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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 30, tuần 4, tháng 10/2018

Tin tức

9 tháng năm 2018, Đảng ủy EVN hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ chính trị

Kết quả này được báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành 
Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 13, ngày 
19/10, tại Hà Nội.

Cụ thể, Đảng ủy EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
đảm bảo cung cấp điện ổn định, đầy đủ cho đất nước. Các 
lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn như đầu tư xây dựng, kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng, vận hành thị trường điện, tái cơ cấu,... đều được triển khai tốt.  

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt các Nghị 
quyết của Trung ương, của Khối. Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền được đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả.

Các kết quả quan trọng này sẽ góp phần giúp Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn 
hoàn thành các nhiệm vụ năm 2018 đạt và vượt kế hoạch. 

Nhiệt điện Quảng Trạch được đầu tư với công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và đảm 
bảo môi trường

Là khẳng định của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại buổi làm việc với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tình hình triển khai dự án này, ngày 15/10. 

Lãnh đạo EVN cũng cho biết, kinh nghiệm đã thực hiện tại một số địa phương cho thấy nếu vận 
hành tốt nhà máy nhiệt điện than trong công tác đảm bảo môi trường thì sẽ không hề ảnh hưởng 
tới phát triển kinh tế xã hội, kể cả phát triển du lịch trên địa bàn. Điển hình, tại TP Hạ Long (Quảng 
Ninh), du lịch vẫn phát triển ở tốc độ cao mặc dù Trung tâm Nhiệt điện Quảng Ninh chỉ cách thành 
phố này 15 km. 
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Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất 
của Phần Lan ở Đông Nam Á

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ kinh tế và Việc làm Phần 
Lan – ông Mika Lintilä, tại buổi làm việc với lãnh đạo EVN, ngày 
17/10, tại Hà Nội.

Giai đoạn 2006 - 2011, Chính phủ Phần Lan thông qua Đại 
sứ quán Phần Lan tại Việt Nam đã cung cấp khoản vay ưu đãi 
cho EVN để thực hiện dự án miniSCADA tại một số thành phố 
ở miền Trung – Tây Nguyên, với tổng giá trị khoảng 8,6 triệu 
EUR. Từ năm 2012 đến nay, con số này là khoảng 6 triệu USD.

Ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVN bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng 
lượng giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - ông Hoàng Đăng Quang khẳng định việc đầu tư xây dựng các nhà 
máy Nhiệt điện Quảng Trạch là cơ hội thúc đẩy kinh tế của một địa phương còn nhiều khó khăn 
như Quảng Bình. Ông cũng đề nghị triển khai dự án đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo 
vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị EVN tiếp tục tích cực hỗ trợ cho chính quyền 
địa phương các cấp trong việc tuyên truyền cho người dân vùng dự án yên tâm sinh sống, sản xuất 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, mong người dân cũng giúp đỡ, hỗ trợ đối với Chủ 
đầu tư trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy. 

Cũng tại buổi làm việc này, PGS.TS. Trương Duy Nghĩa - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt 
Việt Nam trình bày về tình hình phát triển công nghệ nhiệt điện trên thế giới, qua đó cho thấy nhiệt 
điện than vẫn phải là thành phần cơ bản trong cơ cấu nguồn điện của một quốc gia đang phát triển 
như Việt Nam, với mức tiêu thụ điện bình quân đầu người mới chỉ bằng ½ mức trung bình của toàn 
thế giới. 

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch
- Địa điểm xây dựng: Thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, 
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Tổng công suất: 2.400 MW
- Gồm 2 nhà máy: Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (1.200 MW) và 
Nhiệt điện Quảng Trạch 2 (1.200 MW)
- Dự kiến phát điện:
+ Nhiệt điện Quảng Trạch 1: Năm 2021
+ Nhiệt điện Quảng Trạch 2: Năm 2023
-  Chủ đầu tư: EVN (nhận chuyển giao từ cuối năm 2016)
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Khánh thành công trình cộng đồng phòng 
chống thiên tai tại Quảng Trị 

Trường Mầm non Hải Phúc - công trình cộng 
đồng phòng chống thiên tai tại huyện Đakrông, tỉnh 
Quảng Trị - do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ 
xây dựng, đã khánh thành ngày 16/10.

