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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 31, tuần 5, tháng 10/2018

Tin tức

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 4006/QĐ-BCT và Thông tư 25/2018/TT-BCT

Là chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến 5 tổng công ty điện lực, khi các văn 
bản này của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực từ ngày 26/10/2018.

Cụ thể, Quyết định 4006/QĐ-BCT quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại 
chợ (2.200 đồng/kWh, chưa gồm thuế giá trị gia tăng). EVN yêu cầu các đơn vị kiểm tra điều 
kiện áp dụng theo Điều 6, Thông tư 16/2014/TT-BCT và quy định tại khoản 4, Điều 1, Thông 
tư 25/2018/TT-BCT để áp dụng giá bán buôn theo Quyết định mới ban hành. 

Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT, 
trong đó quy định về việc thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở nhằm đảm bảo quyền 
lợi được mua điện đúng giá của đối tượng này. EVN yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về 
chính sách giá điện của Thông tư 25 để khách hàng, chủ nhà cũng như người đi thuê nhà nắm rõ 
và thực hiện.

TKV đảm bảo chất lượng than 
cho các nhà máy nhiệt điện của 
EVN

Là một trong các nội dung chính 
tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 
Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng 
sản Việt Nam (TKV) ngày 23/10. 

Trong đó, ông Đặng Thanh Hải - 
Tổng Giám đốc TKV cho biết, TKV 
cam kết cung cấp than trọn đời cho các dự án nhiệt điện của EVN hoặc 2 bên có thể thỏa thuận 
theo thời gian hoạt động của nhà máy. Về chất lượng than, TKV cam kết đảm bảo than cám theo 
tiêu chuẩn quốc gia hiện hành; trường hợp phải dùng than nhập khẩu trộn với than sản xuất trong 
nước, TKV đảm bảo than có các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà máy.

Ước tính năm 2019, EVN cần gần 29 triệu tấn than cho sản xuất điện. Tại cuộc họp, ông Đinh 
Quang Tri - Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc EVN đã trao đổi 
với TKV về các giải pháp đảm bảo than cho EVN để sản xuất điện trong năm tới, cũng như những 
năm tiếp theo. 
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Nâng cao chất lượng công trình đầu tư xây dựng lưới điện phân phối

Phó Tổng giám đốc EVN - ông Võ Quang Lâm đề nghị các tổng công ty điện lực nghiên cứu, 
học tập kinh nghiệm qua các báo cáo tham luận đã trình bày tại Hội nghị về chuyên đề này. Hội 
nghị diễn ra từ 25 – 26/10, tại TP. HCM. 

Ông Võ Quang Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh công tác quản lý chất lượng công trình đầu tư 
xây dựng lưới điện phân phối là một trong những giải pháp căn cơ để tăng cường khả năng cung 
ứng điện, hoàn thiện lưới điện (mạch vòng, đáp ứng tiêu chí N-1, tự động hóa lưới điện) và thực 
hiện được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ngày càng cao.

Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà máy 
Thủy điện Hòa Bình

Là cam kết giữa lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình và 
Công an tỉnh Hòa Bình, qua Quy chế phối hợp đảm bảo an 
ninh, an toàn cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vừa ký kết. 
Đây là công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia 
(theo Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

Bình quân số lượng khách trong và ngoài nước đến thăm quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình 
lên đến hàng trăm nghìn lượt người/năm. 2 đơn vị đã phối hợp hiệu quả, không để xảy ra bất cứ 
sự cố nào gây mất trật tự trong khu vực công trình, cũng như vi phạm vùng nước cấm khu vực 
thượng, hạ lưu.

Gần 30 năm qua, Thủy điện Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc cả 4 mục tiêu: Điều hòa, cắt lũ, 
đảm bảo an toàn cho vùng đồng bằng Bắc bộ, đặc biệt là thủ đô Hà Nội; sản xuất điện năng cung 
cấp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng; chống 
hạn cho đồng bằng Bắc bộ; thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an sinh xã hội ở 
địa phương...

Văn bản - Thực thi

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm 
nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2018-2019

Đây là một trong các yêu cầu của Bộ NN&PTNT trước nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước ở 
các khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Bộ NN&PTNT cũng chỉ đạo Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam và các cơ quan liên quan tổ chức điều hành việc điều tiết nước các hồ chứa thủy điện Sơn 
La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân ở khu vực Trung du và 
Đồng bằng Bắc bộ; các hồ chứa thủy điện ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ khi 
xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

(Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26/10/2018 của Bộ NN & PTNT)
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Tổ chức - Nhân sự

- Ông Lê Thành Chung - Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư EVN, được giao thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ của Trưởng ban Quản lý đầu tư EVN, từ ngày 1/11/2018 cho đến khi EVN bổ 
nhiệm Trưởng ban mới, theo Quyết định 1316/QĐ-EVN ngày 24/10/2018. 

