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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 4, tuần 4, tháng 1/2019

Tin tức

EVN tổ chức Lễ tri ân đối tác (EVN Partnership 
Meeting 2019)

Phát biểu trong sự kiện diễn ra ngày 15/1, tại Hà Nội, 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định 
sự giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, các đối 
tác, các nhà tài trợ, các ngân hàng/tổ chức tín dụng trong 
và ngoài nước đóng vai trò quan trọng trong thành công 
năm 2018 của Tập đoàn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn 
EVN sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Tại sự kiện này, ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt 
Nam một lần nữa khẳng định Việt Nam đã trở thành câu chuyện thành công điển hình trên 
toàn cầu về phát triển ngành Điện. Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển sẵn sàng hỗ 
trợ EVN để khai thác các cơ hội và giải quyết thách thức nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng 
tốt hơn cho Việt Nam. 

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố 
an ninh năng lượng, đảm bảo phát triển bền vững

Đây là Hội thảo chuyên đề diễn ra ngày 17/1, tại 
Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 
2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương chủ trì 
tổ chức. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến dưới góc 
nhìn đa chiều của các doanh nghiệp phát điện, người 
tiêu dùng, cơ quan hoạch định chính sách, nhà đầu tư, các chuyên gia quốc tế.

Dự sự kiện này, ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, mỗi quốc gia tùy 
vào điều kiện tự nhiên, các nguồn năng lượng sơ cấp của mình để đề ra chính sách phát triển năng 
lượng phù hợp nhất. Trong đó, Việt Nam đang ở giai đoạn thứ 2 – giai đoạn phát triển nhanh về 
năng lượng (trong tổng số 3 giai đoạn).

Nước ta đang phải đối mặt với sự cạn kiệt nguồn cung năng lượng sơ cấp trong nước. Điều 
này sẽ tác động lớn đến việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, phát triển năng 
lượng tái tạo là cần thiết và đang được khuyến khích, tuy nhiên phải thực hiện theo lộ trình để 
đảm bảo an ninh năng lượng và an toàn hệ thống.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam là kênh đối thoại thường niên (từ năm 2017) về chính sách, cho 
Chính phủ cơ hội lắng nghe hiến kế từ đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước.
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Cập nhật khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến 
tháng 1/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố kết quả tính toán cụ thể về khả năng giải tỏa 
công suất các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió trên 23 tỉnh, thành trong cả nước tại website 
www. evn.com.vn.

Thông tin bao gồm công suất của các dự án đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận 
hành đến tháng 1/2019; trường hợp các dự án đã ký hợp đồng PPA và dự án đang đàm phán 
PPA tại các địa phương. 

Bản công bố cũng thể hiện rõ những đường dây, trạm biến áp 500 kV, 220 kV, 110 kV bị đầy 
tải, quá tải trong khu vực.

Các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ 
Đông Xuân 2018-2019

Đợt lấy nước chính thức tính từ ngày 21/1. Theo Tổng cục Thủy lợi, lúc 7h ngày 20/1, mực 
nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội đã đạt +2,2m (đạt sớm hơn yêu cầu). Trước đó, để 
đảm bảo yêu cầu bổ sung nguồn nước cho hạ du sông Hồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng 
cường phát điện các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang từ ngày 19/1. 

Thời gian lấy nước đợt 1 dự kiến đến 24h ngày 24/01/2019 (tổng cộng 4 ngày). 

Để bảo đảm tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thủy lợi yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi đầu 
mối 24/24 giờ trong thời gian vận hành lấy nước; phối hợp với công ty điện lực tỉnh và các điện 
lực huyện, thành phố để đảm bảo nguồn điện cấp cho các trạm bơm vận hành ổn định trong suốt 
thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy…

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã thăm gian trưng bày của EVN. 
Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực của Tập 
đoàn đã đạt được, đồng thời mong muốn EVN tiếp 
tục nỗ lực hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của 
Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Tính đến hết năm 2018, quy mô hệ thống điện Việt 
Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 khu vực ASEAN và thứ 23 

thế giới; Chỉ tiêu tiếp cận điện năng xếp hạng 27/190 quốc gia, nền kinh tế; EVN trở thành doanh 
nghiệp hạ tầng đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dịch vụ khách hàng đến cấp độ 4; 100% số xã và 
trên 99% số hộ dân nông thôn trên cả nước đã có điện lưới,…

https://www.evn.com.vn/c3/nang-luong-tai-tao/Tham-khao-141-170.aspx
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Đầu tư - Xây dựng