Công trình gồm 2 tầng với 6 phòng, lúc bình 
thường là nơi học tập của các em học sinh, khi có bão 
lũ xảy ra thì đây là nơi tránh trú an toàn cho bà con 
nhân dân trong vùng. 

Công trình có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, trong đó EVN tài trợ 3 tỷ và vốn đối ứng của địa 
phương là 2 tỷ đồng. 

EVN có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Đắk Nông

Ông Trần Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Đắk Nông, khẳng định trong buổi làm việc với Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, ngày 
18/10, tại Hà Nội.

Hiện nay, 100% số xã trong tỉnh đã có điện lưới quốc gia. Riêng năm 2017, sản lượng điện 
thương phẩm toàn tỉnh đạt 466 triệu kWh, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn đầu tư 
xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện khoảng 179 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng khẳng định Điện lực là thương hiệu có uy tín lớn tại địa phương 
với các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước 
nhớ nguồn. 

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh khẳng định EVN sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp 
tục đảm bảo điện cho địa phương với chất lượng, dịch vụ ngày càng cao. 

Đảm bảo điện cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

EVN/EVNHANOI đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, chất 
lượng cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, từ ngày 22/10 đến 21/11/2018.

Trước đó, công tác kiểm tra, rà soát, sửa chữa sự cố trên hệ thống lưới điện tại địa bàn TP. Hà 
Nội đã được hoàn thành sớm. EVNHANOI sẽ đảm bảo cấp điện liên tục cho các trọng điểm (khu 
vực tòa nhà Quốc hội, trụ sở Văn phòng Quốc hội, các khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu họp 
Quốc hội,...); bố trí cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện và bộ lưu điện cấp dự 
phòng cho các khu vực này. Đồng thời, sẵn sàng nhân lực, vật tư, ứng trực 24/24h nhằm khắc phục 
nhanh nhất các sự cố điện nếu có. 

Những ngày đầu tiên của Kỳ họp, nguồn điện được cung cấp đảm bảo chất lượng, an toàn. 
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Văn bản - Thực thi

Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và chuyên môn trong doanh 
nghiệp nhà nước 

Việc này phải được hoàn thiện trước quý 2/2019 – theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. 

Nguyên tắc xây dựng Đảng được xác định là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ 
trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau hợp nhất.

Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo hội 
đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp việc sắp xếp hợp nhất các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức 
năng, nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm hoạt 
động hiệu quả.

(Văn bản số 17-HD/BTCTW ngày 5/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương )

Sắp xếp, tổ chức lại và thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập 
mới các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN trước ngày 20/10/2018.

Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp thực hiện.

          (Văn bản 9986/VPCP-ĐMDN ngày 15/10/2018 của Văn phòng Chính phủ)

Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực từ ngày 
6/12/2018

Một số thay đổi trong quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực như: 

- Chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại (thay 
vì 30 ngày như quy định hiện hành), tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 30 ngày, đơn vị điện lực được cấp 
giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo đúng thủ tục.

- Đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, đơn vị điện lực phải nêu rõ lý do, đề nghị 
cơ quan cấp giấy phép cấp lại. 

(Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương )
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Tổ chức - Nhân sự

- 29 cán bộ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn 
thành khóa đào tạo tại Đại học Ulsan – Hàn Quốc, từ ngày 16 - 20/10, 
về chuyên đề “Lãnh đạo và tinh thần doanh nhân". 

Đầu tư  - Xây dựng

- Máy biến áp AT1 Trạm 220 kV Krông Buk đã được nâng công suất từ 125 MVA lên 250 MVA, đưa 
tổng công suất Trạm từ 375 MVA lên 500 MVA. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung 
(thuộc EVNNPT) và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu đóng điện, ngày 21/10. 

- Khoảng 5.200 hộ dân vùng sâu vùng xa tỉnh Sơn La sẽ được đón điện trước Tết Nguyên đán năm 
nay, qua 2 dự án lớn mà Công ty Điện lực Sơn La đang triển khai gồm: Dự án cấp điện cho các hộ dân 
chưa có điện tại 4 huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên và Dự án cấp điện nông thôn từ 
lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020.  

