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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 15, tuần 3, tháng 4/2019

Tin tức

EVN tích cực hưởng ứng Cuộc vận động 
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đã họp triển khai chương trình công 
tác năm 2019, ngày 9/4. Để chuẩn bị tổng kết 10 
năm thực hiện Cuộc vận động này, Đảng ủy Tập 
đoàn và các đảng ủy trực thuộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
công tác thông tin tuyên truyền với các hình thức, 
nội dung cụ thể phù hợp. 

Bên cạnh việc kiểm tra giám sát, Ban chỉ đạo sẽ biểu dương, khen thưởng để kịp thời động viên, 
khích lệ các đơn vị có đóng góp tích cực trong triển khai Cuộc vận động, nâng cao nhận thức của 
mỗi cán bộ công nhân viên khi sử dụng hàng Việt.

Những năm qua, EVN không ngừng đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị nhằm 
ưu tiên sử dụng các sản phẩm được sản xuất trong nước. Điển hình là việc ký Biên bản ghi nhớ với 
một số Tập đoàn, Tổng công ty  lớn như Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, 
Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam,… về việc ưu tiên sử dụng sản phẩm, 
hàng hóa của nhau.

Cùng với việc ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ nội địa phục vụ các dự án đầu tư và hoạt động 
sản xuất - kinh doanh, EVN cũng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, độ tin cậy và cải tiến dịch vụ điện 
năng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh hợp tác giữa EVN và Tổng công ty Điện lực 
Campuchia (EDC)

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân 
tiếp và làm việc với ông Keo Rottanak – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nội 
các Chính phủ Campuchia, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực 
Campuchia (EDC) ngày 12/4, tại Hà Nội.

Lãnh đạo hai bên đã thảo luận về các giải pháp kỹ thuật nhằm 
tăng cường độ ổn định, tin cậy trong quá trình trao đổi điện năng, 
cũng như chia sẻ về chiến lược phát triển gắn với các cơ hội hợp tác 
trong tương lai. 
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Những năm qua, EVN và EDC đã tiến hành trao đổi năng lượng qua một số điểm đấu nối khu 
vực biên giới. EVN và các đơn vị trực thuộc cũng hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực cho 
EDC; thực hiện các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện khi liên kết lưới, 
góp phần giúp EDC thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện cho người dân Campuchia.

* Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Tập đoàn đã tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Woodside 
(Úc), phái đoàn doanh nghiệp Hà Lan. Trong đó, EVN luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với 
các đối tác tham gia đầu tư phát triển nguồn điện, hướng tới mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sẵn sàng phương án ứng phó với mùa mưa bão 2019

Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT&TKCN) dựa trên đặc thù sản xuất của đơn vị và các loại hình thiên tai thường gặp; kiểm tra, 
củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại trước khi mùa mưa bão bắt đầu. Đó là một trong những 
chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Tập 
đoàn – Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ, ngày 9/4.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin 
đại chúng Trung ương, địa phương và các cấp chính quyền ở tỉnh/thành phố, huyện, xã; tăng cường 
công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão cho nhân dân, đặc biệt lưu ý 
lưới điện hạ áp nông thôn.

Các công ty thủy điện phải tổ chức thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa 
nước; phối hợp với các cấp chính quyền ở địa phương kiểm tra, duy trì sự hoạt động tốt và liên tục 
của hệ thống cảnh báo cho vùng hạ du khi vận hành xả nước điều tiết lũ hồ chứa.

Hội thảo Điện lực các nước ASEAN về hiệu quả
năng lượng, điều chỉnh phụ tải và dịch vụ khách hàng

Hơn 160 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, 
doanh nghiệp điện lực trong khối ASEAN đã tham dự Hội 
thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 10 - 11/4, 
tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Một số chuyên đề chính được trình bày tại Hội thảo 
như: Chương trình Quản lý nhu cầu phụ tải (DSM) của 
EVN và kế hoạch tương lai; chương trình điều chỉnh phụ 

tải điện ở Thái Lan; các chương trình hiệu quả năng lượng, dịch vụ khách hàng của Thái Lan, 
Malaysia, Singapore…

Đây là cơ hội để trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời duy trì và phát huy tinh thần hợp tác 
hữu nghị, chia sẻ và cùng phát triển của ngành Điện các nước trong khối ASEAN. 

