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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Bản thử nghiệm
Số 6, tuần 2, tháng 5/2018

Đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước là mục tiêu cao nhất 

Chỉ đạo tại Hội nghị công tác tài chính năm 
2018, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới quản 
trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất - 
kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 
được giao; trong đó, mục tiêu cao nhất là đảm bảo 
đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời 
sống nhân dân. 

Ngoài ra, các đơn vị cần huy động vốn hiệu quả, đảm bảo được nguồn vốn cho công tác đầu 
tư - xây dựng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hệ thống điện cũng như quản 
trị tài chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ đảm nhiệm công tác tài chính 
– kế toán... 

Trong giai đoạn 2018 - 2020, tổng nhu cầu đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn khoảng 391.300 tỷ 
đồng. Tính riêng năm 2018, EVN phấn đấu đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho khối lượng thực 
hiện là 117.889 tỷ đồng.

Năm 2017, Tập đoàn đã đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vươn lên vị trí thứ 2 trong 
top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên đều được cải thiện như: hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu thấp hơn 3 lần, khả năng thanh toán 
không thấp hơn 1, bảo toàn và phát triển được vốn. 

Bảo đảm cấp điện 24/24h cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa

Là khẳng định của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Cường Lâm, trong chuyến thăm, tặng quà 
cán bộ chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, đồng thời kiểm tra hệ thống điện 
năng lượng mặt trời trên các đảo, từ ngày 23/4 – 5/5. 

Kể từ khi tiếp nhận quản lý cung cấp điện cho các đảo và 
nhà giàn (ngày 1/8/2017), EVN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ 
Tư lệnh Hải quân hoàn thành sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
năng lượng sạch, kịp thời phục vụ quân và dân trên các đảo 
ngay trước Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Hiện, EVN đang hoàn thiện hệ thống cung cấp điện trên 
các đảo theo quy chuẩn, đảm bảo vận hành liên tục, ổn định, 
có dự phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống của quân, dân 
trên các điểm đảo và nhà giàn DK1, đồng thời góp phần nâng 
cao hiệu quả năng lực phòng thủ để bảo vệ chủ quyền biển 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin tức
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Văn bản - Thực thi

Bộ Công Thương vừa ban hành Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018, trong đó bãi bỏ 3 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực năng lượng và 1 thủ tục trong lĩnh vực điện. 

(Quyết định số 1408/QĐ-BCT, ngày 27/4/2018)

Chiến lược - Kế hoạch

6 định hướng hội nhập quốc tế của EVN giai đoạn 2018 – 2025
-  Mở rộng hợp tác, trao đổi điện năng với các nước trong khu vực 

ASEAN và GMS hướng tới mục tiêu hình thành liên kết hệ thống 
điện ASEAN, GMS. 

-  Duy trì các đường dây liên kết hiện hữu để mua bán điện với các 
nước trong khu vực bao gồm: Lào, Trung Quốc, Campuchia. 

-  Tăng cường nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực, đặc biệt là 
cho khu vực phía Nam giai đoạn đến 2025. 

-  Duy trì và mở rộng liên kết lưới điện khu vực tiến hành song song 
với huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống. Linh hoạt tận 
dụng lợi thế về giá điện nhập khẩu trong từng thời kỳ để kết hợp hài hòa giữa lượng điện sản 
xuất trong nước và nhập khẩu. 

-  Tăng cường vai trò của EVN trên các diễn đàn năng lượng/ngành điện thế giới và khu vực; Phát 
triển các mối quan hệ đối tác chiến lược nước ngoài trên cơ sở các cam kết hỗ trợ và phục vụ lợi 
ích lâu dài của cả hai bên, đặc biệt chú trọng tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài trong lĩnh 
vực cung cấp nhiên liệu dài hạn (than, LNG,..) . 

-  Tranh thủ các diễn đàn hợp tác ASEAN và GMS về mua bán, trao đổi năng lượng, xúc tiến thêm 
hợp tác đầu tư trong các dự án thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo, hợp tác trao đổi chuyên 
gia trong khu vực,...

(trích Đề án định hướng hội nhập và hợp tác quốc tế của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
giai đoạn 2018 – 2025, được Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt tại 
Quyết định số 118/QĐ-EVN, ngày 23/4/2018)

Thông tin quản lý

EVN đảm bảo cung ứng điện trong tháng 5/2018

Tập đoàn sẽ khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện để cung cấp đủ điện cho phát triển 
kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, đồng thời đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương. 
EVN cũng yêu cầu các nhà máy điện nâng cao độ khả dụng, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết 
bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Dự kiến, sản lượng điện bình quân toàn hệ thống trong tháng 5 là 635,2 triệu kWh/ngày, công 
suất phụ tải lớn nhất đạt 33.500 MW. Phụ tải được dự báo tăng trưởng cao do miền Bắc bắt đầu bước 
vào mùa nắng nóng, còn miền Nam vẫn đang trong cao điểm mùa khô.

