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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Kính gửi Quý độc giả!
Sau khi phát hành Bản tin thử nghiệm đầu tiên trong tuần đầu tháng 4/2018, BBT đã nhận được 

một số thông tin phản hồi tích cực từ các đơn vị trong Tập đoàn. 
Bản tin EVN là ấn phẩm nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được thực hiện nhằm chuyển 

tải đầy đủ, ngắn gọn, chính xác những thông tin chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành tới EVN; 
thông tin quản lý điều hành từ Lãnh đạo EVN và thông tin đa chiều từ các đơn vị.  

Bản tin phát hành vào thứ 3 hằng tuần, thông qua hệ thống văn phòng điện tử (e-office). Các bản tin 
thử nghiệm được thực hiện từ tháng 4 - 5/2018. Bản tin chính thức được thực hiện từ tháng 6/2018. 

Chỉ đạo nội dung: Ban QHCĐ EVN. Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực – Cơ 
quan ngôn luận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

BBT chờ đón ý kiến góp ý của Quý vị; đặc biệt rất mong nhận được sự cộng tác gửi tin, ảnh hoạt động 
trong tuần của Quý đơn vị để nội dung Bản tin ngày càng phong phú, hoàn thiện và thực sự hữu ích. 

Mọi góp ý, thông tin xin vui lòng gửi về:
Ban biên tập Bản tin EVN – Trung tâm Thông tin Điện lực

Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, toà nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Email: banbientapwebevn.eic@evn.com.vn - banbientapwebevn.eic@gmail.com

Điện thoại: 024.66946713
Trân trọng cảm ơn!

BBT

Bản thử nghiệm
Số 2, tuần 2, tháng 4/2018

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam - Lào

Đây là một trong những nội dung chính trong cuộc 
hội đàm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và 
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào, ngày 4/4, tại Hà Nội.

Hai Bộ trưởng đã thống nhất về cơ bản các nội dung 
chính của Hiệp định sửa đổi Hiệp định hợp tác giữa hai 
Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản 
năm 2006. Đây là cơ sở để báo cáo Chính phủ hai nước 
phê duyệt trong thời gian sớm nhất, tạo khuôn khổ hợp 
tác ổn định, dài hạn trong lĩnh vực này.

Tin tức
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Thời gian qua, 2 nước đã đạt được nhiều kết quả hợp tác nổi bật trong lĩnh vực năng lượng như: Ký 
Bản ghi nhớ giữa 2 chính phủ về hợp tác phát triển các dự án thủy điện, tạo nguồn điện về Việt Nam, 
đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa hai nước; ký Hiệp định liên Chính phủ về dự án Nhà máy 
Thủy điện Mỹ Lý - Nậm Mô 1; ký Bản ghi nhớ về việc mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
với các nhà đầu tư dự án nguồn điện tại Lào,...

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào cũng đến thăm và làm việc tại 
EVN. Bộ trưởng khẳng định EVN đã rất nỗ lực trong quá trình phối hợp thực hiện các công việc liên 
quan; triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để thúc đẩy trao đổi năng lượng giữa 2 nước. Bộ trưởng cũng 
ghi nhận sự hợp tác của EVN trong việc hỗ trợ Lào thực hiện cung ứng điện, đặc biệt tại các tỉnh biên 
giới với Việt Nam.

Dịp này, 2 bên cũng đưa ra đề xuất, giải pháp để thúc đẩy tiến độ và đảm bảo kỹ thuật các dự án kết 
nối năng lượng, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện tại tỉnh Sơn La 

Là một trong những nội dung được thống nhất giữa lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh 
Sơn La. Trong đó, EVN đề nghị địa phương phối hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công tác bồi 
thường GPMB, đặc biệt là các công trình cấp điện áp từ 110 - 500 kV. 

Tính đến tháng 2/2018, toàn tỉnh Sơn La đã có 100% xã, phường và 91,83 % số hộ dân có điện lưới, 
trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 90,64%.

Hiện nay, EVN đang triển khai dự án cấp điện cho 6.158 hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện 
Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, với tổng vốn 379 tỷ đồng. Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành 
trong năm 2018, đưa số hộ dân có điện lưới trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 93,1%.