Đối với EVN, Hội thảo này cũng là sự kiện thể hiện cam kết cải tiến chương trình hiệu quả năng 
lượng, điều chỉnh phụ tải và dịch vụ khách hàng của Tập đoàn. 
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Văn bản - Thực thi

Chỉ thị của EVN về việc đảm bảo cung cấp 
điện năm 2019

Theo Chỉ thị này, một số nhiệm vụ trọng tâm 
để đảm bảo tiếp tục đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện 
phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 
an ninh quốc phòng của đất nước như: Đảm bảo 
vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy, nhất là các 
nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than, khí ở khu vực 
miền Nam. Trong đó, đặc biệt lưu ý các tổ máy 
phát điện thuộc NMNĐ Duyên Hải 1, Duyên 
Hải 3, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 phải phấn đấu sản 
xuất vượt sản lượng kế hoạch giao trong 6 tháng 

đầu năm và cả năm. Đưa vào vận hành đúng tiến độ các tổ máy Duyên Hải 3 mở rộng và Vĩnh Tân 
4 mở rộng.

HĐTV, Tổng giám đốc EVNGENCO 1, 2, Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO3, 
Giám đốc các đơn vị: Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công 
nghệ EVN, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chịu trách nhiệm đảm bảo cân đối đủ nhiên liệu cho 
sản xuất điện theo kế hoạch được EVN giao/thông qua năm 2019; chịu trách nhiệm trước Tập 
đoàn nếu để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho sản xuất điện.

(Chỉ thị số 143/CT-EVN, ngày 9/4/2019)

Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT ở mức BB+

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cũng được xếp hạng tín nhiệm phát hành 
nợ ngoại tệ dài hạn ở mức BB với “Viễn cảnh ổn định” và xếp hạng tín nhiệm đối với nợ không đảm 
bảo có ưu tiên trả trước (Senior Unsecured Debt) ở mức BB. 

Theo Fitch Ratings, xếp hạng của EVNNPT được xem xét dựa trên hồ sơ hợp nhất của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam - Công ty mẹ sở hữu EVNNPT, theo tiêu chí liên kết xếp hạng giữa Công ty mẹ 
và đơn vị trực thuộc.

Trước đó, tháng 6/2018, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Fitch Ratings xếp 
hạng nhà phát hành nợ ngoại tệ dài hạn (IDR) ở mức BB với "viễn cảnh ổn định". Thứ hạng này của 
EVN tương xứng với hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, chiến lược bền vững tài chính của EVN 
được WB hỗ trợ. 

Hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPT được Fitch Ratings đánh giá cao một phần nhờ vào việc 
áp dụng nhất quán khung pháp lý cải cách ngành Điện. Bên cạnh đó, EVNNPT cũng có mối liên 
kết mạnh mẽ với Công ty mẹ EVN và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chặt chẽ từ phía Chính phủ.

Việc xếp hạng tín nhiệm tích cực sẽ giúp EVNNPT có thể tiếp cận các nguồn vốn thương mại 
mới không có bảo lãnh của Chính phủ, nhờ đó bổ trợ cho các nguồn tài chính truyền thống như 
ngân sách nhà nước hoặc ODA, phục vụ các dự án đầu tư mới.
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Bộ Xây dựng ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”

Tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng trong chỉ dẫn này phải thỏa mãn các quy định trong TCVN 
122249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung và các quy định an toàn 
khác liên quan.

Tiêu chuẩn công trình san lấp bằng tro xỉ nhiệt điện phải thỏa mãn các điều kiện về môi trường. 
Trước khi san lấp phải tiến hành phân tích nước và phóng xạ của khu vực san lấp và thu thập các tài 
liệu liên quan; Nước rỉ từ khối san lấp trước khi thoát khỏi ra ngoài môi trường phải đảm bảo yêu 
cầu đối với tiêu chuẩn nước thải tương ứng...

(Quyết định số 216/QĐ-BXD, ngày 28/3/2019)

Tổ chức - Nhân sự

Ngày 27/3/2019,  Tổng giám đốc EVN  đã ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty Nhiệt điện 
Thái Bình, cụ thể: 

- Ông Tạ Trung Kiên, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công 
ty Nhiệt điện Thái Bình, từ ngày 01/04/2019, theo Quyết định số 378/QĐ-EVN.

