc, miền Trung 
vào miền Nam, tương đương 12% nhu cầu điện cho miền Nam. 

- 1,3 tỷ kWh là sản lượng thủy điện hiện tích trong các hồ của miền Trung và miền Nam, tương 
đương tổng phụ tải toàn quốc trong 2 ngày làm việc. Do thời tiết cực đoan, từ đầu năm tới nay, lưu 
lượng nước về các hồ ở các khu vực này rất thấp.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 81,66 tỷ kWh là sản lượng điện thương phẩm trong 5 tháng đầu năm 2019, tăng 9,77% so với 
năm 2018. Trong đó, sản lượng tiêu thụ ngày cực đại lên tới con số kỷ lục 759,2 triệu kWh (ngày 
18/5/2019).

Đầu tư - Xây dựng

- Đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên chính 
thức đóng điện vận hành từ 22h36 ngày 2/6/2019. Công trình do 
EVNNPT đầu tư, góp phần giải tỏa công suất của Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia, đáp 
ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực miền Nam. 

- Trạm 220 kV Xuân Lộc vận hành MBA 220 kV thứ hai từ ngày 
29/5/2019, nâng tổng công suất trạm thành 2 x 250 MVA, nhằm 
tăng cường cung cấp điện cho tỉnh Đồng Nai.

Cổ phần hóa

- 4.037.134 cổ phần của EVN tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) sẽ được bán 
đấu giá vào 8h30 ngày 25/6/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. EVN hiện đang nắm giữ 
48,78% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. 

Năng lượng tái tạo

- 50 dự án điện mặt trời với tổng công suất 2.481 
MW đã được A0 nghiệm thu, hòa lưới quốc gia tính 
đến hết tháng 5/2019. 

Thông tin quản lý
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Thông báo - Chỉ dẫn

Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên Facebook

Cuộc thi được Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động tại văn bản số 258/CĐĐVN-TG 
ngày 29/5/2019. 

Tác phẩm dự thi là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp của cán bộ công đoàn trong hoạt động 
công đoàn; đoàn viên công đoàn và người lao động trong hoạt động lao động, sản xuất.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên công đoàn và 
người lao động hiện đang công tác tại Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. Người dự thi phải có địa chỉ tài khoản 
Facebook và thư điện tử (Email) rõ ràng để Ban tổ chức 
Cuộc thi có thể liên hệ khi cần. 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét chọn 5 bức ảnh xuất sắc 
để gửi tham gia cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao 
động” cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây. 

Chỉ đạo: Ban Truyền thông 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

  Thời gian phát động cuộc thi vòng 1 
(cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam): 
Từ 01/6/2019 đến ngày 15/7/2019. 
  Thời gian lựa chọn tác phẩm xuất 

sắc gửi tham gia dự thi cấp Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam: 
Tháng 7/2019.

Tin tham khảo

- Chưa phát hiện sai phạm trong cách tính, thu tiền điện của EVN… xem chi tiết

- Chuyên gia nói gì về việc EVN tính chi phí vào giá điện?… xem chi tiết

- Hết được vay ưu đãi, tìm vốn dài hạn đầu tư cho điện…xem chi tiết

-  Siết các ngành tiêu tốn nhiều điện năng… xem chi tiết

http://congdoandlvn.org.vn/userfile/User/cuongnd_cd/files/2019/5/V%C4%82N%20B%E1%BA%A2N%20C%C3%94NG%20%C4%90O%C3%80N%20%C4%90LVN%20T%E1%BB%94%20CH%E1%BB%A8C%20THI%20%E1%BA%A2NH.pdf
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chua-phat-hien-sai-pham-trong-cach-tinh-thu-tien-dien-cua-evn-d98800.html
https://tintuconline.com.vn/thi-truong/chuyen-gia-noi-gi-ve-viec-evn-tinh-chi-phi-vao-gia-dien-n-395056.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/ngan-hang-the-gioi-chap-nhan-bao-cao-tai-chinh-cua-evn-536458.html?fbclid=IwAR17_CGm7YThy5OckR8WUZ__msYPsN8iErQsRk3TbrIpFTKmND0ClrGTc2U
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/siet-cac-nganh-tieu-ton-nhieu-dien-nang-1087949.html
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