Chuẩn bị sớm, chủ động ứng phó bão lũ 2018

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã chỉ đạo tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2018 
của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN. Trong đó, các đơn vị quản lý lưới điện phải tổng kiểm tra, 
củng cố và khắc phục kịp thời các tồn tại trên hệ thống; chuẩn bị vật tư, nguồn lực để khôi phục cấp 
điện trở lại nhanh nhất và sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác khi thiên tai xảy ra. 

Đối với hồ chứa thủy điện thuộc quản lý của EVN, yêu cầu kiểm tra và thực hiện nghiêm các quy 
định về quản lý an toàn đập, công trình,…; đảm bảo có đầy đủ số liệu thủy văn để vận hành hồ chứa; 
phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế dòng chảy thoát lũ ở hạ lưu đập và kịp thời xử lý các vi phạm, 
lấn chiếm ảnh hưởng tới khả năng thoát lũ của công trình; đảm bảo hệ thống cảnh báo cho vùng hạ du 
khi vận hành, xả lũ hồ chứa và hệ thống camera giám sát tại thượng lưu, hạ lưu các hồ chứa, truyền hình 
ảnh về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các ban chỉ huy PCTT và TKCN địa 
phương luôn hoạt động tốt, liên tục. 

Năm 2017, ngành Điện là 1 trong các lực lượng được Chính phủ biểu dương về làm tốt công tác 
ứng phó với thiên tai.

Đưa tỷ lệ nữ cán bộ quản lý lên 14,5% năm 2020

Đây là mục tiêu kế hoạch công tác nữ và bình đẳng giới của EVN giai đoạn 2016 – 2020 được đưa 
ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nữ và bình đẳng giới năm 2018 của Tập đoàn, ngày 6/4, tại 
TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn chỉ đạo các đơn vị 
cần xây dựng kế hoạch chi tiết, có giải pháp cụ thể, đảm bảo hoàn thành được các chỉ tiêu, bám sát chủ 
đề năm của Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. 
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Đầu tư - xây dựng

-  Khoảng 6.200 tỷ đồng là nguồn vốn mà Tổng công ty Điện lực miền Nam cần thu xếp để đầu tư xóa 
hình thức sử dụng điện câu phụ (câu đuôi, chia hơi, câu chuyền) cho trên 293.000 hộ dân, trong thời 
gian từ nay đến năm 2020. 

-  Hơn 236 tỷ đồng từ nguồn vốn vay JICA được Công ty Điện lực Phú Yên (thuộc Tổng công ty Điện 
lực miền Trung) sử dụng để cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh này. Dự kiến, hoàn thành 
trước ngày 31/12/2018. 

Sản xuất - Truyền tải

-  40,94 tỷ kWh là sản lượng điện truyền tải trên toàn hệ 
thống trong 3 tháng đầu năm 2018, tăng 10,8% so với 
cùng kỳ 2017. 

-  TBA 500 kV Lai Châu và nhánh rẽ đã đóng điện, vận 
hành chính thức từ 1/4, giúp truyền tải nguồn thủy 
điện tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La lên hệ thống điện 
quốc gia. Công trình có tổng mức đầu tư 777 tỷ đồng. 

-  Trạm biến áp 220 kV Phú Thọ được đưa vào vận hành từ 2/4, đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh Phú 
Thọ ngay trước mùa nắng nóng sắp tới. Công trình đặt tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, 
có tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng. 

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

-  Quầy giao dịch của Công ty Điện lực Hà Giang tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã được khai trương 
ngày 2/4, sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ điện theo “1 cửa điện tử liên thông”. 

-  24/36 bộ đo đếm điện năng từ xa được Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa hoàn thành lắp đặt tại 
các cầu cảng thuộc quản lý của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Số còn lại sẽ triển khai sau khi các cầu 
cảng khác được nâng cấp xong. 