- Tỉnh Phú Yên đạt mục tiêu 100% số hộ dân có điện sử dụng, sau khi Công ty Điện lực Phú Yên chủ 
động đầu tư và hoàn thành công trình cấp điện cho Làng kinh tế mới Tân Định (thôn Hội Cư, xã Hòa 
Tân Tây, huyện Tây Hòa) ngày 17/10. Đây là “vùng lõm điện” của địa phương suốt 30 năm qua.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng 

- "EVN – 65 năm đồng hành cùng đất nước” là cuộc thi ảnh do EVN phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Việt Nam phát động từ 20/10/2018 - 30/6/2019. Đây là một trong những hoạt động hướng đến 
kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019). 

Thông tin chi tiết về Cuộc thi tại đây. 

- 80 triệu đồng là khoản đóng góp của Công ty Điện lực Quảng Bình vào Quỹ Vì người nghèo của 
địa phương, ngày 16/10. Mỗi CBCNV Công ty đã đóng góp một ngày lương để ủng hộ. 

- 25 chiếc xe đạp được Công ty Điện lực Gia Lai tặng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn của Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, ngày 18/10. Mỗi xe trị 
giá 1,2 triệu đồng. Kinh phí trích từ nguồn Quỹ Tương trợ xã hội của Công ty. 

Thông tin quản lý

Thông báo - Chỉ dẫn

Tuân thủ pháp luật và quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của EVN, đơn vị 

Là nội dung chỉ đạo tại văn bản số 5253/EVN-PC ngày 16/10/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam gửi Văn phòng, các ban Cơ quan EVN và các đơn vị thành viên.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành các Quy chế quản lý nội bộ 
điều chỉnh thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

https://vanhoa.evn.com.vn/d6/news/Phat-dong-cuoc-thi-anh-EVN-65-nam-dong-hanh-cung-dat-nuoc--5-112-21344.aspx
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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

Tin tham khảo

- Công nhân, sinh viên sẽ được dùng điện theo đúng giá quy định… xem chi tiết

- Nhiệt điện Vĩnh Tân tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường…  xem chi tiết

- Chuyển sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tiền tỷ mỗi năm… xem chi tiết

- Những căn nhà nghĩa tình ở Đam Rông… xem chi tiết

- “Xóm đèn dầu” đón điện … xem chi tiết

EVN yêu cầu Văn phòng, các ban Cơ quan EVN và các đơn vị thành viên: Tuân thủ đúng các quy 
định của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh của EVN và đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN trong 
hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt liên quan đến chào hàng cạnh tranh 
cấp tín dụng và ban hành hồ sơ mời thầu sau khi thu xếp vốn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo để Tập đoàn 
hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời.

Khảo sát ý kiến độc giả

Kính gửi Quý độc giả!

Từ tháng 4/2018 đến nay, thông qua hệ thống văn phòng điện tử e-office, với tần suất 1 số/
tuần, Bản tin EVN đã gửi đến quý vị các thông tin ngắn gọn, chính xác về mọi mặt hoạt động của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quý độc giả có hài lòng với những thông tin nhận được từ Bản tin EVN? Quý vị muốn tiếp 
tục đón nhận Bản tin hằng tuần này? Ban biên tập cần có những thay đổi như thế nào về nội dung, 
hình thức và cách thức phát hành để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của Quý độc giả... 

Ban biên tập Bản tin EVN rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của Quý vị thông qua 
Phiếu khảo sát ý kiến dưới đây.

Ban biên tập chân thành cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi và đồng hành cùng Bản tin EVN 
thời gian qua. 

Trân trọng!

http://toquoc.vn/cong-nhan-sinh-vien-se-duoc-dung-dien-theo-dung-gia-quy-dinh-20181021080959822.htm
http://tapchicongthuong.vn/nhiet-dien-vinh-tan-tuan-thu-nghiem-ngat-tieu-chuan-bao-ve-moi-truong-20181020024314885p0c23.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/chuyen-sang-hoa-don-dien-tu-doanh-nghiep-co-the-tiet-kiem-tien-ty-moi-nam-20181019192258154.htm
https://thitruong.nld.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/nhung-can-nha-nghia-tinh-o-dam-rong-20181018123735653.htm
http://www.baophuyen.com.vn/141/208911/-xom-den-dau--don-dien.html
https://docs.google.com/forms/d/13oBIv_Z5Hi313gGZ7s1HLVTJvDbADKRe5jxEuavXAKQ/viewform?edit_requested=true
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