 EVN cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn 2018, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
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Tổ chức - Nhân sự 

7 thí sinh đã trúng tuyển vào vị trí Phó giám đốc Công ty Điện lực, sau đợt thi tuyển của Tổng 
công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức từ ngày 23/3 – 19/4/2018. Đây là nguồn cán bộ 
để bổ sung cho các đơn vị của EVNCPC có nhu cầu trong thời gian tới. 

Đầu tư - Xây dựng

-  Đóng điện 12 dự án 220 – 500 kV, 50 dự án 
110 kV là kết quả công tác đầu tư xây dựng 
lưới điện trong 4 tháng đầu năm 2018 của 
toàn Tập đoàn. Tính riêng tháng 4/2018, các 
đơn vị đã khởi công 12 dự án, hoàn thành và 
đóng điện 22 dự án. 

-  2,6 tỷ USD là nguồn vốn vay ODA để phát 
triển lưới điện truyền tải mà Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thu 
xếp được kể từ năm 2008 đến nay. Hệ thống 
truyền tải điện liên tục được mở rộng, nâng 
cấp về quy mô và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu vận hành an toàn, liên tục và ổn định, góp 
phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. 

-  Bàn giao dứt điểm mặt bằng thi công trong tháng 5/2018 để đáp ứng tiến độ xây dựng của cụm 
công trình 500 kV là đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) 
trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 3/5. Đến thời điểm này, các dự án 
đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, 
Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối trên địa phận tỉnh Đồng Nai vẫn còn hàng chục vị trí 
chưa được giải phóng mặt bằng. 

Sản xuất - Truyền tải

-  Gần 170 triệu kWh là sản lượng nguồn điện chạy dầu được huy 
động trong tháng 4, để đảm bảo cấp điện cho miền Nam trong 
cao điểm mùa khô. Cũng trong tháng qua, Tập đoàn đã khai 
thác tối ưu nguồn thủy điện - nhiệt điện để cung cấp đủ điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên cả nước, 
đồng thời đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

-  16,04 tỷ kWh là sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn trong tháng 4, tăng trưởng 10,34% 
so với cùng kỳ 2017. Trong đó, thành phần điện cấp cho công nghiệp tăng trưởng cao nhất 
(11,67%). 

-  492.317 yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận qua 
các trung tâm chăm sóc khách hàng trong tháng 4. 
Trong đó, có 41,51% tỷ lệ cuộc gọi tra cứu thông tin; 
38,8% cuộc gọi báo sự cố và mất điện. 
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Bản tin EVn

Tin tham khảo

-  Ông Đinh Thế Phúc – Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương): “Trước mùa 
nắng nóng, ngành Điện đã có sự chuẩn bị kỹ càng”… xem chi tiết

- EVNNPC: Lưới điện sẵn sàng ở mức cao nhất cho mùa nắng nóng… xem chi tiết
- EVNHCMC phản hồi thông tin về hóa đơn điện trong cao điểm nắng nóng… xem chi tiết

Tài chính

-  HĐTV EVN đã có Nghị quyết về phương án thoái vốn tại Công ty CP Phong Điện Bình Thuận 
(TBW), dự kiến thoái vốn trong quý III/2018.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng:

-  60 triệu đồng hỗ trợ tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị được Tổng công ty Điện lực 
miền Trung (EVNCPC) phối hợp với Báo Nhân Dân trao tặng cho địa phương, nhân kỷ niệm 
43 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2018). Cũng trong dịp này, 2 đơn vị 
tặng 40 phần quà (trị giá 5 triệu đồng/suất) cho các hộ gia đình chính sách, người có công với 
cách mạng của tỉnh Quảng Trị. 

-  Gần 150 đơn vị máu được CBCNV Công ty Điện lực Bình Thuận (thuộc Tổng công ty Điện lực 
miền Nam) hiến tặng để cứu chữa người bệnh. Đây là kết quả tổ chức Ngày hội hiến máu tình 
nguyện năm 2018 của Công ty và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

http://www.evn.com.vn/d6/news/Truoc-mua-nang-nong-nganh-Dien-da-co-su-chuan-bi-ky-cang--6-12-21635.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/EVNNPC-Luoi-dien-san-sang-o-muc-cao-nhat-cho-mua-nang-nong-6-14-21578.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHCMC-phan-hoi-thong-tin-ve-hoa-don-dien-trong-cao-diem-nang-nong-6-12-21634.aspx
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