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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 10, tuần 2, tháng 3/2019

Tin tức

Tổng Giám đốc EVN làm việc 
với các chuyên gia kinh tế

Một số chủ đề trọng tâm 
được các chuyên gia trao đổi, 
góp ý trong buổi làm việc ngày 
7/3 với Tổng Giám đốc EVN 
như: Chính sách đối với hoạt 
động điện lực, phát triển năng 
lượng tái tạo tại Việt Nam, 
ứng dụng khoa học công nghệ 
trong sản xuất và kinh doanh 
điện năng,... 

Đồng thời, các chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm và thảo luận một số vấn đề liên quan trước 
thông tin giá điện dự kiến được Nhà nước điều chỉnh trong tháng 3/2019. Trong đó, các chuyên gia 
cơ bản đồng tình với đợt điều chỉnh này, bởi những biến động tăng của nguyên liệu đầu vào cho sản 
xuất điện và các yếu tố khác suốt thời gian qua.

Cũng trong buổi làm việc này, các chuyên gia đều thống nhất và đánh giá cao những thành tựu 
của EVN về cung ứng đủ điện cho đất nước, điện khí hóa nông thôn, đổi mới trong kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng…

Tiếp thu những khuyến nghị, Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận 
được ý kiến đóng góp của các chuyên gia về định hướng phát triển của EVN thời gian tới.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Các chuyên gia độc lập gồm: 
-  Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
-  TS Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường và giá cả
-  TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
-  TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường ĐHQG Hà Nội
-  TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
-  TS Nguyễn Minh Phong, Chuyên gia kinh tế
-  TS. Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế
-  Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-phat-trien-vuot-bac-trong-nhung-nam-gan-day-6-12-23258.aspx
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Các hệ thống tự động hóa trong Tập đoàn 
chưa thống nhất, đồng bộ

Đó là một trong những vấn đề được Phó 
Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chỉ đạo các 
đơn vị trực thuộc tập trung giải quyết, tại cuộc 
họp về triển khai một số định hướng tự động 
hóa trong EVN, ngày 8/3.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tự thực hiện, 
hoặc thuê chuyên gia chuyển giao công nghệ 
trong nội bộ Tập đoàn để: Tích hợp hệ thống 
và triển khai xây dựng các trung tâm điều khiển 

xa, trung tâm giám sát thông số vận hành các TBA; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống DMS tại các 
công ty điện lực. Nghiên cứu để tích hợp và làm chủ công nghệ hệ thống giám sát diện rộng 
WAM vào hệ thống SCADA/EMS vào năm 2020, tích hợp hệ thống AGC và hệ thống quản 
lý điều độ DIM.

Các đơn vị cần có kế hoạch đào tạo các chuyên gia, kỹ sư chuyên sâu về công tác tự động 
hóa tại hãng mà EVN đang sử dụng sản phẩm dịch vụ; tổ chức bộ phận nghiên cứu phát triển 
các sản phẩm tự động hóa tại Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), 
hướng tới mục tiêu có thể tự làm chủ được những công việc cơ bản, quan trọng trong công tác 
tự động hóa.

“Cảm ơn EVN luôn đồng hành cùng Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai”

Là chia sẻ của ông Phan Diễn – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí 
thư, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trong buổi làm việc tại 
Tập đoàn, ngày 12/3.

Trong đó, tại Quảng Bình, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tài trợ 3 tỷ đồng để xây dựng 
và trang bị cơ sở vật chất cho công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai ở huyện Quảng Ninh 
(nằm trong Trung tâm Phục hồi chức năng, nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc da cam 
Hiền Ninh). Công trình đưa vào sử dụng năm 2017.

Tại Quảng Trị, công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai - Trường Mầm non Hải Phúc (xã 
Hải Phúc, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) do EVN tài trợ 3 tỷ đồng cũng đã khánh thành vào 
tháng 10/2018. Đây vừa là nơi học tập khang trang cho các em học sinh, đồng thời là nơi cư trú 
an toàn cho bà con khi có thiên tai.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, EVN sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu, hỗ trợ 
phù hợp với khả năng và đúng quy định của pháp luật, để góp phần giúp đỡ người dân ở những 
vùng thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của thiên tai.
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Việt Nam khởi động Chiến dịch Giờ trái đất lần thứ 11

Lễ khởi động đã được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà 
Nội, ngày 10/3. Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo 
vệ trái đất”, Chiến dịch sẽ “lan tỏa từ một nhóm nhỏ đến 
một cộng đồng lớn, từ một giờ đến cả năm, từ một hành 
động nhỏ là tắt đèn đến những suy nghĩ lớn trong sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”. 

Đêm sự kiện chính của Giờ trái đất 2019 sẽ diễn ra từ 
20h30 - 21h30 ngày 30/3.

Trong tháng này, nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái 
đất 2019 sẽ được tổ chức như: Cam kết sử dụng điện tiết 
kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, hộ gia đình; kết nối 
với các nhà máy thực hiện sáng kiến tiết kiệm điện trong sản 
xuất; tọa đàm với chủ đề “Giải pháp năng lượng xanh cho 
tương lai”; các đại sứ giao lưu với học sinh, sinh viên; dán 
poster, phát tờ rơi tuyên truyền về chiến dịch; tuyên truyền, 
quảng bá trên mạng xã hội...