- Ông Đỗ Thành Tài, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Nhiệt điện Thái Bình, giữ chức Phó 
giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình, từ ngày 1/4/2019, theo Quyết định số 379/QĐ-EVN.

Ngày 10/4/2019,  Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các quyết định bổ nhiệm 
Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung , cụ thể: 

- Ông Nguyễn Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, giữ chức vụ Thành 
viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/04/2019, theo Quyết 
định số  82/QĐ-EVN.

- Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, giữ chức vụ Thành viên 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/04/2019, theo Quyết 
định số  83/QĐ-EVN.

- Ông Trình Trung Phương, Trưởng Ban Vật tư Tổng công ty Điện lực miền Trung, giữ chức vụ 
Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 16/04/2019, theo 
Quyết định số  84/QĐ-EVN.

Đầu tư - Xây dựng

- Lễ ký kết Giao ước đảm bảo an toàn, chất lượng , phấn đấu phát điện thương mại dự án Nhiệt điện 
Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV/2019 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 9/4, tại 
Trà Vinh. Đây là công trình quan trọng, cấp bách giai đoạn 2013-2020 được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đảm bảo điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội miền 
Nam nói riêng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước nói chung.

Thông tin quản lý
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- Đường dây 220 kV 2 mạch Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh đã đóng điện thành 
công, sẵn sàng truyền tải công suất của Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng lên hệ thống điện quốc 
gia khi nhà máy được đưa vào vận hành. Công trình có chiều dài 18,7 km, là giai đoạn 1 của công 
trình đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng, 
sau 50 phút xảy ra sự cố tại Trạm biến áp 220/110 kV Hiệp Bình Phước chiều 15/4.  Tổng công ty 
đang khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân. 

- 5,2% là tỉ lệ tổn thất điện năng ước đạt trong 3 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC), giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2018. Để có được kết quả này, các đơn vị trực 
thuộc EVNNPC đã thường xuyên tính toán, dự báo phụ tải, dự báo tổn thất điện năng ở từng khu 
vực để có giải pháp phù hợp; cải tạo các mạch vòng trung áp để khai thác hiệu quả mang tải của các 
MBA trong khu vực, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

An toàn - Tiết kiệm điện

- Đã có hơn 200 khách hàng lớn (có sản lượng điện năng tiêu thụ từ 1 triệu 
kWh trở lên) đồng ý tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tính đến cuối tháng 3/2019. 
EVNNPC đặt mục tiêu sẽ tiết giảm trên 300 MW trong năm 2019.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Hơn 200.000 con cá giống với tổng trị giá trên 770 triệu đồng đã được UBND tỉnh Sơn La phối hợp 
Công ty Thủy điện Sơn La thả xuống lòng hồ Thủy điện Sơn La. Hoạt động này nhằm bổ sung nguồn 
lợi một số giống, loài thủy sản bản địa, đặc biệt là các loài/giống thủy sản có giá trị khoa học và kinh tế.

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

- Chỉ số năng lực cạnh tranh duy nhất của Việt Nam tăng bền vững trong suốt 5 năm qua… xem chi tiết

- Nhiệt điện Quảng Trạch: Dân vận từ thực tế mắt thấy, tai nghe… xem chi tiết

- Giá điện tăng: Cơ hội cho doanh nghiệp thay đổi công nghệ…xem chi tiết

- EVNGENCO1 bảo đảm nguồn than cho phát điện mùa khô… xem chi tiết

- "Hút" nhà máy điện năng lượng tái tạo tham gia thị trường buôn điện cạnh tranh…xem chi tiết

http://enternews.vn/hut-nha-may-dien-nang-luong-tai-tao-tham-gia-thi-truong-buon-dien-canh-tranh-148104.html
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=74&NewsId=418829
http://kinhtevn.com.vn/gia-dien-tang-co-hoi-cho-doanh-nghiep-thay-doi-cong-nghe-38490.html
https://petrotimes.vn/nhiet-dien-quang-trach-dan-van-tu-thuc-te-mat-thay-tai-nghe-532677.html
http://enternews.vn/chi-so-nang-luc-canh-tranh-duy-nhat-cua-viet-nam-tang-ben-vung-suot-5-nam-qua-148463.html
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