Đầu tư - Xây dựng

- 1.246 tỷ đồng là tổng mức đầu tư của Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng 
Trạm biến áp 500 kV Việt Trì và đấu nối (tỉnh 
Phú Thọ). Công trình được Ban Quản lý dự 
án các công trình điện miền Trung (thuộc 
EVNNPT) đóng điện thành công, đưa vào vận 
hành ngày 29/10, giúp tăng cường liên kết và 
giảm tổn thất điện năng trong hệ thống điện.  

- 735 tỷ đồng là phần vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung vay Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam để đầu tư xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung 
(công suất 50 MW, đặt tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Phần vốn đối ứng 
của Tổng công ty là trên 521 tỷ đồng. Công trình dự kiến đưa vào vận hành trong tháng 6/2019.

- Máy biến áp AT2 của Trạm 220 kV Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vừa được Ban Quản lý dự 
án các công trình điện miền Bắc (thuộc EVNNPT) hoàn thành nâng công suất từ 125 MVA lên 
250 MVA (tương đương công suất máy AT1 đang vận hành), để đảm bảo cung cấp điện an toàn, 
tin cậy cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Nghệ An. 

- 20 hộ dân làng Bui, xóm Mới (xã Ia Ka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) được Công ty Điện lực 
Gia Lai hoàn tất cấp điện ngày 26/10. Trước đó, hạng mục cấp điện cho làng Bui được UBND 
tỉnh đưa vào Dự án 2081 của Chính phủ, nhưng chưa bố trí được nguồn vốn. Công ty đã chủ 
động thu xếp gần 1 tỷ đồng để kéo điện, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân. 

Thông tin quản lý
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Sản xuất - Kinh doanh

Sản lượng điện sản xuất và mua năm 2018 của EVN ước thực hiện đến tháng 10

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng 

- 3 tỷ đồng là nguồn kinh phí từ Tổng công ty Phát điện 1 để giúp người dân huyện Tương 
Dương (Nghệ An) khắc phục hậu quả do các đợt mưa lũ vừa qua. Lãnh đạo Tổng công ty đã trao 
số tiền ủng hộ này đến chính quyền tỉnh Nghệ An ngày 22/10. 

- “Chiến dịch 30 ngày tiết kiệm vì trẻ em nghèo” là hoạt động của Đoàn thanh niên Công ty Điện 
lực Bình Phước (thuộc EVNSPC), trong đó vận động đoàn viên thanh niên và toàn thể CBCNV 
tham gia quyên góp, ủng hộ tiền tiết kiệm mỗi ngày để gây quỹ chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Thông báo - Chỉ dẫn

Tuyên truyền đoàn viên và người lao động tham gia chương trình lắp đặt điện mặt trời 
áp mái

Là nội dung tại văn bản số 348/CV-CĐĐVN ngày 23/10/2018 của Công đoàn Điện lực 
Việt Nam gửi công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK) 
có chương trình ưu tiên dành cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam trong việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái hộ gia đình, từ ngày 1/11 – 
30/11/2018.

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị trực thuộc phổ 
biến thông tin đến CNVCLĐ; đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người thân, gia đình, cộng 
đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia thông qua sử dụng điện mặt trời. 

Xem thông tin chi tiết tại đây
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http://congdoandlvn.org.vn/userfile/User/luongnv_cd/files/2018/10/TuyentruyenlapdatdienMattroi.pdf
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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

- Giám sát để người thuê trọ hưởng đúng giá điện…      xem chi tiết

- Thông tư 25: Để thực thi hiệu quả, cần…      xem chi tiết

- Niềm vui 'xóa mù' điện lưới quốc gia…     xem chi tiết

- EVNSPC vẹn nghĩa tình với bà con miền Nam…   xem chi tiết

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!

https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/giam-sat-de-nguoi-thue-tro-huong-dung-gia-dien-20181026180009744.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/Thong-tu-25-De-thuc-thi-hieu-qua-can-6-12-22516.aspx
https://baotintuc.vn/dan-toc-mien-nui/niem-vui-xoa-mu-dien-luoi-quoc-gia-20181024141416587.htm
https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/evnspc-ven-nghia-tinh-voi-ba-con-mien-nam-638517.ldo
https://docs.google.com/forms/d/13oBIv_Z5Hi313gGZ7s1HLVTJvDbADKRe5jxEuavXAKQ/viewform?edit_requested=true
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