-  Công ty Điện lực Nghệ An (thuộc EVNNPC) khôi phục cấp điện cho khoảng 13.000 khách hàng tại huyện 
Tương Dương, Nghệ An trong trưa 6/4,  do ảnh hưởng của lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra chiều 5/4.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

-  100 kg cá giống được Công ty Thủy điện Sơn La phối hợp UBND tỉnh thả xuống hồ Thủy 
điện Sơn La để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong hồ, cũng như tạo sinh kế cho người 
dân địa phương.

-  Cầu dân sinh thôn Khuổi Ún (Nghiên Loan, Pác Nặm, Bắc Kạn) do Điện lực Pác Nặm (Công ty Điện 
lực Bắc Kạn) phối hợp địa phương triển khai đã đưa vào sử dụng, giúp các em học sinh không phải lội 
suối đến trường trong mùa mưa lũ sắp tới. 

-  50 đơn vị máu từ CBCNV Tổng công ty Phát điện 3 đã được 
bổ sung vào ngân hàng máu cứu chữa người bệnh, hưởng ứng 
Ngày hội hiến máu lần thứ IV của Hội Chữ thập đỏ huyện 
Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức tuần qua. 

Thông tin quản lý
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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

Chia sẻ kinh nghiệm

Đồng bộ dữ liệu mất điện từ SCADA vào chương trình chăm sóc khách hàng CRM
Chỉ 1 giây, tổng đài viên ở Trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) có thể biết được chính xác 

tình trạng mất điện của khách hàng.
Đó là kết quả của việc giải mã thành công thông tin số hóa trong hệ thống SCADA Survalent để 

đồng bộ với chương trình chăm sóc khách hàng CMR.
Giải pháp do nhóm nghiên cứu của Trung tâm CSKH, Ban CNTT Tổng công ty Điện lực miền 

Trung (EVNCPC) phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum nghiên cứu thành công và đưa vào áp 
dụng thử nghiệm từ tháng 5/2017. 

Tự động cập nhật dữ liệu mất điện đầy đủ, giảm nhân công nhập liệu thủ công, kịp thời có 
thông tin để phản hồi cho khách hàng, giúp điện lực xử lý sự cố nhanh chóng, chuẩn hóa số liệu 
tính toán độ tin cậy cung cấp điện,… là một số hiệu quả được ghi nhận khi ứng dụng giải pháp 
trong thực tế.  

Theo kế hoạch, sẽ có thêm 5 công ty điện lực thuộc EVNCPC sử dụng hệ thống SCADA 
Survalent triển khai áp dụng giải pháp này trong năm nay.

Nhóm nghiên cứu cũng sẽ tiếp tục 
nghiên cứu giải mã tín hiệu hệ thống 
SCADA của các hãng khác như ABB, 
ATS...  để tiến tới ứng dụng cho toàn 
bộ 13 công ty điện lực của EVNCPC.

Quý vị có thể đọc thông tin chi tiết hơn 
về nghiên cứu trên tại ấn phẩm Tạp chí 
Điện lực chuyên đề Quản lý & Hội nhập 
tháng 3/2017.

Tin tham khảo

- Tổng công ty Điện lực miền Nam “hóa giải” khó khăn đảm bảo cấp điện cao mùa khô 2018...  xem chi tiết
- TP.HCM không thiếu điện, cắt điện mùa khô...  xem chi tiết
- EVN khai thác cao nhiệt điện than trong quý II/2018 để đảm bảo cấp điện cho mùa khô...  xem chi tiết

Quan hệ quốc tế:

-  Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục hợp tác bền chặt với EVN trong thời gian tới là khẳng định của ông 
Joaquim Levy – Tổng giám đốc điều hành WB, tại buổi làm việc với lãnh đạo EVN ngày 2/4.

-  Ethiopia học tập kinh nghiệm điện khí hóa nông thôn của Việt Nam, khi đến làm việc tại EVN trong tuần 
qua. Hiện, mới có khoảng 25% dân số Ethiopia được tiếp cận điện năng. 

http://www.evn.com.vn/d6/news/Mien-Nam-trong-cao-diem-mua-kho-Se-du-dien-6-14-21522.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/TPHCM-khong-thieu-dien-cat-dien-mua-kho-6-14-21474.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Quy-II2018-Se-khai-thac-cao-nhiet-dien-than-6-14-21524.aspx