11 năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã liên 
tục giữ vai trò là nhà tài trợ đồng hành chính của Chiến dịch. 

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền cho Chiến dịch, Tập đoàn đã đề nghị lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc phối hợp với công đoàn cùng cấp phát động và tuyên truyền, vận động toàn thể 
CBCNV tích cực tham gia, tự giác thực hiện tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần 
thiết tại trụ sở đơn vị và tại gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện chính. 

5 Đại sứ của Chiến dịch 2019 gồm: 
- Ông Ousmane Dione - Giám đốc 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Tập 

đoàn Sơn Hà.
- Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch 

FPT Software.
- Ông Đặng Hoàng Giang - Nhà 

hoạt động xã hội. 
- Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 

2017 H’Hen Niê.

Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, truyền thống, văn hóa EVN

Là yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các cấp ủy 
đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày 
Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Các hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền được đề nghị bao gồm: Tuyên truyền thông 
qua các hội nghị, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, các phong trào văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi 
viết và thi ảnh; Tuyên truyền qua đặc san, tạp chí, bản tin nội bộ, trang tin điện tử, áp phích, 
khẩu hiệu; Xuất bản qua các ấn phẩm tuyên truyền; Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Truyền 
thống ngành Điện lực...

Văn bản - Thực thi
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Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng

- Tổng tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 mở rộng hiện đã đạt khoảng 95% 
kế hoạch. Dự kiến, Nhà máy sẽ hòa lưới điện 
Quốc gia vào giữa năm nay.

Sản xuất - Truyền tải

- 14,34 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 2/2019. Luỹ kế 2 tháng 
đầu năm nay, sản lượng này ước đạt 32,21 tỷ kWh, tăng 8,97% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
điện sản xuất của EVN và các GENCO chiếm 42,5% và tăng 8,56% so cùng kỳ năm trước. 

- Khoảng 26,6 triệu kW h/ngày là sản lượng truyền tải bình quân từ miền Bắc, miền Trung 
vào miền Nam trong tháng 2 (tương đương 10,7% nhu cầu điện miền Nam).

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 14,25 tỷ kW h là sản lượng điện thương phẩm tháng 2/2019 của toàn Tập đoàn. Sản lượng 
lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 30,57 tỷ kWh, tăng 8,52% so cùng kỳ năm trước; trong đó điện 
thương phẩm nội địa tăng 8,55%. 

- Số điểm 8,04/10 là mức độ hài lòng của khách hàng đối với Tổng công ty Điện lực thành 
phố Hà Nội (EVNHANOI) năm 2018, tăng 0,18 điểm so với năm 2017. Hai yếu tố của 
EVNHANOI được khách hàng đánh giá cao nhất là cung cấp điện (8,29 điểm) và hoá đơn tiền 
điện (8,17 điểm). Không có yếu tố nào bị giảm điểm so với năm 2017.

Cấp ủy đảng các cấp có nhiệm vụ định hướng công tác tuyên truyền. Các cấp ủy trực thuộc, 
Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ 
chức thực hiện. 

Bên cạnh đó, EVN cũng sẽ thành lập Ban Tổ chức cấp Tập đoàn kỷ niệm 65 năm ngày 
Truyền thống ngành Điện.

(Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 13/02/2019)
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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

- Dịch vụ điện cấp độ 4 trong cuộc cách mạng 4.0… xem chi tiết

- Có thể điều chỉnh giá bán lẻ điện năm 2019 trong cuối tháng 3…  xem chi tiết

- Giá điện của Việt Nam năm 2018 thấp nhất trong 25 nước được khảo sát…  xem chi tiết

- Phát triển nhiệt điện than là xu thế tất yếu…  xem chi tiết

- Phía sau ánh sáng trên đảo xa…  xem chi tiết

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Giải bóng đá chào mừng 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đoàn thanh 
niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khai mạc ngày 4/3, tại Hà Nội. Có 8 đội bóng tham 
dự. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 23/3/2019.

- Học bổng Hoa cúc trắng (trị giá hơn 2 triệu đồng) được Công ty Điện lực Lâm Đồng phối 
hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng trao cho em Nguyễn Hữu Tấn (học sinh lớp 1A, 
Trường Tiểu học Hà Lâm, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai). Đây là học bổng từ chi phí tiết kiệm 
điện trong tháng 1/2019 của người dân toàn tỉnh với thông điệp “Tiết kiệm 1 kWh là bạn đã 
ủng hộ chương trình Hoa cúc trắng 1 đồng”.

https://news.zing.vn/interactive/article/dich-vu-dien-4-cap-do-trong-thoi-dai-40-post70.zing?fbclid=IwAR06WGWMXnwGNodQN_8o7HKQOfFz2XlGROEb5YOyn2Un1eRM-_5Mz222xIk
https://baotintuc.vn/kinh-te/co-so-nao-de-tang-gia-dien-len-836--20190306120837165.htm
http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/gia-%C4%91ien-cua-viet-nam-nam-2018-thap-nhat-trong-25-nuoc-%C4%91uoc-khao-sat-14125-16.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/Phat-trien-nhiet-dien-than-la-xu-the-tat-yeu-6-12-23255.aspx
https://www.tienphong.vn/kinh-te/phia-sau-anh-sang-tren-dao-xa-1387145.tpo
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