- 15 bộ pin năng lượng mặt trời (công suất 1 kWp/bộ) vừa được Công ty Điện lực Quảng 
Ninh lắp đặt cho 15 hộ dân đang sinh sống trên đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô), 
nơi chưa có điện lưới quốc gia. Đây là hạng mục nằm trong dự án cấp điện cho các cụm điểm 
dân cư dưới 20 hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa được sử dụng điện, từ nguồn vốn ngân 
sách UBND tỉnh. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Hơn 90,5% khách hàng sử dụng điện tại TP.HCM đã 
thanh toán tiền điện trực tuyến, tính đến cuối năm 2018. 
Để đạt được kết quả này, Tổng công ty Điện lực TP.HCM 
(EVNHCMC) đã chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng 
kịp thời các nhu cầu về mở rộng và đa dạng các kênh thanh toán 
điện tử; không ngừng phát triển thêm đối tác thu hộ có uy tín và 
nhiều tiềm năng.

Thông tin quản lý

91 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện năm 2019

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã ban hành danh sách các nhà máy tham gia thị 
trường điện năm 2019. 

Ngoài các nhà máy tham gia trực tiếp, còn có 24 nhà máy tham gia gián tiếp và 10 nhà máy dự 
kiến tham gia trực tiếp.

 (Quyết định số 108/QĐ-ĐTĐL ngày 27/12/2018)

Mức trần giá điện năng thị trường điện năm 2019 là 1.319 đồng/kWh

Đây là một trong những nội dung của kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2019 đã được 
Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) phê duyệt. 

Cục Điều tiết Điện lực đã phê duyệt sản lượng hợp đồng năm và từng tháng của các nhà máy 
điện trực tiếp tham gia thị trường điện; giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp 
dụng trong thị trường điện. 

Cục Điều tiết Điện lực cũng yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia công bố 
thông tin trên trang thông tin điện tử thị trường điện; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, công bố Kế hoạch vận hành thị trường điện tháng, tuần trong năm 2019. 

(Quyết định số 109/QĐ-ĐTĐL)

Văn bản - Thực thi
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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

- Sử dụng hiệu quả nước đổ ải ngay trong đợt 1 xả nước các hồ thủy điện…  xem chi tiết

- Chỉ số tiếp cận điện năng tăng vượt bậc nằm trong 9 sự kiện tiêu biểu ngành Công Thương…  
xem chi tiết

- Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi và chúc Tết người lao động…  xem chi tiết

- Bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa nhân dịp Tết…  xem chi tiết

Đào tạo

- 45 cán bộ nữ của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vừa tham gia khóa đào tạo Kỹ 
năng lãnh đạo nữ do Tổng công ty tổ chức. Đây là hoạt động trong Chương trình công tác bình 
đẳng giới năm 2018 của đơn vị. Dự kiến năm 2019, khóa đào tạo sẽ mở rộng đối tượng đến các 
nữ tổ trưởng, nữ cán bộ đoàn thể để tạo điều kiện tối đa cho lao động nữ phát triển, phát huy 
năng lực bản thân.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 9.720 đơn vị máu là kết quả thu được trong Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV (diễn ra từ ngày 
24-31/12/2018). Sau chương trình, TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương (đơn vị phối hợp tổ chức chương trình Tuần lễ hồng EVN) đã gửi Thư 
cảm ơn tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- 47,6 triệu đồng được Đoàn thanh niên 
Công ty Điện lực Nghệ An ủng hộ Trường 
mầm non Mường Lống (xã Mường Lống, 
huyện Kỳ Sơn) trong chương trình “Tết ấm 
yêu thương” vừa qua. Số tiền được dùng để 
mua áo ấm cho học sinh, sửa bếp ăn bán trú 
và mua thêm đồ dùng học tập... hỗ trợ phần 
nào cho các thầy cô giáo, học sinh ở vùng 
biên cương còn nhiều khó khăn này.

https://vov.vn/xa-hoi/su-dung-hieu-qua-nuoc-do-ai-ngay-trong-dot-1-xa-nuoc-cac-ho-thuy-dien-867016.vov
https://www.evn.com.vn/d6/news/Chi-so-tiep-can-dien-nang-tang-vuot-bac-nam-trong-9-su-kien-tieu-bieu-nganh-Cong-Thuong-6-12-23037.aspx
https://congthuong.vn/cong-doan-dien-luc-viet-nam-tham-hoi-va-chuc-tet-nguoi-lao-dong-114928.html
https://baomoi.com/ban-giao-10-can-nha-tinh-nghia-nhan-dip-tet/c/29384140.epi
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